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APLIKASI KREASI APOTIK VERSI 5.22 

A.MENJALANKAN PROGRAM 

1. Dobel klik Shortcut di desktop,maka akan muncul menu Login.Menu ini 

digunakan untuk mencegah orang yang tidak berhak mengakses data dan mengatur 

setiap User yang Login. 

 

 

 

Pada menu Login,isikan User dan Password yang sesuai.Namun untuk awal 

menggunakan ,Kosongkan isian keduanya,lalu langsung klik OK. 

 

User atau password salah artinya password atau user salah,maka isikan password 

dan user yang sesuai. 
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2. Apabila login berhasil maka akan muncul Aplikasi Kreasi Apotik Versi 5.22 dan 

menu-menu utama yang dapat diakses.seperti pada gambar dibawah ini : 

 

pada menu ini tampak adanya garis bawah pada menu menua utama di 

atas.Contoh huruf S pada Supplier yang menandakan menu pengisian 

supplier.Selain bisa diakses menggunakan mouse,anda juga dapat mengaksesnya 

menggunakan keyboard dengan menekan secara bersamaan pada tombol ALT + S 

untuk mempermudah pengaksesan. 

Berikut Keterangan Menu Toolbar (shortcut) : 

 

 

 

List Pasien 

 

 

 

List Produk 

  

List Dokter 

  

Tambah Pengambilan 
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Produk 

 

 
 

 

List Supplier 

 

 

 

List Pengambilan Produk 

 

 
 

 

List Sales 

 

 

 

Tambah Penjualan Produk 

 

 
 

 

Tambah Pengambilan Sales 

 

 

 

List Penjualan Produk 

 

 
 

 

List Pengambilan Sales 

 

 

 

Tambah Biaya Pendapatan 

 

 
 

 

Tambah Penjualan Sales 

 

 

 

List Biaya / Pendapatan 

lain 

 

 
 

 

List Penjualan Sales 

 

 

 

Grafik Penjualan 

  

B. PENJELASAN MENU-MENU UTAMA 

1. Pasien 

Menu pasien digunakan untuk mengetahui data-data pasien.Pada menu ini 

terdapat tiga sub menu yaitu,tambah pasien ,list pasien dan list pembayaran 

piutang. 
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1.1 Tambah Pasien  

Tambah pasien digunakan untuk menambah data pasien baru.untuk 

mengaksesnya anda buka menu utama pasien dan pilih sub menu yang pertama 

yaitu tambah pasien. 

 
Setelah anda pilih sub menu tambah pasien makan akan muncul form tambah 

pasien seperti gambar berikut ini : 

 
Anda di minta untuk mengisi data-data yang diperlukan seperti: 

a.) ID Pasien : Diisi dengan ID Pasien 

b.) Nama Pasien : Berisikan Nama Pasien 

c.) Alamat : Diisi dengan alamat lengkap pasien 

d.) Kota : Diisi dengan nama kota pasien tinggal 

e.) Propinsi : Diisi dengan nama kota pasien tinggal 

f.) HP/Telp : Diisi dengan nomor hp/telp pasien 

g.) Kode group : Diisi dengan kode group pasien,terdapat beberapa pilihan 

pada kolom kode group. 

h.) Tanggal Lahir : Diisi dengan tanggal lahir pasien 
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i.) Jenis kelamin : diisi dengan jenis kelamin pasien,terdapat dua pilihan pada 

kolom yaitu pria dan wanita. 

j.) Tanggal Daftar : Diisi dengan tanggal pendaftaran pasien 

k.) Tanggal Expired : Diisi dengan tanggal jatuh tempo. 

      Setelah data-data diisi anda tekan tombol save untuk menyimpan data. 

 

Contoh : 

 
Setelah masukkan data –data tambah pasien,pilih simpan untuk menyimpan 

data. 

 

 

1.2 List Pasien 

List pasien digunakan untuk melihat daftar pasien.untuk membuka menu 

ini,klik menu utama pasien lalu pilih list pasien.  
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Setelah klik list pasien maka akan muncul form list pasien seperti berikut : 

 
Pada menu list pasien,untuk melihat data, klik tombol cari,maka akan tampil 

semua data-data pasien.Untuk melihat pasien tertentu ,pilih IDPasien pada 

menu pilihan Berdasarkan dan terurut,lalu isi kata kuncinya baru tekan tombol 

cari. 

• Untuk menambah pasien,klik tombol Tambah,maka akan muncul menu 

tambah pasien. 

 

Isikan data-data yang diminta kemudian tekan tombol save untuk     

menyimpan data dan tombol tutup untuk menutup menu. 

• Untuk mengimport data tekan tombol import,maka akan muncul form 

tambah customer dari file. 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 12 

 

 
Ambil file dari dokumen kemudian klik tombol load data,dan tombol 

tutup untuk menutup menu. 

 

• Untuk mengubah data,pilih data yang akan diubah kemudian tekan 

tombol ubah data. 

 
Menu ubah data ini ditujukan untuk mengubah data pasien,ubah sesuai 

yang anda inginkan kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan 

data dan tombol tutup untuk menutup menu. 

 

• Untuk menghapus pasien,anda pilih data yang akan dihapus kemudian 

tekan tombol hapus data. 
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Setelah klik tombol hapus,maka akan muncul konfirmasi yakin akan 

menghapus,klik ya untuk menghapus dan klik tidak untuk membatalkan. 

 

• Untuk mencetak data atau menyimpan data dalam bentuk excel anda 

klik tombol print/export excel. 

 
Maka akan muncul form preview data seperti gambar di atas.tombol 

save untuk menyimpan data,tombol print untuk mencetak data,dan 

tombol tutup untuk menutup form preview data. 

 

• Untuk menutup menu anda klik tombol tutup form. 
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1.3 List Pembayaran Piutang 

List pembayaran piutang digunakan untuk melihat daftar pembayaran piutang 

pasien.untuk membukan pilih menu utama pasien kemudian klik list 

pembayaran piutang. 

 
Kemudian akan muncul form list pembayaran piutang sebagai berikut : 

 
List pembayaran piutang costumer digunakan untuk melihat data 

pembayaran piutang costumer.untuk melihat semua data klik tombol cari maka 

akan tampil semua data list pembayaran piutang.Untuk melihat data tertentu 

,pilih IDCostumer pada kolom berdasarkan dan terurut lalu isi kata kuncinya 

baru tekan tombol cari. 

• Tombol hapus data digunakan untuk menghapus data list pembayaran 

piutang costumer,dengan cara klik data yang akan dihaus kemudian klik 

tombol hapus data. 
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Setelah klik hapus data maka akan muncul konfirmasi 

penghapusan,yakin akan menghapus Data pembayaran piutang klik ya 

jika ingin menghapus dan tidak untuk membatalkan penghapusan. 

• Tombol print/Eksport Excel digunakan untuk mencetak data atau 

menyimpan data dalam bentuk excel.klik tombol print/export data 

apabila ingin mencetak atau menyimpan data. 

 
Maka akan muncul previw Data list pembayaran piutang costumer.Pilih 

tombol save unuk menyimpan data,print untuk mencetak data,dan tutup 

untuk keluar dari preview data. 
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2. Dokter 

Menu ini digunakan untuk melihat data-data dokter,pada menu dokter terdapat dua 

sub menu yaitu tambah dokter dan list dokter. 

 
2.1 Tambah Dokter 

Menu ini di gunakan untuk menambah dokter baru.untuk membuka menu ini 

klik menu utama dokter kemudian pilih tambah dokter. 

 
Setelah pilih tambah dokter maka akan muncul form tambah dokter seperti 

berikut : 

 
Isikan data-data yang diminta seperti : 

ID Dokter/NIP : Diisi dengan id dokter/NIP 

Nama : diisi dengan nama dokter 

Alamat : diisi dengan alamat tempat tinggal dokter 

Kota : diisi dengan alamat kota tempat tinggal dokter 

Spesialist : diisi dengan keahlian dokter 

Hp/tep : diisi nomor hp/telp dokter. 
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Setelah semua data yang diminta diisi,tekan tombol save untuk menyimpan 

data dan tutup untuk menutup form tambah dokter. 

 

2.2 List Dokter 

List dokter digunakan untuk melihat daftar dokter.untuk membukannya anda 

klik menu utama dokter kemudian klik sub menu yang kedua yaitu list dokter. 

 pada menu list dokter,untuk melihat data ,klik tombol cari maka akan tampil 

semua data list dokter.untuk melihat data tertentu pilih NIPDokter pada kolom 

berdasarkan dan terurut kemudian masukkan kata kunci baru klik tombol cari. 

 

• Tambah digunakan untuk menambah data 

 
Isikan data-data yang diminta kemudian tekan tombol save untuk 

menyimpan data dan tutup untuk menutup. 

• Ubah data digunakan untuk mengubah data dokter. 
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Pilih data yang akan diubah,kemudian klik tombol ubah data.ubah sesuai 

yang anda inginkan lalu save untuk menyimpan data dan tutup utuk 

keluar dari menu. 

• Hapus Data digunakan untuk menghapus data. 

 
Pilih data yang akan dihapus kemudian klik tombol hapus data,maka 

akan muncul konfirmasi pnghapusan yakin akan menghapus,apabila 

yakin pilih ya untuk membatalkan penghapusan pilih tidak. 
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• Print/Eksport Excel digunakan untuk mencetak data atau menyimpan 

data ke bentuk excel.pilih tombol print/eksport excel untuk mencetak d 

ata dan menyimpan dalam bentuk ekcel. 

  
Maka akan muncul preview data seperti gambar diatas.klik tombol save 

untuk menyimpan data,tombol print untuk menyimpan data dan tombol 

tutup untuk keluar dari preview data. 

• Tutup form digunakan untuk untuk menutup form list dokter atau 

keluar dari menu. 

 
Klik tombol tutup form untuk keluar dari menu list dokter. 
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3. Supplier 

Menu supplier digunakan untuk melihat data-data supplier,menu ini terdapat tiga 

sub menu yaitu tambah supplier,list supplier,dan pembayaran hutang supplier. 

 
 

3.1 Tambah Supplier 

Menu ini digunakan untuk menambah supplier baru.untuk membukanya klik 

menu utama supplier kemudian pilih tambah supplier. 

 
Maka akan muncul form tambah supplier seperti gambar diatas,isikan data-data 

yang diminta seperti : 

• ID Supplier : diisi id supplier 

• Nama supplier : diisi dengan nama supplier 

• Alamat : diisi alamat supplier 

• Kota : diisi kota supplier tinggal 

• Propinsi : diisi propinsi supplier tinggal 

• Hp/telp : diisi nomor hp/telp supplier 

• No fax : diisi nomor fax supplier 
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Setelah data-data yang diminta diisi semua klik tombol save untuk menyimpan 

data dan tombol tutup untuk menutup form tambah supplier. 

 

3.2 List Supplier 

Menu ini berisi daftar supplier yang sudah disimpan .pada menu ini,Anda 

dapat mengelola data supplieryang meliputi tambah data,ubah,hapus,cetak 

(print),dan simpan data supplier.menu ini dapat diakses melalui menu 

Supplier,lalu pilih List Supplier. 

 
 

Menu List Supplier ini dapat digunakan untuk melakukan pencarian data 

Supplier berdasarkan pada ID Supplier,Nama,Alamat,Propinsi,dan No Telp 

melalui kolom Berdasarkan.Berikut nya isi kata kunci,lalu klik tombol 

Cari.Sebagai contoh mencari Supplier dengan nama Domi,kemudian klik 

tombol Cari.Selanjutnya akan tampil data-data Supplier yang mempunyai 

nama Domi. 

Anda dapat mencari nama Supplier secara terurut,baik itu urut berdasarkan ID 

Supplier,Nama,Alamat,propinsi,telp,dan, fax.Urutan dibuat kecil ke besar ( 

A s/d Z, 1 s/d 9).melalui menu List Supplier,Anda juga dapat mengakses ke 

menu Tambah Data.  
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Untuk menambah data Supplier anda pilih tombol tambah,masukkan data-

data yang diminta kemudian tekan tombol Simpan untuk menyimpan 

data.Untuk mengimport data anda pilih tombol import,masukkan data yang 

akan di import ke system kemudian Load Data.Untuk Mengubah data 

Supplier,pilih data yang akan di ubah dari daftar hasil pencarian,kemudian klk 

tombol Ubah Data.Penghapusan data Supplier dapat dilakukan dengan 

memilih data yang akan dihapus,kemudian klik tombol Hapus Data atau 

dengan menekan tombol keyboard ALT+H.Untuk mencetak data atau 

menyimpannya ke dalam bentuk Excel pilih tombol Print/Export Excel maka 

akan tampil menu Preview Data.Klik tombol Print untuk mencetak data atau 

tombol Save untuk menyimpan data ke dalam bentuk file Excel. 

 

3.3 List Pembayaran Hutang 

List Pembayaran Hutang digunakan untuk melakukan prncarian data-data 

pembayaran hutang kita ke Supplier.Data yang  ditampilkan meliputi Tanggal 
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Pembayaran,Waktu Pembayaran,NomorFaktur,ID Supplier,Nominal,Sisa 

Hutang,Waktu,Operator,dan Idx.Operator yang menginput.Menu ini dapat 

diakses dari menu Supplier,lalu pilih List Pembayaran Hutang Ke Suplier. 

 
 

Berikut Tampilan List Pembayaran Hutang : 

 

 
 

Informasi Kolom : 

1. Tanggal, Merupakan Informasi tanggal transaksi pembelian. 

2. Waktu, Merupakan infrmasi waktu pembelian. 

3. IDSupplier, Merupakan informasi ID Supplier. 

4. Nominal , Merupakan Informasi jumlah uang yang sudah dibayarkan ke 

Supplier. 

5. Sisa Hutang, Merupakan informasi Hutang yang belum terbayar ke 

Supplier. 

6. Operator ,Merupakan informasi petugas /User yang melakukan Input 

pembayaran Hutang. 

7. Idx, Merupakan informasi indeks transaksi (urutan transaksi). 
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Untuk mencetak data atau menyimpannya ke dalam bentuk format file 

Excel,klik tombol Print/Export Excel,lalu akan tampil menu Preview 

Data.Klik tombol Print untuk mencetak data atau tombol Save untuk 

menyimpan ke dalam bentuk file Excel. 

Anda dapat menghapus data hutang Supplier dengan memilih data yang akan 

dihapus melalui daftar hasil pencarian,kemudian klik tombol Hapus Data atau 

dengan menggunakan tombol Keyboard ALT+H.Maka akan muncul 

konfirmasi untuk menghapus data seperti berikut : 

 

 
 

Tekan Ya untuk menghapus data pembayaran hutang ke Supplier sesuai 

dengan baris yang dipilih. 

 

4. Cabang 

Sebuah usaha yang mulai berkembang biasanya membuat cabang dari usaha yang 

dijalankan.Sehingga menu ini berguna untuk dapat merekap semua transaksi dan 

segala hal yang berkaitan dengan cabang dari usaha yang ada.menu cabang 

terdapat beberapa sub menu,untuk membukanya klik menu cabang maka akan 

tampil sub menu dari menu cabang seperti pada gambar di bawah ini : 
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4.1 Tambah cabang 

Menu Tambah Cabang adalah menu yang digunakan saat anda hendak 

menambah data cabang yang baru. Untuk dapat mengaksesnya, Anda terlebih 

dahulu buka menu utama Cabang, dan pilih Tambah Cabang. 

 

Menu cabang akan tampil seperti berikut : 

 

Ketentuan dalam mengisi menu ini adalah : 
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1.) IDCabang : diisi dengan idcabang,id cabang juga digunakan untuk  

pembeda agar jika suatu saat terdapat nama cabang yang sama tidak  

terjadi kesalahan pencatatan pada database,dengan kata lain nama  

cabang bias sama tetapi IDcabang harus berbeda antara cabang yang  

satu dengan yang lain.  

2.) Nama : digunakan untuk penamaan cabang. 

3.) Tanggal bergabung : diisi dengan tanggal awal cabang bergabung. 

4.) Alamat : berisikan alamat dimana cabang berada. 

5.) Kota : berisikan nama kota dimana cabang berada. 

6.) Propinsi : berisikan nama propinsi dimana cabang berada. 

7.) Hp/Telp : berisikan nomor hp atau nomor telepon cabang 

8.) Kode group : digunakan untuk mengelompokkan cabang,grosir atau 

standart. 

Contoh :  

  

Tekan tombol simpan untuk menyimpan data dan tutup untuk menutup form. 
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Setelah data tersimpan maka aka nada konfirmasi data tersimpan klik ok. 

4.2 List Cabang 

Menu ini berisi daftar data cabang yang sudah disimpan.pada menu ini anda 

juga dapat mengelola data cabang yang meliputi tambah 

data,ubah,hapus,cetak(print),dan simpan data cabang.menu ini dapat 

diakses melalui menu cabang,lalu pilih list cabang. 

 

Menu list cabang akan tampil seperti berikut : 
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Untuk menampilkan semua data cabang klik tombol cari,maka akan muncul 

hasil pencarian seluruh daftar data cabang. 

 

Menu list cabang ini juga dapat digunakan untuk mencari data cabang tertentu 

atau khusus.dengan cara memilih pada kolom berdasarkan dan 

terurut,kemudian masukkan kata kunci baru klik tombol cari maka akan 

muncul hasil pencarian data yang anda cari. 

Menu list cabang ini juga dapat digunakan untuk mengakses ke sub menu 

tambah data,dimana untuk petujuk form tambah sudah dijelaskan diatas. 

 

Pilih tombol tambah,kemudian isikan data-data yang diminta klik 

simpan.konfirmasi data tersimpan klik ok. 
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Untuk perubahan data cabang dapat dilakukan dengan memilih data yang 

akan dirubah di daftar hasil pencarian,kemudian menekan tombol ubah.  

 

Setelah data diubah klik tombol simpan untuk menyimpan data.konfirmasi data 

tersimpan klik ok. 

Penghapusan data cabang dapat dilakukan dengan pertama memilih data yang 

akan dihapus pada daftar hasil pencarian, kemudian tekan tombol Hapus. 
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Informasi data telah terhapus klik ok. 

Apabila Anda ingin mencetak daftar cabang dalam bentuk nota, Anda dapat 

mencetaknya dengan cara tekan tombol Print/Export Excel. Setelah itu tampil 

menu Web Preview, tekan tombol Print untuk mencetak, tekan tombol Save 

untuk menyimpan data, dan tekan tombol Tutup untuk  menutup menu. 

 

 

4.3 Input Pengambilan Cabang 

Menu input pengambilan cabang ini digunakan untuk mendata produk-produk 

yang diambil oleh cabang.untuk mengaksesnya buka menu cabang dan pilih 

input pengambilan cabang. 
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Berikut tampilan menu input pengambilan cabang : 

 

Data-data yang diisikan pada menu input pengambilan sales yaitu : 

• No Nota : no nota pengambilan cabang 

• IDCabang : diisi dengan id cabang 

• Tanggal : tanggal pengambilan cabang 

• IDProduk/Barcode : ID atau Barcode dari produk yang diambil oleh 

cabang 

• Jumlah : jumlah produk yang diambil oleh cabang 

• Harga satuan : harga satuan dari tiap item produk 

• Diskon : diskon yang diberikan dari tiap item produk 

• Catatan : jika ada suatu peristiwa atau perlakuan yang khusus terhadap 

cabang atau sebuah produk bisa dituliskan di catatan. 
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Contoh : 

 

Fasilitas simpan [f12] digunakan untuk menyimpan jika ingin menyimpan 

data pengambilan cabang,atau kita cukup menekan tombol f12 maka secara 

otomatis data data pengambilan cabang kita akan tersimpan.pada saat 

bersamaan saat terjadi pengambilan cabang maka sistem akan membuat jurnal 

panel secara otomatis. 

 

4.4 List pengambilan cabang 

Menu list pengambilan cabang ini berisikan data-data yang telah terisi pada 

form input pengambilan cabang,untuk mengaksesnya buka menu cabang,lalu 

pilih list pengambilan cabang. 
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Berikut tampilan menu list pengambilan cabang : 

 

Menu ini dapat digunakan untuk melakukan pencarian pengambilan produk 

cabang yang Anda inginkan  dengan cara memilih pada kolom berdasarkan 

dan terurut kemudian masukkan kata kunci lalu klik tombol cari.untuk 

menampilkan seluruh hasil pencarian klik tombol cari . 

 

4.4.1 Tombol tambah 

          Dengan menu list pengambilan cabang ini anda juga dapat akses ke form 

tambah pengambilan cabang dengan cara klik tombol tambah. 
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Untuk menambah cabang baru klik tombol tambah kemudian masukkan 

data-data yang diminta,setelah data-data diisikan klik tombol simpan 

untuk menyimpan data.konfirmasi data tersimpan klik ok. 

 

4.4.2 Tombol ubah  

Untuk mengubah data list pengambilan cabang klik tombol ubah. 

 

   Ubahlah data yang anda inginkan,kemudian klik tombol simpan untuk 

menyimpan data.konfirmasi data tersimpan klik ok. 
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4.4.3 Tombol Hapus 

Untuk menghapus data list pengambilan cabang anda pilih dahulu data 

yang akan dihapus,kemudian baru klik tombol hapus data. 

 

Konfirmasi penghapusan,apabila anda yakin akan menghapus pilih 

Ya,dan untuk membatalkan pilih Tidak. 

 

Informasi data telah terhapus klik OK. 

 

4.4.4 Tombol print /export excel digunakan untuk mencetak data dan 

menyimpan data dalam bentuk excel. 
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Apabila anda ingin mencetak data atau menyimpan data dalam bentuk 

excel klik tombol print/export data maka akan tampil preview data 

seperti gambar diatas.Tombol save untuk menyimpan data,tombol print 

untuk mencetak data,dan tombol tutup untuk keluar dari preview data. 

 

4.4.5  Tombol tutup form digunakan untuk menutup form list pengambilan 

cabang. 
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4.5 Input penjualan Cabang 

Tambah penjualan cabang ini digunakan untuk mendata produk-produk yang 

terjual dari produk-produk yang ada pada cabang.untuk mengaksesnya anda buka 

menu utama cabang dan pilih input penjualan cabang.  

 

Berikut tampilan form dari input penjualan cabang : 

 

Data-data yang dapat diisikan pada form tambah penjualan cabang adalah : 
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1. No Nota : berisikan nomor nota penjualan cabang 

2. Tanggal : diisi dengan tanggal saat terjadi penjualan  

3. IDCabang : berisikan id cabang yang menjual 

4. IDPasien : diisi dengan id pasien yang membeli produk 

5. IDProduk/Barcode [f2] : id produk/barcode dari produk yang dijual 

6. Jumlah : berisi jumlah produk yang dibeli 

7. Harga Satuan : berisi harga satuan dari tiap item produk 

8. Diskon: diskon yang diberikan dari tiap item produk 

9. Catatan : jika ada suatu peristiwa atau perlakuan khusus terhadap cabang  

atau pun produk bisa dituliskan di catatan 

10.  Jumlah Uang : jumlah uang yang dibayar oleh pembeli 

11.  Kembali : jumlah uang yang harus dikembalikan 

12.  Grand Total : jumlah uang yang harus dibayarkan 

Contoh :  
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Fasilitas tombol “Simpan dan Cetak[F12]” digunakan jika kita ingin 

menyimpan dan mencetak data penjualan cabang, atau kita cukup menekan 

tombol F12 maka secara otomatis data penjualan cabang kita akan tersimpan dan 

tercetak dalam bentuk kertas.kemudian konfirmasi penyimpanan data pilih ya 

Untuk menutup From Tambah Penjualan cabang  ini kita dapat menggunakan 

tombol  Tutup atau tombol  pada pojok kanan atas.  

Untuk mengadakan pengecekkan barang yang ada di cabang, Anda dapat 

melakukannya dengan tekan tombol Cek Stok cabang. 

 

Cara menjalankan Cek Stok cabang  adalah dengan memilih IDcabang dan 

tanggal batasnya (default hari ini ). Kemudian tombol cek stok cabang  Maka 

akan tampil informasi stok produk yang masih dipegang oleh cabang 

tersebut.tombol tutup untuk keluar dari cek stok cabang. 
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4.6  List Penjualan Cabang 

Menu List Penjualan Cabang adalah menu yang berisikan data-data yang dari 

transaksi penjualan yang dilakukan oleh cabang. Untuk dapat mengaksesnya buka 

menu cabang, kemudian pilih List Penjualan cabang. 

 

Berikut tampilan dari menu List Penjualan cabang: 

 

Tekan tombol Cari untuk menampilkan hasil pencarian semua data,apabila anda 

ingin menampilkan data tertentu maka pilih pada kolom berdasarkan dan 

terurut,kemudian masukkan kata kuncinya dan klik tombol cari,maka akan 

tampil hasil pencarian data yang anda cari. 
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Pada menu list penjualan cabang ini anda juga dapat 

menambah,mengubah,menghapus,mencetak data dan lain sebagainya. 

1. Tambah  

Tombol tambah digunakan untuk menambah data penjualan cabang. 

 

Klik tombol tambah untuk menambah penjualan cabang kemuian isikan 

data-data yang diminta klk simpan dan cetak [f12]. 

2. Ubah  

Tombol ubah digunakan untuk mengubah data penjualan cabang. 
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Apabila ingin mengubah data pilih data yang akan diubah dahulu lalu klik 

tombol ubah data,kemudian baru ubah sesuai yang anda inginkan.setelah 

data diubah klik simpan dan cetak [f12] untuk menyimpan data.lalu akan 

muncul konfirmasi pengubahan data,pilih “Ya” untuk mengubah data dan 

“Tidak” untuk membatalkan. 

3. Hapus 

Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. 

 

Untuk menghapus data pilih dahulu data yang akan dihapus kemudian klik 

tombol hapus.konfirmasi yakin akan menghapus pilih “Ya” untuk 

menghapus data dan “Tidak” untuk membatalkan. 

4. Print ulang trx/bayar hutang 

Menu ini digunakan untuk melihat kembali transaksi yang telah terjadi,anda 

juga dapat mencetak dalam bentuk kertas dan dengan menu ini juga dapat 

melakukan transaksi pembayaran hutang pasien ke cabang. 
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Klik print ulang trx/bayar hutang kemudian pilih tombol print untuk 

mencetak data. 

 

Dan untuk bayar hutang,anda pilih tombol print ulang trx/bayar hutang 

kemudian pilih tombol bayar hutang. 

 

Masukkan nominal pembayaran hutang kemudian klik tombol simpan 

untuk menyimpan data.konfirmasi data tersimpan klik OK. 

 

Tombol tutup untuk keluar dari menu. 
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5. Print/export excel  

Digunakan untuk mencetak data atau menyimpan data dalam bentuk excel. 

 

Pilih tombol print/export excel maka akan tampil preview data,pilih 

tombol save untuk menyimpan data,tombol print untuk mencetak data,dan 

tombol tutup untuk keluar dari form preview data. 

6. Tutup form 

 

Tutup form digunakan untuk keluar dari menu list penjualan cabang. 
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4.7 List Pembayaran Hutang 

List pembayaran hutang digunakan untuk melihat data-data hutang yang telah 

dibayar.untuk membukanya pilih menu utama cabang kemudian klik list 

pembayaran hutang. 

 

Berikut adalah tampilan dari list pembayaran hutang : 

 

Untuk menampilkan hasil pencarian seluruh data klik tombol cari.untuk 

menampilkan data tertentu,anda pilih pada kolom terurut dan berdasarkan 

kemudian masukkan kata kuncinya lalu klik tombol cari. 
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Tombol hapus data digunakan untuk menghapus data. 

 

Untuk menghapus data pilih dahulu data yang akan dihapus,kemudian klik 

tombol hapus data.maka akan tampil konfirmasi penghapusan seperti pada 

gambar diatas,pilih “Ya” untuk menghapus data dan “Tidak” untuk 

membatalkan menghapus. 

 

Tombol print/export excel digunakan untuk mencetak data atau menyimpan data 

dalam bentuk excel. 
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Untuk mencetak/menyimpan data dalam bentuk excel pilih print/export excel 

maka akan tampil preview data seperti berikut : 

 

Pilih tombol save untuk menyimpan data,tombol print untuk mencetak data,dan 

tombol tutup untuk keluar dari preview data. 

 

4.8 Input Retur Produk Cabang 

Input retur produk cabang digunakan untuk mendata produk-produk yang 

dikembalikan oleh cabang.untuk mengaksesnya anda buka menu utama cabang 

kemudian pilih input retur produk cabang. 

 

Berikut ini tampilan dari input retur produk cabang : 
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Data-data yang dapat diisikan pada menu input retur produk cabang adalah : 

• No Nota : diisi nomer nota retur produk cabang. 

• IDCabang : diisi dengan id cabang. 

• IDProduk/Barcode : berisikan id produk yang diretur. 

• Tanggal : berisi tanggal saat terjadi retur produk cabang. 

• Jumlah : diisi jumlah prouk yang diretur. 

• Catatan : Diisi dengan catatan-catatan khusus terkait produk/transaksi. 

• Total : berisi jumlah produk yang diretur. 

Contoh : 
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 Isikan data-data yang diminta kemudian klik tombol simpan[f12] untuk 

menyimpan data.konfirmasi penyimpanan pilih ya,untuk membatalkan 

penyimpanan pilih tidak. 

 

Konfirmasi data tersimpan klik ok. 

4.9 List Retur Produk Cabang 

Menu List Retur Produk  cabang  ini berisikan data-data yang telah terisi dari 

menu Input Retur produk cabang. Untuk mengaksesnya Anda buka menu 

cabang, kemudian pilih List Retur Produk cabang. 
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Berikut tampilan dari list retur produk cabang : 

 

Menu List Retur Produk Cabang  ini dapat digunakan untuk melakukan 

pencarian Retur produk cabang  yang kita inginkan berdasarkan pada ID 

Produk, Barcode, Nama Produk, Kategori, ID Cabang, Jumlah,No 

nota,dan catatan  dengan memilih pada kolom “Berdasarkan” dan “ 

Terurut”, masukkan kata kunci kemudian tekan tombol Cari untuk melakukan 

pencarian data. 
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Dan untuk menampilkan semua data anda cukup masukkan periode tanggal 

kemudian klik tombol cari 

 

Menu List Retur Produk cabang  ini kita juga dapat akses ke menu Input 

Retur Produk cabang, yaitu dengan cara tekan tombol Tambah. Dengan 

petunjuk menu Input Retur Produk cabang  sebagaimana yang sudah dijelaskan 

di atas. 

 

Masukkan data-data yang diminta lalu klik tombol simpan untuk menyimpan 

data. 
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Untuk melakukan perubahan data retur cabang  dapat dilakukan dengan 

pertama memilih data yang akan dirubah di daftar hasil pencarian kemudian 

tekan tombol Ubah.  

 

Setelah data di ubah klik tombol simpan untuk menyimpan data. 

Penghapusan data retur cabang dapat dilakukan dengan memilih data yang 

akan dihapus dari daftar hasil pencarian kemudian tekan tombol Hapus atau 

dengan menekan alt+H. 

 

Pilih ya untuk menghapus dan pilih tidak untuk membatalkan penghapusan. 
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Informasi data telah tersimpan pilih ok. 

Apabila Anda ingin mencetak retur cabang kita dalam bentuk nota, Anda 

dapat menggunakan tombol Print/Export Excel. 

 

Tekan tombol “Save” untuk menyimpan data retur cabang  kita dalam 

bentuk file excel, tekan tombol Print untuk mencetak data, dan tekan tombol 

Tutup untuk menutup menu. 

4.10 Input Oper Stock Antar Cabang 

Menu ini untuk melihat kemungkinan rollin barang dari cabang satu ke 

cabang lainnya. Sehingga dengan menu ini tetap dapat terpantau barng apa saja 

yang di rolling, berikut jumlahnya. Agar dapat menjalankan menu ini, Anda buka 

menu Cabang, kemudian pilih Input Oper Stock Produk Antar Cabang. 
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Berikut tampilan dari input oper stock antar cabang : 

 

Menu Input Oper Stok Produk antar cabang ini digunakan untuk proses 

pencatatan perpindahan barang antar cabang. Pencatatan perpindahan barang antar 

cabang ini meliputi : no nota, tanggal barang terpindah, asal barang dari 

cabang mana diinputkan di Cabang Sumber yang ada di pojok atas kiri, 

perpindahan barang kemana diinputkan di Cabang tujuan pojok kanan atas, total 

transaksi yang bisa dilihat di Grand Total. 

Masukan Barang yang akan di pindah di isian ID Produk/Barcode, 

masukan jumlah barang, dan harga satuannya, serta diskon. Kemudian klik 

 untuk  masuk kedalam tabel. Isikan kembali produk-produk lainnya yag akan 

dipindah. Isian Catatan hanya digunakan sebagai tambahan catatan (note). 
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Tekan tombol Simpan untuk menyimpan semua data-data tentang produk 

yang akan dipindahkan, kemudian tekan tmbol Ya pada menu konfirmasi rolling 

stock. dan Tekan tombol Tutup untuk membatalkan dan menutup form ini. 

4.11 List Oper Stock antar cabang 

List Oper Stock Produk antar cabang lain merupakan daftar Oper Stok 

Produk antar cabang,kita dapat mengelola pencatatan oper barang yang meliputi 

proses tambah oper barang antar cabang, ubah data, hapus data oper barang 

antar cabang, print data oper barang antar cabang dan simpan data oper 

barang antar cabang. Agar dapat mengakses menu ini, Anda buka menu 

Cabang, kemudian pilih List Oper Stock Produk ke Cabang lain. 
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Menu List Oper Stok Produk ke Cabang lain akan tampil seperti berikut: 

 

Menu ini dapat digunakan untuk melakukan pencarian oper barang yang kita 

inginkan berdasarkan pada IDProduk, Barcode, Nama Produk,Kategori, 

IDCabang, ID Cabang Tujuan , Jumlah, Harga Satuan, Diskon Sales, 

Subtotal, No Nota, Catatan, Grand Total, Operator dengan memilih pada kolom 

“Berdasarkan” dan “terurut”. 
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Untuk mencari data oper stock antar cabang tertentu pilih pada kolom 

berdasarkan,dan terurut.masukkan kata kunci kemudian klik tombol cari.untuk 

melihat semua data langsung klik tombol cari. 

• Tambah  

Menu List Oper Stok Antar Cabang ini, Anda juga dapat mengakses menu 

Input Oper Stok Produk antar cabang, yaitu dengan cara tekan tombol 

Tambah. 

 

Tekan tombol tambah kemudian isikan data-data yang diminta lalu klik 

tombol simpan untuk menyimpan data dan tutup untuk menutup menu. 

• Ubah data 

Untuk perubahan oper produk dapat dilakukan dengan pertama memilih data 

yang akan dirubah dulu dari daftar hasil pencarian kemudian tekan tombol 

Ubah. lakukan perubahan di kolom Ubah Data, dan tekan Simpan untuk 

menyimpannya. 
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• Hapus data 

Penghapusan data oper barang juga dilakukan melalui menu ini dengan 

terlebih dahulu memilih data yang akan dihapus dulu dari daftar hasil 

pencarian, kemudian tekan tombol Hapus atau dengan menekan alt+H. 

 

Pilih ya untuk menghapus dan pilih tidak untuk membatalkan menghapus. 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 59 

 

 

Klik OK untuk informasi data telah terhapus. 

 

• Print/Export Excel 

Apabila Anda ingin mencetak daftar oper barang dalam bentuk nota, Anda 

dapat menggunakan tombol Print untuk mengaksesnya hingga tampil menu 

preview data. 

 

 

 Tekan tombol Save untuk menyimpan data dalam bentuk excel, tekan 

tombol Print untuk mencetak data, dan tekan tombl Tutup untuk menutup 

menu dan Tutup Form untuk keluar dari menu list oper stock produk antar 

cabang. 
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5. Produk 

Menu ini digunakan untuk menambah,mengubah,menghapus dan melihat data-

data produk,menu ini terdapat beberapa sub menu. 

 

5.1 list kategori 

Kategori merupakan group dari produk. List kategori digunakan untuk 

melihat, mengubah, menambah, dan menghapus kategori. Untuk melihat data, 

maka tekan tombol Cari sehingga akan tampil semua data dari kategori.  
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Untuk melihat kategor tertentu, maka kita pilih IDkategori pada tombol 

Berdasarkan, dan Terurut disini isilah Kata Kunci nya dan tekan tombol 

Cari maka akan mendapatkan hasil data yang dicari. 

• Tambah 

Tombol tambah digunakan untuk menambah kategori produk baru. 

 

Klik tambah kemudian masukkan ID kategori dan nama kategorilalu pilih 

simpan,konfirmasi data tersimpan klik ok. 

• Ubah data 

Tombol ubah data digunakan untuk mengubah data kategori. 
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Pilih dahulu data yang akan diubah,kemudin klik tombol ubah data.ubahlah 

data sesuai yang anda inginkan kemudian pilih simpan untuk menyimpan 

data,konfirmasi data tersimpan klik OK. 

• Hapus data  

Tombol hapus data digunakan untuk menghapus data kategori produk. 

 

Pilih dahulu data yang akan dihapus kemudian pilih hapus data.maka akan 

muncul konfirmasi penghapusan data pilih ya untuk menghapus dan tidak 

untuk membatalkan penghapusan. 

 

Muncul informasi “Data Telah Terhapus” klik OK. 

• Print/Export Excel 
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Menu ini digunakan untuk mencetak data dalam bentuk nota atau kertas dan 

menyimpan data dalam bentuk excel.pilih tombol print/Export excel maka 

akan muncul preview data. 

 

Untuk menyimpan data pilih tombol save,untuk mencetak data pilih tombol 

print,untuk keluar dari preview data pilih tombol tutup. 

• Tutup form 

Diguakan untuk keluar dari menu list kategori produk. 
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5.2  Satuan Barang 

Menu ini digunakan untuk melihat data-data satuan produk.untuk 

mengaksesnya pilih menu produk lalu pilih satuan barang. 

 

Berikut tampilan menu satuan barang : 

 

Untuk menampilkan seluruh data tekan tombol cari,untuk menampilkan data 

tertentu pilih tombol berdasarkan dan terurut ,masukkan kata kuncinya 

lalu tekan tombol cari. 

 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 65 

 

 

Pada menu ini anda juga dapat menambah,mengubah,menghapus,dan 

mencetak data. 

• Tambah  

Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru. 

 

Pilih tombol tambah untuk menambah data baru,masukkan satuan dan 

keterangan kamudian klik simpan untuk menyimpan data. 
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• Ubah Data 

Tombol ubah data digunakan untuk mengubah data. 

 

Untuk mengubah data pilih dahulu data yang akan diubah,setelah dirubah 

klik tombol simpan untuk menyimpan data,dan klik ok untuk konfirmasi 

data tersimpan. 

• Hapus Data 

Tombol hapus data digunakan untuk menghapus data. 
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Untuk menghapus data pilih dahulu data yang akan dihapus,kemudian baru 

klik tombol hapus data.maka akan muncul konfirmasi penghapusan klik ya 

untuk menghapus data dan klik tidak untuk membatalkan penghapusan data. 

• Print/Export Data  

Tombol print/export data digunakan untuk mencetak data dalam bentuk 

kertas atau menyimpan data ke dalam bentuk excel. 

 

Pilih tombol print/export excel kemudian akan muncul preview data 

seperti gambar diatas.tombol save untuk menyimpan data,tombol print 

untuk mencetak data,dan tombol tutup untuk keluar dari form preview data. 

• Tutup form 

 

Tombol tutup form digunakan untuk keluar dari menu list satuan produk. 
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5.3 konversi Satuan 

Menu ini digunakan mengubah satuan produk.untuk mengaksesnya buka menu 

utama produk lalu pili konversi satuan. 

 

Berikut tampilan  dari konversi satuan : 

 

Untuk menampilkan data klik tombol cari maka akan tapil semua data daftar 

konversi satuan. 
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Untuk mencari data tertentu anda pilih pada kolom berdasarkan dan 

terurut,kemudian masukkan kata kuncinya lalu klik tombol cari. 

Pada menu ini anda juga dapat tambah,ubah data,hapus data dan 

print/export excel. 

• Tambah 

Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru. 

 

Klik tombol tambah kemudian masukkan data pilih simpan untuk 

menyimpan data,konfirmasi data tersimpan pilih OK. 

• Ubah Data 

Tombol ubah data digunakan untuk mengubah data konversi satuan. 
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Untuk mengubah data,anda pilih dahulu data yang akan diubah kemudian 

setelah data dirubah pilih tombol simpan untuk menyimpan data.muncul 

konfirmasi data tersimpan klik OK. 

• Hapus Data 

Tombol hapus data digunakan untuk menghapus data koversi satuan. 

 

Untuk menghapus data,pilih dahulu data yang akan dihapus kemudian klik 

tombol hapus data,maka akan muncul konfirmasi penghapusan pilih ya 

untuk menghapus dan tidak untuk membatalkan menghapus. 

• Print/Export Excel 

Tombol print/export excel digunakan untuk mencetak data/menyimpan data 

dalam bentuk excel. 
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Pilih tombol print/export excel maka akan tampil preview data.untuk 

menyimpan data anda klik save,untuk mencetak data anda pilih print,dan 

untuk keluar dari menu preview data pilih tombol tutup. 

• Tutup Form 

 

Tombol tutup form digunakan untuk keluar dari menu list konversi satuan. 
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5.4 list Produk 

List produk digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus 

data produk. Untuk cara mengaksesnya pilih dari menu utama Produk dan 

pilih List Produk. 

 

Untuk melihat semua produk, klik tombol Cari. Untuk menampilkan produk 

tertentu, pilih tombol Berdasarkan, kriteria yang diinginkan, dan Kata Kunci 

nya, dan  tekan  tombol Cari.  
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Tombol Print untuk mencetak data produk yang ada dalam tabel. 

Tombol Simpan Ke File untuk mengexport data produk ke file Excel. Tombol 

Print Barcode digunakan untuk mencetak barcode setiap produk dengan 

jumlah tertentu (sesuai isian berulang).  

 

Tombol Tambah digunakan untuk menambah produk, saat ditekan akan 

muncul form Tambah produk:  
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Isikan IDproduk, bercode, nama produk, kategori, satuan,dan tipe 

.isikan juga data-data dari komponen harga.berikut ketentuan dalam mengisi 

form tambah produk : 

• ID Produk : ID produk yang akan ditambahkan 

• Barcode : barcode produk yang akan ditambahkan 

• Nama Produk : berisi nama produk yang akan ditambahkan 

• Kategori : berisi nama kategori produk 

• Satuan : satuan per item produk 

• Tipe : jenis produk yang akan ditambahkan 

• Harga Jual : berisi harga jual produk yang akan ditambahkan 

• Harga Resep : berisi harga resep produk yang akan ditambahkan 

• Tipe Diskon : tipe diskon produk 

• Diskon : diisi jumlah diskon per produk jika ada diskon 

• Minimal Jual : diisi dengan jumlah minimal penjualan produk 

• Kelipatan Jual : diisi dengam jumlah kelipatan jual produk 

Contoh : 

 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 75 

 

Isikan semua data-data yang diminta kemudian pilih tombol simpan untuk 

menyimpan data,dan tombol tutup untuk keluar dari menu tambah produk. 

Untuk mengubah Produk dan Harga Produk, klik produk mana yang akan 

diuabah, tekan tombol Ubah, maka akan muncul form:  

 

Form ini mirip dengan form Tambah Produk. IDproduk tidak dapat diubah 

karena merupakan kunci. Setelah dilakukan perubahan data produk, tekan 

Simpan untuk menyimpan hasil data.  

Untuk menghapus Produk, pilih produk yang akan dihapus, tekan tombol 

Hapus, maka akan muncul konfirmasi hapus produk:  
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Pilih YA untuk menghapus produk atau Tidak untuk membatalkan. 

5.5 Ubah ID Produk 

Form Ubah ID Produk digunakan untuk merubah ID produk yang lama ke ID 

produk yang baru. Untuk cara mengaksesnya pilih dari menu utama Produk 

dan pilih Ubah ID Produk. 

 

Isikan ID produk yang akan diganti pada isian ID produk lama, bila produk ada 

maka akan tampil otomatis Nama Produknya. Isikan ID produk baru, 

kemudian tekan tombol simpan  untuk menyimpan data. Maka akan muncul 

konfrmasi data tersimpan . Untuk menutup Form dapat menggunakan tombol 

Tutup atau  tombol  pada pojok kanan atas.  
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5.6 List Group 

List Group digunakan untuk membuat Group-Group Harga Produk. 

Sehingga antar costumer dapat memiliki harga yang berbeda-beda. Untuk cara 

mengaksesnya pilih dari menu utama Produk dan pilih List Group. 

 

Untuk menampilkan semua data Group, tekan Cari. Untuk menampilkan 

Group tertentu pilih Berdasarkan, dengan memilih Kriteria dan mengisi Kata 

Kunci, kemudian tekan Cari. Tekan tombol Print untuk mencetak data. Tekan 

tombol Simpan untuk menyimpan data dalam betuk file Excel. 
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Untuk menambah Group tekan tombol Tambah. Isikan IDGroup dan 

Nama Group,  tekan Simpan untuk menyimpan data. Tombol Tutup untuk 

menutup Form.  

Form Tambah Group tampil sebagai berikut:  

 

Untuk mengubah Nama Group tekan tombol Ubah data. Isikan Nama Group 

yang baru. IDGroup tidak dapat diubah karena merupakan kata kunci. Tekan 

Simpan untuk menyimpan data. Tombol Tutup untuk menutup form. 

Form Ubah Group akan tampil sebagai berikut:  
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Untuk menghapus Group, tekan tombol Hapus data, maka akan muncul 

konfirmasi hapus data:  

 

Pilih YA untuk menghapus Group atau Tidak untuk membatalkan. 

5.7 List group Harga 

List group harga dapat digunakan untuk menentukan Markup harga setiap 

produk sesuai dengan groupnya. Untuk menampilkan List Group Harga maka 

kita memilih Produk dan pilih List Group Harga.  
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Untuk melihat semua data group, tekan Cari. Untuk menampilkan Group 

tertentu, pilih Berdasarkan, kriteria dan isilah kata kunci, kemudian tekan Cari. 

Tombol Print digunakan untuk mencetak data. Tombol Simpan digunakan untuk 

menyimpan data ke file Excel.  

 

Untuk menambah data atau mengubah data Group Harga, tekan  tombol 

Setting Group Harga, maka akan muncul form Setting Harga Group:  
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Pilih IDGroup yang akan disetting, pilih IDProduk yang akan disetting 

atau bila ingin semua produk akan disetting, kosongkan IDProduk. Tekan  Cari 

untuk menampilkan produk-produk yang akan disetting. Berikut penjelasan cara 

pengisian Seytting Harga Group: 

1) Apabila ingin di Markup semua produk yang tampil dengan nilai tertentu, 

isikan nilainya di Markup Semua dan tekan tombol Apply. (Kotak merah 

akan terisi nilai yang sesuai dengan yang diinginkan).  

2) Apabila ingin di Markup semua produk yang tampil dengan presentasi 

tertentu, isikan nilai di Markup Semua dan tekan tombol Apply. (Kotak 

hijau akan terisi nilai sesuai dengan yang diinginkan).  

3) Apabila ingin di Markup berbeda-beda setiap Produk, isikan langsung 

nilai markup pada kolom Markup  (Kotak merah). Atau apabila bentuk 

presentasi, isikan pada kolom minus Diskon (Kotak hijau).  

5.8  Import Harga Jual & Harga Resep 

Menu ini digunakan untuk mengimport harga jual & harga resep.untuk 

mengaksesnya anda pilik produk lalu pilih import harga jual & harga resep. 

 

Berikut tampilan dari import harga jual & harga resep 
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Import data dari file,kemudian load data setelah selesai pilih tombol tutup 

untuk keluar dari menu. 

6. Pembelian 

6.1 Input pembelian 

Untuk mengakses Input Pembelian dimulai dengan memilih menu utama 

Pembelian lalu pilih Input Pembelian untuk mulai mengakses. Seperti yang 

terdapat dalam gambar :  

 

Form Input Pembelian dapat digunakan untuk mendata produk-produk yang 

kita beli atau mencatat data pembelian dari Supplier. Data-data yang didapat 

diisikan pada Form Input Pembelian Produk ini adalah :  

 

• No Faktur = No Faktur pembelian dari supplier 

• IDSupplier = ID supplier dimana kita membeli produk 
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• Tanggal = Tanggal pembelian produk 

• Waktu = Waktu pembelian produk 

• Cabang = Cabang yang melakukan pembelian 

• IDProduk / Barcode = ID produk atau barcode dari produk yang kita 

beli 

• Nama Produk = Nama Produk yang akan muncul otomatis bila ID 

produk/ barcode ada 

• Barcode Baru = Apabila ada produk yang sama namun memiliki nomor 

seri yang berbeda, contoh: voucher fisik yang memiliki nomor seri yang 

berbeda-beda. 

• Jumlah : Produk  yang akan kita beli dari tiap item produk 

• Harga Satuan = Harga satuan dari tiap item produk 

• Diskon = Diskon yang diberikan dari tiap item produk 

•  Apabila tidak dicentang maka setelah memasukkan 

produk kedalam tabel Data pembelian, produk yang sudah diinput tidak 

dapat dikosongkan. Kondisi digunakan untuk mempermudah 

pengulangan pengisian produk apabila ingin menginput banyak produk 

yang sama namun barcode baru yang berbeda-beda. Apabila dicentang 

maka setelah memasukkan produk ke dalam tabel Data Pembelian, 

produk yang sudah diinput akan dikosongkan. 

• Catatan = Jika ada suatu peristiwa atau perlakuan khusus terhadap 

pembelian ataupun produk bisa dituliskan di catatan 

• Cara Bayar = Cara pembayaran yang akan kita lakukan, kita bisa 

mengatur cara pembayaran ini dengan tunai, perbankan, kredit, cek, dll 

• Diskon Global = Total keseluruhan diskon yang diberikan 

• Grand Total = Total pembelian keseluruhan 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 84 

 

• Jumlah Bayar [ f11 ] = Jumlah yang harus kita bayarkan saat transaksi 

pembelian 

• Kembali = Total pembayaran yang kita lakukan dikurangi dengan total 

pembelian.  

Fasilitas tombol Simpan [F12] digunakan jika kita ingin menyimpan data 

pembelian atau kita cukup menekan tombol F12 maka secara otomatis data 

pembelian kita akan tersimpan. Untuk menutup form Pembelian ini kita dapat 

menggunakan tombol Tutup atau tombol  pada pojok kanan atas.  

6.2 List Pembelian 

List pembelian merupakan aplikasi yang dapat kita gunakan untuk 

mengelola daftar pembelian meliputi proses tambah pembelian, ubah data 

pembelian, hapus pembelian, print data pembelian dan simpan data 

pembelian. Untuk mengakses Input Pembelian dimulai dengan memilih menu 

utama Pembelian lalu pilih List Pembelian untuk mulai mengakses. Seperti 

yang terdapat dalam gambar:  

 

Pada form List Pembelian kita juga dapat melakuan pencarian 

pembelian yang kita inginkan berdasarkan IDProduk, Barcode, Nama Produk, 

Kategori, Jumlah, Harga Satuan, Diskon Satuan, Subtotal, IDSupplier, No 

Fraktur, Diskon Global, Grand Total, Catatan, Operator, Tanggal, IDCabang 

dengan memilih pada kolom Berdasarkan.  Lalu kita dapat mengisi Kata 

Kunci dan tekan tombol Cari.  
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untuk melihat semua daftar data pembelian masukkan periode tanggal 

kemudian klik tombol cari.maka akan muncul hasil pencarian semua data 

daftar pembelian. 

Pada List Pembelian kita juga dapat akses ke sub menu Tambah Data 

Pembelian, untuk Form tambah Data pembelian sebagai berikut:  
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Pilih tombol tambah,kemudian masukkan data-data dari pembelian lalu 

klik simpan untuk menyimpan data.konfirmasi penyimpanan pilih ya untuk 

menyimpan data dan tidak untuk membatalkan menyimpan. 

Untuk perubahan data pembelian dapat dilakukan dengan pertama memilih 

data yang akan dirubah dari daftar hasil pencarian kemudian menekan tombol 

 

Setelah kita tekan tombol  maka akan muncul Form Ubah Data 

Pembelian.  
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Pilih dahulu data yang akan di ubah,kemudian setelah di ubah klik tombol 

simpan untuk menyimpan data.konfirmasi penyimpanan pilih ya untuk 

menyimpan data, dan pilih tidak untuk membatalkan menyimpan data. 

Penghapusan data pembelian dapat dilakukan dengan pertama 

memilih data yang akan dihapus, dari daftar hasil pencarian kemudian 

menekan tombol Hapus atau dengan menekan tombol keyboard Alt+H. 

 

Pilih tombol YA untuk menghapus data pembelian, atau tombol 

Tidak untuk membatalkan.  

Apabila kita akan mencetak data pembelian dalam bentuk kertas, 

maka kita bisa menekan tombol Print untuk mencetak. Sedangkan untuk 

menyimpan Data Pembelian kedalam bentuk file Excel kita dapat 

menggunakan tombol Simpan ke File.  
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Untuk menyimpan data pilih tombol save,untuk mencetak data pilih tombol 

print,dan untuk keluar dari preview data pilih tombol tutup. 

Untuk menutup Form List pembelian kita dapat menggunakan tombol 

Tutup Form atau dengan menekan tombol  di pojok kanan atas.  
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7. Penjualan 

7.1 Input Penjualan 

Untuk mengakses Input Pembelian dimulai dengan memilih menu utama 

Penjualan lalu pilih 

 

Berikut adalah gambar form input penjualan : 

 

Form Input Penjualan dapat digunakan untuk mendata produk-produk yang 

kita jual atau mencatat data penjualan dari Supplier. Data-data yang diisikan 

pada Form Input Penjualan Produk adalah:  
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• No Nota : No Nota penjualan produk 

• Pasien : Nama pasien yang membeli obat 

• Dokter : dokter yang memberi resep/yang menjual obat 

• Tanggal : tanggal penjualan obat 

• IDProduk/Barcode : id produk atau barcode produk yang dijual 

• Jumlah : jumlah produk yang akan dibeli 

• Harga satuan  : Harga Satuan dari tiap item produk, harga satuan dapat 

diubah atau tidak dapat diubah sesuai dengan setting produk. 

• Diskon : Diskon yang diberikan dari tiap item produk. Diskon dapat 

dalam bentuk persen ataupun nominal sesuai setting produk. 

• Total : jumlah produk yang dibeli. 

• Catatan : Jika ada suatu peristiwa atau perlakuan khusus terhadap 

penjualan ataupun produk bisa dituliskan di catatan 

• Diskon global : diskon yang diberikan untuk semua produk. 

• Jatuh tempo : Total keseluruhan diskon yang diberikan untuk semua 

produk yang berbeda dalam tabel Data Penjualan. 

• Grand Total : Total pembelian keseluruhan 

• Jumlah Uang : Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli 

• Kembali : Total pembayaran yang kita lakukan dikurangi dengan total 

penjualan.  

Fasilitas tombol Simpan [F12] digunakan jika kita ingin menyimpan data 

pembelian atau kita cukup menekan tombol F12 maka secara otomatis data 

pembelian kita akan tersimpan. Untuk menutup form Oembelian ini kita 

dapat menggunakan tombol Tutup atau tombol  pada pojok kanan atas.  

Contoh : 
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Setelah data-data diisi pilih simpan untuk menyimpan data,konfirmasi 

penyimpanan pilih ya untuk menyimpan data dan tidak untuk membatalkan 

menyimpan data. 

 

7.2 Input Penjualan Resep 

Untuk mengaksesnya buka menu utama penjualan kemudian pilih input 

penjualan resep. 

 

Berikut tampilan form input penjualan resep: 
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Form Input Penjualan Resep ini sama dengan input penjualan produk dapat 

digunakan untuk mendata produk-produk yang kita jual atau mencatat data 

penjualan dari Supplier. Data-data yang diisikan pada Form Input Penjualan 

Produk adalah:  

• No Nota : No Nota penjualan produk 

• Pasien : Nama pasien yang membeli obat 

• Dokter : dokter yang memberi resep/yang menjual obat 

• Tanggal : tanggal penjualan obat 

• ID Produk/Barcode : id produk atau barcode produk yang dijual 

• Jumlah : jumlah produk yang akan dibeli 

• Harga Satuan  : Harga Satuan dari tiap item produk, harga satuan dapat 

diubah atau tidak dapat diubah sesuai dengan setting produk. 

• Diskon : Diskon yang diberikan dari tiap item produk. Diskon dapat 

dalam bentuk persen ataupun nominal sesuai setting produk. 

• Total : jumlah produk yang dibeli. 

• Catatan : Jika ada suatu peristiwa atau perlakuan khusus terhadap 

penjualan ataupun produk bisa dituliskan di catatan 

• Diskon global : diskon yang diberikan untuk semua produk. 

• Jatuh tempo : Total keseluruhan diskon yang diberikan untuk semua 

produk yang berbeda dalam tabel Data Penjualan. 

• Grand Total : Total pembelian keseluruhan 

• Jumlah Uang : Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli 

• Kembali : Total pembayaran yang kita lakukan dikurangi dengan total 

penjualan.  

Fasilitas tombol Simpan [F12] digunakan jika kita ingin menyimpan data 

pembelian atau kita cukup menekan tombol F12 maka secara otomatis data 
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pembelian kita akan tersimpan. Untuk menutup form Oembelian ini kita 

dapat menggunakan tombol Tutup atau tombol  pada pojok kanan atas.  

Contoh : 

 

Setelah data-data diisi pilih simpan untuk menyimpan data,konfirmasi 

penyimpanan pilih ya untuk menyimpan data dan tidak untuk membatalkan 

menyimpan data 

 

7.3 List Penjualan 

List Penjualan kita dapan mengelola daftar penjualan yang didalamnya 

terdapat Proses Tambah penjualan, Ubah Data Penjualan, Hapus penjulan, 

Print Data Penjualan, dan Simpan Data Penjualan. Untuk mengakses Input 

Pembelian dimulai dengan memilih menu utama Penjualan lalu pilih List 

Penjualan untuk mulai mengakses. Seperti yang terdapat dalam gambar: 
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Pada form List Penjualan dapat digunakan untuk melakukan pencarian 

penjualan yang kita inginkan berdasarkan pada IDProduk, Barcode, Nama 

Produk, Kategori, Jumlah, Harga Satuan, Diskon satuan, Subtotal, 

IDCustomer, No Nota, Diskon Global, Jumlah Uang, Grand Total, Kembali, 

Catatan, Operator, Tanggal, IDCabang dengan memilih pada Kolom 

Berdasarkan lalu dilanjutkan dengan mengisi Kata Kunci. Pilih cari untuk 

menampilkan hasil. Form List penjualan Produk : 

 

Pada form List Penjualan juga kita dapat menmbahkan data penjualan 

dengan mengakses sub menu Tambah Data dengan pilih dan tekan tombol 

Tambah, maka akan muncul Form Input Penjualan Produk. Tekan tombol 

Simpan untuk menyimpan data. 
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Untuk perubahan data penjualan dapat dilakukan dengan pertama memilih 

data yang akan dirubah dulu dari daftar hasil pencarian, kemudian tekan 

tombol Ubah.  Maka akan tampil form Ubah Data Penjualan, Isikan data 

yang akan diubah dan tekan Simpan untuk menyimpan  data.  
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Penghapusan data pembelian dapat dilakukan dengan pertama memilih data 

yang akan dihapus, dari daftar hasil pencarian kemudian menekan tombol 

Hapus atau dengan menekan tombol keyboard Alt+H. Pilih tombol YA 

untuk menghapus data pembelian, atau tombol Tidak untuk membatalkan. 

PrintUlang trx/Bayar Hutang digunakan untuk mencetak data ulang data. 
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Print/Export Excel digunakan untuk mencetak data atau menyimpan data 

dalam bentuk excel.setelah klik tombol print/export excel maka akan 

muncul preview data,pilih tombol save untuk menyimpan data,print untuk 

mencetak data,dan tutup untuk menutup preview data. 

 

Tutup form untuk menutup list penjualan produk/keluar dari menu. 
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8. Biaya/Pendapatan lain-lain 

8.1 Tambah Biaya /Pendapatan Lain-Lain 

menu ini dapat diakses melalui menu Biaya/pendapatan lain-lain,lalu pilih 

tambah biaya/pendapatan lain-lain. 

 

 Berikut tampilan dari tambah biaya/pendapatan lain-lain : 

 

Berikut cara prngisian menu ini : 

• Tanggal : masukkan tanggal biaya 

• Tipe : Pilih tipenya yang akan diasukkan,apakah biaya atau pendapatan 

lain-lain 

• Keterangan : diisi dengan keterangan 

• Nilai : jumlah nominal dari biaya 

Contoh :  
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Masukkan data-data yang diminta kemudian simpan,konfirmasi data tersimpan 

klik OK. 

8.2 List Biaya/Pendapatan lain-lain 

Anda juga dapat melihat biaya/pendapatan lain-lain yang telah 

dimasukkan,termasuk apabila ingin mengubah datanya.menu ini dapat diakses 

melalu menu biaya/pendapatan lain,lalu pilih list biaya/pendapatan lai-lain. 

 

Berikut tampilan list biaya/pendapatan lain-lain : 

 

Untuk menampilkan semua data pilih tanggal periode kemudian klik tombol 

cari atau apabila anda ingin mencari data tertentu maka pilih criteria yang 

diinginkan,kolom terurut dan berdasarkan dan masukkan kata kuncinya lalu 

pilih tombol cari. 
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Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru. 

 

Pilih tombol tambah untuk menambah data baru,kemudian masukkan data-data 

yang diminta lalu simpan untuk menyimpan data.konfirmsi data tersimpan klik 

ok. 
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Untuk mengubah data pilih tombol ubah. 

 

Pilih dahulu data yang akan diubah,kemudian buat perubahan.setelah data di 

ubah pilih simpan untuk menyimpan data.konfirmasi data tersimpan pilih ok. 

Untuk menghapus data pilih tombol hapus data. 
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Pilih dahulu data yang akan dihapus lalu pilih tombol hapus data.maka akan 

tampil konfirmasi penghapusan pilih “Ya” untuk menghapus data dan 

“Tidak” untuk membatalkan penghapusan. 

 

Informasi data telah terhapus klik OK. 

Tombol print/Export Excel digunakan untuk mencetak data atau 

menyimpan data dalam bentuk excel. 

 

Pilih tombol print/Export Excel kemudian akan muncul form preview data 

seperti gambar diatas.pilih tombol save untuk menyimpan data,tombol print 

untuk mencetak data,dan tombol tutup untuk keluar dari form preview data. 

Tombol tutup form digunakan untuk keluar dari menu list Biaya/pendapatan 

lain-lain 
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9. Laporan 

Menu laporan adalah modul yang sangat penting bagi manajemen,karena dengan 

adanya sistem peloporan,maka manajemen dapat menganalisa setiap transaksi yang 

ada,baik pembelian maupun penjualan .Dengan peloporan yang cepat akurat,maka 

manajemen dapat terbantu dalam pengambilan keputusan.Sebagai contoh , apabila 

suatu produk penjualannya naik, maka manajemen bisa mengambil keputusan untuk 

segera menambah stok barang tersebut dengan disertai pertimbangan dan analisa 

pasar  yang ada.Berikut adalah menu-menu yang ada pada menu Laporan : 

1. Rekap Pembelian Per Produk 

Menu Rekap Pembelian digunakan untuk melihat rekap transaksi pembelian 

dengan kategori tanggal tertentu,produk tertentu,dan cabang tertentu,sesuai 

dengan isian tanggal,id produk,dan cabang.klik cari untuk melihat hasil rekap 

pembelian.untuk mengaksesnya pilih menu Laporan,lalu pilih Rekap 

Pembelian Per Produk. 

 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 104 

 

 

 

Berikut tampilan menu Laporan Rekap Pemnbelian : 

 

Tentukan tanggal pembelian sesuai yang diinginkan,klik tombol Cari atau bila 

menginginkan Kriteria tertentu isikan Kriteria yang sesuai ,misalkan ID 

Supplier dan sebagainya lalu tekan tombol cari.Anda juga dapat dengan cepat 

melihat grafik pembelian untuk setiap produk,yaitu dengan cara klik tombol 

Grafik Presentase. 
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Anda dapat mencetak (Print) dan menyimpannya dalam bentuk excel dengan 

menggunakan tombol print/Export Excel. 

 

Tombol save untuk menyimpan data,tombol print untuk mencetak data,dan 

tombol tutup untuk menutup form preview data. 

2. Rekap Pembelian per faktur 

Menu Rekap Pembelian Per Faktur digunakan untuk melihat rekap transaksi 

pembelian dengan no faktur.untuk mengaksesnya buka menu utama laporan 

pilih rekap pembelian per faktur. 
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Berikut tampilan Rekap Pembelian Per Faktur : 

 

Masukkan tanggal periode tertentu kemudian pilih tombol Cari untuk 

menampilkan semua data laporan rekap pembelian per faktur dan untuk 

menampilkan data tertentu pilih pada kolom IDProduk kemudian masukkan 

kata kuncinya lalu pilih tombol Cari. 

 

Kolom Grafik Persentase digunakan untuk melihat grafik laporan rekap 

pembelian per faktur. 
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Print/Export Excel digunakan untuk mencetak data dan menyimpannya dalam 

bentuk file excel dengan mengunakan tombol print/Export Excel. 

 

Tombol Save untuk menyimpan data,tombol Print untuk mencetak data,dan 

tombol Tutup untuk menutup preview data. 

3. Rekap Penjualan 

Menu Rekap Penjualan digunakan untuk melihat rekap transaksi 

penjualan,baik  penjualan ke pasien maupun penjualan ke cabang.Anda dapat 

menampilkan rekap transaksi penjualan dengan menu Laporan kemudian pilih 

Rekap Penjualan. 
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Berikut tampilan dari Rekap Penjualan : 

 

Untuk menampilkan semua data,Anda masukkan tanggal periode 

tertentu,kemudian klik tombol Cari.Untuk mencari data tertentu anda pilih 

kategori Produk dan IDProduk masukkan kata kuncinya lalu klik tombol 

Cari. 

 

Tombol Grafik Persentase digunakan untuk melihat Grafik Laporan Rekap 

Penjualan. 
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Anda dapat mencetak (Print) dan mneyimpannya dalam bentuk file excel 

dengan menggunakan tombol print/export excel. 

 

Tombol Save untuk menyimpan data,tombol Print untuk mencetak data,dan 

tombol Tutup untuk keluar dari Preview Data. 

4. Grafik Rekap Penjualan 

Untuk memudahkan Anda dalam menganalisa data,maka program ini juga 

dilengkapi dengan tampilan grafik.Dengan grafik,Anda dapat mengamati naik 

turunnya transaksi,sehingga dapat dengan cepat mengambil 

kesimpulan,terutama pada transaksi penjualan.Untuk mengaksesnya,pilih menu 

Laporan,lalu pilih Grafik Penjualan. 
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Berikut cara Pemakaian grafik ini : 

 

• Pilih tanggal untuk menentukan periode penjualan,lalu klik tombol 

Cari.Apabila rentang tanggal kurang dari 31 hari, maka akan 

ditampilkan grafik harian,namun apabila rentang tanggal lebih dari 31 

hari,maka akan ditampilkan grafik penjualan bulanan. 

Berikut contoh grafik penjualan Harian: 

 

Berikut contoh grafik penjualan Bulanan : 
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• Anda juga bisa memilih berdasarkan kriteria tertentu,misalnya 

Produk,ID Produk,dan ID Customer,sehingga data-data yang tampil 

pada grafik sesuai dengan produk yang diinginkan saja. 

• Apabila menginginkan bentuk grafik yang berbeda anda bisa memilih 

jenis Chart yang dikehendaki dari 4 pilihan yang ada yaitu Line, 3D 

Line, Bar, atau 3D Bar. 

Contoh jenis Chart Line : 

 

Contoh jenis Chart Line 3D: 
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Contoh jenis Chart Bar : 

 

Contoh jenis Chart Bar 3D : 
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Pada grafik penjualan terdapat beberapa pilihan menu yang dapat 

diakses melalui klik kanan pada grafik,yaitu: 

a. Properties : yaitu menu untuk mengubah warna, judul, dan 

background grafik. 

b. Copy : menu untuk menyalin (copy) dalam clipboard yang dapat 

diletakkan (paste) ke media lain,seperti MS Word,MS Point,Adobe 

Photoshop,dan lain-lain. 

c. Save as : menu untu menyimpan grafik ke dalam file gambar PNG. 

d. Print : menu untuk mencetak grafik ke Printer. 

e. Zoom In : menu untuk memperbesar tampilan gambar grafik 

f. Zoom Out : menu untuk memperkecil tampilan gambar grafik 

g. Auto Range : menu untuk mengembalikan grafik ke posisi semula 

setelah zoom in atau zoom out. 
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5. Laba-Rugi 

Untuk melihat laporan Laba-Rugi,Anda dapat menggunakan menu Laba Rugi 

Per Produk dengan kategori tanggal tertentu.Untuk mengaksesnya,pilih menu 

Laporan,lalu pilih Laba Rugi. 

 

 

Berikut tampilan menu ini : 

 

Untuk menampilkan data anda masukkan periode tanggal tertentu kemudian 

klik tombol Cari.Untuk mencari data tertentu Anda pilih pada kolom ID 

Produk kemudian masukkan kata kuncinya lalu klik tombol Cari.Tombol 

Print digunakan untuk mencetak. Tombol Simpan ke File digunakan untuk 

menyimpan file dalam bentuk Excel. 
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Metode yang dapat dipakai adalah Firs in Firs out,Last in First out,dan 

Average. 

Berikut penjelasan tentang metode laba rugi : 

• First In First Out,adalah metode yang digunakan untuk menghitung 

laba rugi dengan asumsi produk yang terjual adalah produk yang 

pertama kali dibeli. 

Contoh : 

Pada tanggal 6 januari dibeli Absolute ORIG 60 ml sebanyak 10 pcs 

dengan harga @Rp.8.000. Pada tanggal 7 januari dibeli produk Absolut 

ORIG 60 ml sebanyak 10 pcs dengan harga @Rp.8.100.Pada tanggal 8 

januari dijual produk Absolut ORIG 60 ml sebanyak 5 pcs dengan harga 

@Rp.8.500,maka laba dari penjualan aksesoris menggunakan metode 

FIFO=5 pcs*8.500 ( harga jual) - 5 pcs*8.000 ( harga beli tanggal 6 

januari)=Rp.2.500. 

• Last In First Out,adalah metode yang digunakan untuk menghitung 

laba-rugi dengan asumsi produk yang terjual adalah produk yang 

terakhir kali dibeli. 

Contoh : 

Pada tanggal 6 januari dibeli Absolute Orig 60 ml sebanyak 10 pcs 

dengan harga @Rp.8.000.Pada tanggal 7 januari di beli produk Absolut 

ORIG 60 ml sebanyak 10 pcs dengan harga  @Rp.8.100.Pada tanggal 8 

januari dijual produk Absolut ORIG 60 ml sebanyak 5 pcs dengan harga 

@Rp8.500,maka laba dari penjualan Absolut ORIG 60 ml menggunakan 

metode LIFO=5 pcs*8.500(harga jual) – 5 pcs*8.100 ( harga beli tgl 7 

januari)= Rp.2000. 

• Average : adalah metode yang digunakan untuk menghitung  laba-rugi 

menggunakan rata-rata dari harga pembelian. 
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Contoh : 

Pada tanggal 6 januari dibeli Absolute Orig 60 ml sebanyak 10 pcs 

dengan harga @Rp.8.000.Pada tanggal 7 januari di beli produk Absolut 

ORIG 60 ml sebanyak 10 pcs dengan harga  @Rp.8.100.Pada tanggal 8 

januari dijual produk Absolut ORIG 60 ml sebanyak 5 pcs dengan harga 

@Rp8.500,maka laba dari penjualan Absolut ORIG 60 ml 

menggunakanAverage=5 pcs*Rp.8.500 (Harga jual)-5 

pcs*Rp.8.050.(rata-rata harga beli)=Rp.2250. 

 

Tombol Print/Export Excel digunakan untuk mencetak data atau menyimpan 

data dalam bentuk excel. 

 

Tombol save untuk menyimpan data,print untuk mencetak data dan tutup 

untuk keluar dari preview data. 

 

Tombol tutup form digunakan untuk keluar dari menu laba rugi 
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6. Stok Produk 

Menu stok produk digunakan untuk melihat stok dari tiap produk sesuai 

dengan batasan tanggal dan ID Produk tertentu.untuk mengaksesnya,pilih 

menu Laporan,kemudian klik Stok Produk. 

 

 

Berikut tampilan menu Stok Produk : 

 

Klik tombol Cari untuk melihat laporan. 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 118 

 

Untuk mencari laporan stok untuk Idproduk atau barcode tertentu,isikan 

pilihan idproduk atau barcode pada isian id produk/barcode,kemudian tekan 

tombol Cari.untuk memilih kategori tertentu,ketikan kategori pada isian 

setelah tombol LIKE.Untuk menampilkan laporan stok hanya untuk produk 

produk  yang laku pada periode tersebut,silahkan centang  tombol Tampil 

Hanya Yang Terjual.Apabila tombol Tampil Hanya Yang Terjual tidak 

dicentang,maka semua data produk akan tampil.Berikut penjelasan Kolom: 

• Idx : penomoran laporan 

• IDProduk : berisi informasi idproduk yang akan ditampilkan data 

stocknya. 

• Stok Lalu : berisi informasi stok produk sebelum bulan ini 

• Total Pembelian : berisi informasi total pembelian dari supplier pada 

bulan ini 

• Total Penjualan : berisi informasi total penjualan produk ke konsumen 

pada bulan ini 

• Stok Sekarang : berisi informasi stok barang yang ada pada bulan ini. 

 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel,maka 

akan tampil preview data.klik tombol print untuk mencetak data ke printer 

atau tombol save untuk menyimpan dalam bentuk file excel. 

 

7. Stok Produk + HPP 

Menu Stok Produk + Hpp ini digunakan untuk melihat  stok dari tiap produk 

sesuai dengan batasan tanggal dan ID Produk tertentu dan harga pokok 

penjualan.untuk mengaksesnya buka menu utama laporan,lelu pilih stok 

produk +hpp. 
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Berikut tampilan dari menu ini : 

 

Klik tombol Cari untuk melihat hasil pencarian.Untuk mencari laporan stok + 

hpp tertentu,isikan pilihan pada id produk,kategori produk pada isian setelah 

tombol Like kemudian klik tombol Cari. 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel,maka 

akan tampil menu preview data.Klik tombol print untuk mencetak data ke 

printer atau tombol save untuk menyimpan data dalam bentuk file excel. 

Tutup form digunakan untuk keluar dari laporan stok produk + hpp. 
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8. Stok cabang 

Untuk mengaksesnya buka menu utama laporan,kemudian pilih Stok Cabang. 

 

 

Berikut tampilan menu ini : 

 

Menu ini digunakan untuk mengetahui jumlah stok cabang pada periode 

tanggal tertentu.klik tombol Cari untuk melakukan pencarian. 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel,maka 

akan tampil menu preview data.klik tombol print untuk mencetak data ke 

printer atau tombol save untuk menyimpan data dalam bentuk file excel. 

Tutup form digunakan untuk keluar dari menu laporan stok cabang. 
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9. Penjualan cabang 

Menu ini berisi informasi tentang penjualan cabang.untuk mengaksesnyabuka 

menu utama Laporan,kemudian pilih penjualan cabang. 

 

 

Berikut tampilan dari menu ini : 

 

Untuk menampilkan semua data Laporan penjualan cabang masukkan 

periode tanggal kemudian klik tombol cari.untuk menampilkan data tertentu 

masukkan periode tanggal kemudian id cabang klik tombol Cari. 
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Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel,maka 

akan tampil menu preview data.klik tombol print untuk mencetak data ke 

printer atau tombol save untuk menyimpan dalam bentuk file excel. 

Tombol tutup form digunakan untuk keluar dari menu. 

 

10.  Pihutang Jatuh Tempo 

Menu Pihutang jatuh tempo digunakan untuk melihat daftar hutang seluruh 

konsumen atau hanya konsumen tertentu.Menu ini dapat diakses melalui 

Laporan lalu pilih Pihutang Jatuh Tempo.  

 

 

Berikut tampilan menu pihutang jatuh tempo : 

 

Untuk melihat seluruh pihutang pasien ,pilih rentang tanggal jatuh tempo yang 

akan dicari,kemudian tekan tombol Cari.Untuk melihat pihutang  
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Konsumen/pasien tertentu,pilih rentang tanggal jatuh tempo yang akan dicari 

dan isikan ID Customer yang akan dilihat,kemudian tekan tombol Cari.berikut 

penjelasan kolom yang tampil : 

a. Tgl Jatuh Tempo,merupakan informasi tanggal jatuh tempo pembayaran 

pihutang. 

b. Tgl Transaksi,adalah informasi transaksi,adalah informasi tanggal 

transaksi konsumen. 

c. Waktu, merupakan informasi waktu transaksi konsumen. 

d. No Nota,merupakan informasi nomor nomor nota transaksi konsumen 

e. Id Pasien,adalah informasi id pasien 

f. Nama,merupakan informasi nama konsumen 

g. Grand Total,merupakan informasi total transaksi konsumen  

h. Diskon global,merupakan informasi total diskon yang diberikan untuk 

pasien 

i. Jumlah Uang,merupakan informasi jumlah uang yang sudah terbayar oleh 

konsumen. 

j. Pihutang,adalah informasi jumlah pihutang konsumen ( dalam bilangan 

negatif) 

 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel,maka 

akan tampil menu preview data.klik tombol print untuk mencetak data ke 

printer atau tombol save untuk menyimpan dalam bentuk file excel. 

 

Untuk melakukan pembayaran pihutang konsumen,pilih salah satu nota yang 

akan dibayar,kemudian tekan tombol Pembayaran Pihutang. 
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Maka akan tampil form Pembayaran Pihutang : 

 

Dimana form ini menampilkan kembali informasi transaksi konsumen sesuai 

nota.klik tombol pembayaran hutang,maka akan tampil form pembayaran 

pihutang Customer. 

 

• Jumlah uang yang terbayar pada isian terbayar 
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• Tanggal pembayaran pada isian tanggal bayar 

• Keterangan atau note pada isian catatan 

• Klik simpan untuk menyimpan pembayaran putang konsumen 

• Tutup untuk keluar 

 

11.  Hutang jatuh tempo 

Menu Hutang Jatuh Tempo digunakan untuk menampilkan dftar hutang 

kesemua cabang atau hanya cabang tertentu saja.menu ini dapat diakses  dari 

menu utama Laporan ,lalu pilih submenu Hutang Jatuh Tempo. 

 

Berikut tampilan menu Hutang Jatuh Tempo : 
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Untuk melihat seluruh hutang ke Supplier,pilih rentang tanggal jatuh tempo 

yang dicari,kemudian tekan tombol Cari.Untuk melihat hutang ke supplier 

tertentu,pilih rentang tanggal jatuh tempo yang akan dicari dan isikan 

IDCustomer  yang akan dilihat.Kemudian tekan tombol Cari.berikut 

penjelasan kolom yang tampil: 

1. Tgl jatuh tempo,merupakan informasi tanggal jatuhtempo 

pembayaran hutang 

2. Tgl transaksi,merupakan informasi tanggal transaksi pembelian 

3. Waktu,adalah informasi waktu transaksi pembelian 

4. No faktur,adalah informasi nomor nota transaksi pembelian. 

5. Id cabang,merupakan informasi id supplier 

6. Nama,adalah informasi nama supplier 

7. Grandtotal,merupakan informasi total transaksi pembelian 

8. Diskonglobal,adalah informasi total diskon yang diberikan oleh 

supplier 

9. Jumlah uang,merupakan informasi jumlah uang yang sudah terbayar 

oleh cabang 

10.Hutang,adalah informasi jumlah hutang ke supplier (dalam bilangan   

negatif) 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel,maka 

akan tampil menu preview data.Klik tombol Print untuk mencetak data ke 

printer atau tombol Save untuk menyimpan dalam bentuk file excel.Untuk 

melakukan pembayaran hutang cabang,pilih salah satu nomor faktur yang akan 

dibayar,kemudian tekan tombol pembayaran hutang,maka akan tampil form 

Pembayaran Hutang : 
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Dimana form ini menampilkan kembali informasi transaksi pembelian sesuai 

nomor faktur.klik tombol pembayaran hutang,maka akan tampil form 

Pembayaran Hutang Supplier : 

 

Isikan jumlah uang yang dibayar pada isian terbayar,isikan tanggal pembayaran 

pada isian tanggal bayar,catatan diisi dengan keterangan,klik simpan untuk 

menyimpan pembayaran hutang supplier. 
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12.  Produk Expired 

Menu ini digunakan untuk melihat produk yang sudah habis masa 

berlaku.Untuk mengaksesnya buka menu utama Laporan lalu pilih Produk 

Expired. 

 

 

Berikut tampilan dari produk expired : 
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Untuk melihat semua daftar data laporan produk expired Masukkan tanggal 

periode kemudian klik tombol cari maka akan tampil semua data,dan untuk 

mencari data tertentu masukkan tanggal periode,kemudian kategori produk 

dan id produk lalu klik tombol cari. 

 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel,maka 

akan tampil menu preview data. 

 

Klik tombol print untuk mencetak data ke printer atau tombol save untuk 

menyimpan dalam bentuk file excel.Tutup untuk menutup data. 

 

13.  Pemakaian Obat Per Dokter 

Untuk mengaksesnya pilih menu utama Laporan,lalu pilih Laporan Obat Per 

Dokter. 

 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 130 

 

Berikut tampilan dari menu Pemakaian Obat Per Dokter : 

 

Menu ini digunakan untuk melihat laporan pemakaian obat oleh dokter.Untuk 

menampilkan semua data masukkan periode tanggal kemudian pilih tombol 

Cari,dan untuk menampilkan data tertentu masukkan periode tanggal 

,kategori produk,dan id produk kemudian baru klik tombol cari. 

 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel.maka 

akan tampil menu preview data. 
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Klik tombol print untuk mencetak data ke printer atau tombol save untuk 

menyimpan data dalam bentuk file excel.dan tutup untuk keluar dari preview 

data. 

 

14.  Laporan Pemakaian Obat Dokter Per Pasien 

Untuk menampilkan menu Laporan Pemakaian Obat Dokter Per Pasien 

pilih menu utama Laporan kemudian pilih Laporan Pemakaian Obat 

Dokter Per Pasien. 

 

 

Berikut tampilan menu laporan pemakaian obat dokter per pasien : 
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Menu ini digunakan untuk melihat Laporan Daftar Obat yang diberikan oleh 

dokkter per pasien.untuk menampilkan data masukkan periode tanggal 

kemudian klik tombol cari,dan untuk menampilkan data tertentu masukkan 

periode tanggal,kategori produk,id produk ,id costumer,dan id dokter 

kemudian klik tombol Cari. 

 

Untuk mencetak atau menyimpan data,klik tombol print/export excel.maka 

akan tampil menu preview data. 

 

Untuk  menyimpan data pilih tombol save,untuk mencetak data pilih tombol 

print,dan untuk keluar dari preview data pilih tutup. 

 

15.  Stok Produk Harian 

Menu ini digunakan untuk melihat stok produk per hari.untuk mengaksesnya 

pilih menu laporan kemudian pilih stok produk harian. 
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Berikut tampilan form stok produk harian : 

 

Klik tombol Cari untuk melihat hasil laporan stok harian.untuk mecari laporan 

stok untuk id produk tertentu,isikan pilihan id produk pada isian id produk 

kemudian tekan tombol cari.untuk memilih kategori produk tertentu ,ketikkan 

kategori produk pada isian setelah tombol Like. 
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Tombol export excel digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk excel. 

 

Untuk mengexport data pilih tombol Export Excel kemudian muncul form 

save masukkan file name kemudian klik tombol save untuk menyimpan data. 

 

Informasi data tersimpan klik OK. 

 

Tombol Print digunakan untuk mencetak data ke printer dan tombol Tutup 

form digunakan untuk keluar dari menu Laporan Stok Produk Harian. 

 

16.  Laporan Setoran Login Per Shift 

Untuk mengaksesnya pilih menu utama Laporan kemudian pilih Laporan 

Setoran Login Per Shift. 
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Berikut tampilan form Laporan Setoran Login Per Shift : 

 

Menu ini digunakan untuk melihat laporan setoran per shift.masukkan periode 

tanggal kemudian klik tombol cari untuk melihat semua data. 

 

Tombol Export Excel digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk excel. 
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Untuk menyimpan data dalam bentuk excel pilih tombol Export Excel 

kemudian masukan file name lalu klik tombol save untuk menyimpan data. 

 

Informasi Data tersimpan klik OK. 

 

Tombol print digunakan untuk mencetak data ke printer dan tutup form 

digunakan untuk keluar dari menu laporan setoran per shift. 

 

 

 

10. Setting  

1. Ubah Password 
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Menu ubah password digunakan untuk mengubah password sistem agar lebih 

aman dalam penggunaannya.Untuk melakukannya,pilih menu Setting,lalu klik 

Ubah Password. 

 

 

Berikut cara mengubah password : 

 

� Masukkan password lama atau password yang sedang anda gunakan pada 

kolom password lama. 

� Masukkan password baru atau password yang akan anda gunakan sebagai 

pengganti password lama pada kolom password baru. 

� Isi ulang password baru anda,pada kolom ulang password 

� Kini password anda sudah berubah untuk menyimpan perubahan,klik 

tombol simpan.untuk menutup menu,klik tombol tutup. 

 

Informasi data tersimpan klik OK. 
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2. List Operator 

Menu list operator digunakan untuk melihat,menambah,mengubah,dan 

menghapus data operator yang mengakses sistem ini.untuk 

melakukannya,pilih menu Setting,lalu klik List Operator. 

 

 

Berikut tampilan menu List Operator : 

 

 

Untuk melihat data seluruh operator,klik tombol Cari.Apabila ingin melihat 

operator tertentu,tentukan pilihan berdasarkan ,lalu tentukan pilihan 

Kriteria,isi kata kunci pencarian pada kolom kata kunci kemudian klik 

tombol Cari.Untuk menambah data operator,klik tombol tambah data,maka 

akan muncul menu Tambah Operator seperti berikut: 
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Isi nama pada kolom nama dan password-nya pada kolom password,lalu 

centang hak-hak akses yang anda izinkan untuk operator tersebut.klik tombol 

simpan untuk menyimpan data dan tombol tutup untuk menutup menu. 

 

Untuk mengubah Setting hak akses operator,klik tombol Ubah data,maka 

akan muncul menu Ubah Operator seperti berikut: 

 

Beri tanda centang pada hak-hak akses yang anda izinkan,lalu klik simpan 

untuk menyimpan hasil perubahan. 
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Untuk menghapus data operator,pilih data yang akan dihapus kemudian klik 

tombol hapus. 

 

Pilih “Ya” pada konfirmasi yang muncul untuk menghapus dan “Tidak” untuk 

membatalkan penghapusan. 

 

Catatan : Sistem menyediakan data operator default dengan user dan password 

kosong yang digunakan saat pertama kali program dijalankan.setelah anda 

mengisi dan setting data operator yang sesungguhnya,maka hapuslah data 

operator default tersebut. 

 

3. Nama Perusahaan & Printer 

Menu Nama Perusahaan & Printer digunakan untuk menampilkan nama 

perusahaan di depan aplikasi dan di nota penjualan .untuk 

menggunakannya,pilih menu Setting,lalu klik Nama Perusahaan & Printer.  

 

Berikut menu setting nama perusahaan & printer : 
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Berikut cara pengisiannya :  

• Nama Perusahaan,diisi dengan nama perusahaan yang anda kelola 

• Alamat,diisi dengan ala,at tempat tinggal perusahaan anda 

• Footer,diisi informasi kaki sebagai note dari setiap tranaksi 

• No Telp,diisi dengan nomor telepon perusahaan anda. 

• No Fax,diisi dengan nomor faksimili perusahan anda 

• Print Penjualan,merupakan bentuk layout untuk mencetak nota dari 

transaksi penjualan produk .ada 2 pilihan layout yaitu landcape dan 

portrait. 

 

Isikan semua data-data yang di minta kemudian klik Tombol Simpan untuk 

menyimpan data. 
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4. Periode Akuntansi 

Menu ini digunakan untuk membuat default tanggal-tanggal yang ada pada 

pelaporan,seperti pada list pembelian,list penjualan,list biaya/pendapatan lain-

lain,rekap pembelian,rekap penjualan,dan laporan laba rugi.untuk 

mengaksesnya,pilih menu setting,lalu klik periode akuntansi. 

 

Berikut tampilan form dari periode akuntansi : 

 

Cara setting cukup mengganti tanggal,kemudian simpan. 

5. Interface 

Menu ini digunakan untuk memilih model tampilan program.untuk 

mengaksesnya,pilih menu setting,lalu klik interface. 
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Berikut tampilan dari interface : 

 

Model yang ditawarkan adalah GTK,Metal,MOTIF,System,dan 

WINDOWS.untuk melihat hasil model,restart program. 

 

6. Backup Data 

Menu ini digunakan untuk membuat cadangan (backup) seluruh isi database 

ke dalam sebuah file,sehingga apabila terjadi kerusakan data,anda dapat 

membuka kembali file cadangan tersebut.untuk mengaksesnya,pilih menu 

Setting,lalu klik Backup Data. 

 

 

7. Restore Data 

Menu ini digunakan  untuk mengambil data dari file backup dan di masukkan 

ke dalam database.Apabila anda melakukan restore data,maka data-data 
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sebelumnya akan hilang.untuk mengaksesnya,pilih menu Setting,lalu klik 

Restore Data. 

 

 

Catatan : 

Apabila kedua menu ini (backup dan restore) tidak muncul di program,berarti 

Anda belum membuat setting user dan password untuk operator tertentu yang 

diberi hak akses backup dan restore. 

 

8. Show/Hide Toolbar 

Menu ini digunakan untuk memunculkan dan menyembunyikan toolbar.Untuk 

mengaksesnya,pilih menu Setting,lalu klik Show/Hide Toolbar. 
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11. Menu Lainnya 

1. Info Software 

Menu ini digunakan sebagai penjelasan nama program dan kegunaan global 

aplikasi ini.Untuk mengaksesnya,pilih menu Lainnya,lalu klik Info 

Software. 

 

 Berikut Tampilan menu Info Software : 

 

 

2. Menu Keluar ( Ctrl-Q) 

Menu ini digunakan untuk keluar dari program.Untuk mengaksesnya pilih 

menu Lainnya,lalu klik Keluar. 
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C. Studi Kasus 

Agar lebih memahami dalam menggunakan program ini,penulis memberikan dua 

contoh kasus,yaitu Apotik dan Klinik,dimulai dari menyiapkan data 

,pembelian,penjualan,hingga pelaporan. 

1. Studi Kasus 1 : Apotik 

a. Menyiapkan data dasar 

1. Kategori Produk 

Pada Apotik kita perlu membuat beberapa kategori produk untuk 

mempermudah pembagian produk.Sebagai contoh beberapa kategori pada 

Apotik adalah kategori umum dan kategori khusus.kategori umum 

digunakan untuk umum atau semua konsumen,sedangkan kategori kushus 

di gunakan untuk Customer saja.Untuk menambah ketegori : 

• Masuk Ke menu Produk,lalu pilih List Kategori. 

• Pada menu List Kategori Produk,lalu klik tombol Tambah. 

• Isi data pada kolom ID Kategori dan Nama Kategori. 

• Klik tombol Simpan. 
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2. Satuan Produk 

Satuan Produk yang sering digunakan pada apotik 

adalah,pcs,botol,strip,tablet plastik dan kardus.Untuk menambah satuan 

produk : 

• Masuk menu Produk, lalu pilih Satuan Produk. 

• Klik Tombol Tambah pada form List Satuan Produk. 

• Isikan Satuan dan Keterangan. 

• Klik tombol Simpan. 

 

 

3. Konversi Satuan 

Beberapa satuan yang telah di-input di atas perlu kita buat 

konversinya.Agar sistem dapat mengenali satuan Produknya. 

Untuk menambah Konversi satuan : 

• Masuk menu Produk,pilih menu Konversi Satuan. 

• Klik tombol Tambah pada form List Konversi Satuan. 
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• Isikan Satuan (Satuan besar). 

• Isikan jumlah konversinya. 

• Isikan satuan 2 (Satuan Kecil). 

• Tekan Simpan. 

 

 

4. Penambahan Produk 

Pada Apotik, Setiap produk perlu memiliki barcode,agar transaksi 

penjualan dapat dilakukan dengan cepat menggunakan Barcode 

Reader.Untuk menambah produk : 

• Masuk menu Produk, lalu pilih menu List Produk. 

• Tekan tombol Tambah pada form List Produk. 

• Isikan data-data produk Anda berserta gambarnya untuk 

meminimalisir kesalahan saat terjadi penjualan. 
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5. Data Pasien 

Data Pasien biasanya digunakan untuk mengenali pasien.untuk menambah 

data pasien : 

• Masuk ke menu pasien ,Pilih submenu Tambah Pasien. 

• Isikan data-data Pasien. 

• Tekan Simpan. 
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6. Data Supplier 

Berisi tentang data – data Supplier,Untuk menambah Supplier : 

• Masuk menu Supplier,lalu klik Submenu Tambah Supplier. 

• Isikan data-data Supplier. 

• Tekan tombol Simpan. 

 

 

b. Pembelian 

Untuk Pembelian : 

• Pilih menu Pembelian,lalu pilih submenu Input Pembelian. 

• Isikan nomor faktur, id Supplier, dan tanggal transaksi. 

• Isikan data-data produk yang dibeli.Anda dapat menggunakan beberapa 

cara seperti : 

a.)  Menggunakan barcode,yaitu dengan cara menekan tombol di alat 

barcode yang diarahkan ke barang yang sudah terpasang 

barcode.Untuk cara ini ,Anda harus sudah memasukkan data barcode 

sewaktu mengisi data produk. 
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b.) Mengetikkan kode produk,dan tekan enter. 

c.) Pencarian (searching).Tekan tombol F2 pada keyboard,lalu pilih 

produk yang sesuai,kemudian tekan Enter. 

• Isikan jumlah uang yang dibayarkan. 

• Tekan tombol Simpan. 

 

 

c. Retur Produk Pembelian 

Apabila terjadi retur produk yang sudah kita beli,dimungkinkan karena 

produk cacat atau produk tidak dapat dipakai.Untuk melakukan retur 

pembelian : 

• Pilih menu Pembelian, lalu pilih Submenu Input Pembelian. 

• Isikan Nomor Faktur,ID Supplier,dan Tanggal Transaksi. 

• Isikan data-data produk yang akan diretur dibeli.Anda dapat 

menggunakan beberapa cara seperti : 

1.) Menggunakan Barcode ,yaitu dengan cara menekan tombol di alat 

barcode yang diarahkan ke barang yang sudah terpasang 
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barcode.Untuk cara ini ,anda harus sudah memasukkan data barcode 

sewaktu mengisi data produk. 

2.) Mengetikkan kode produk,dan tekan Enter. 

3.) Pencarian ( Searching ). Tekan tombol F2 pada Keyboard,lalu pilih 

produk yang sesuai,kemudian tekan Enter. 

• Isikan jumlah yang diretur dengan nilai negative. 

• Isikan jumlah uang yang dikembalikan oleh Supplier dalam bentuk 

negatif. 

• Tekan tombol Simpan. 

 

 

d. Tukar Tambah Pembelian 

Tukar tambah adalah transaksi gabungan antara retur produk Pembelian dan 

tambah transaksi pembelian.Jadi misalkan ada produk dari Supplier yang 

rusak, Kemudian kita lakukan retur sekaligus tukar dengan pembeli lain dari 

Supplier.Untuk melakukan tukar tambah : 
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• Pilih menu Pembelian, lalu pilih submenu Input Pembelian. 

• Isikan Nomor Faktur, IDSupplier, dan Tanggal Transaksi. 

• Isikan data-data produk yang akan diretur dibeli,Anda dapat 

Menggunakan beberapa cara, seperti : 

1.) Menggunakan barcode,yaitu dengan cara menekan tombol di alat 

barcode yang diarahkan ke barang yang sudah terpasang 

barcode.Untuk cara ini,Anda harus sudah memasukkan data barcode 

sewaktu mengisi dan produk. 

2.) Mengetikkan kode produk, dan tekan Enter. 

3.) Pencarian ( Searching ).Tekan tombol F2 pada keyboard,lalu pilih 

produk yang sesuai, kemudian tekan Enter. 

• Isikan jumlah yang diretur dengan nilai negatif, tekan tombol  . 

• Isikan produk berikutnya yang akan dibeli dengan jumlah positif, tekan 

tombol  

• Isikan jumlah uang yang dikembalikan oleh Supplier dalam bentuk negatif 

apabila transaksi kita lebih,atau jumlah uang positif apabila kita harus 

membayar kekurangannya ke Supplier. 

• Tekan tombol Simpan. 
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e. Penjualan Barang 

Untuk Penjualan barang : 

• Masuk menu Penjualan ,lalu pilih submenu Input Penjualan. 

• Isikan nomor nota (apabila tidak otomatis), idcustomer, dan tanggal 

transaksi. 

• Isikan data-data produk yang dijual.Anda dapat menggunakan beberapa 

cara seperti : 

1.) Menggunakan barcode, yaitu dengan cara menekan tombol di alat 

barcode yang diarahkan ke barang yang sudah terpasang 

barcode.untuk cara ini anda harus sudah memasukkan data barcode 

sewaktu mengisi data produk. 

2.) Mengetikkan kode produk, dan tekan Enter. 

• Isikan jumlah uang yang dibayar. 

• Tekan Simpan dan Cetak. 
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f. Tukar tambah penjualan 

Transaksi tukar tambah penjualan merupakan gabungan dari retur produk 

penjualan data tambah penjualan.Sebagai contoh pasien melakukan retur 

barang A dan pasien membeli barang B. Untuk melakukan transaksi tukar 

tambah penjualan : 

• Masukkan menu Penjualan, lalu pilih submenu Input Penjualan. 

• Isikan no nota ( apabila tidak otomatis ), id pasien, dan tanggal 

transaksi. 

• Isikan data-data produk yang dijual ,Anda dapat menggunakan beberapa 

cara, Seperti : 

1.)  Menggunakan barcode, yaitu dengan cara menekan tombol di alat 

barcode yang diarahkan ke barang yang sudah terpasang 

barcode.Untuk cara ini,Anda harus sudah memasukkan data barcode 

sewaktu mengisi data produk. 

2.) Mengetikkan kode produk, dan tekan Enter. 

3.) Pencarian ( Searching ). Tekan tombol F2 pada keyboard, lalu pilih 

produk yang sesuai, kemudian tekan Enter. 

• Isikan jumlah yang diretur dengan nilai negatif, tekan tombol  

• Isikan Produk berikutnya yang akan dijual dengan jumlah positif,tekan 

tombol  . 

• Isikan jumlah uang yang dikembalikan ke konsumen dalam bentuk negatif 

apabila kita harus membayar pasien, atau jumlah uang positif apabila kita 

menerima uang dari pasien. 

• Tekan tombol Simpan. 
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g. Pendapatan dan biaya lain-lain 

Pendapatan dan biaya lain-lain pada apotik sebagai contoh : 

Pendapatan bunga dari bank, biaya gaji karyawan, biaya transportasi 

pengambilan barang. Untuk memasukkan pendapatan dan biaya lain-lain : 

• Masuk menu Biaya/Pendapatan lain, lalu pilih submenu Tambah 

Biaya/Pendapatan Lain. 

• Isikan Tanggal, tipe biaya/pendapatan, keterangan, dan nilainya. 

• Tekan tombol Simpan. 
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h. Melihat Laporan 

Laporan yang sering digunakan pada Apotik : 

1. Rekap Pembelian 

Untuk memantau produk yang sering dibeli atau produk yang jarang 

dibeli, melihat harga beli rata-rata untuk setiap produk, dan melihat total 

pembelian pada rentang tanggal tertentu. 

 

 

2. Rekap Penjualan 

Untuk memantau produk yang paling sering dijual dan produk yang jarang 

terjual, melihat harga jual setiap produk, dan melihat total omset 

penjualan pada rentang waktu tertentu. 
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3. Grafik Penjualan 

Untuk memantau perkembangan/grafik penjualan produk perhari atau 

bulanan, sehingga kita dapat memantau tren produk kemarin, bulan lalu, 

hari ini, atau bulan ini. 

 

 

4. Laba Rugi 

Untuk melihat profit dari usaha Apotik selama rentang waktu tertentu 

dengan metode yang dapat kita tentukan sendiri (FIFO , LIFO, atau 

Averange). 
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5. Stok Produk 

Untuk memantau stok produk pada rentang waktu tertentu dan dapat 

digunakan untuk stok opname. 

 

 

6. Hutang Jatuh Tempo 

Untuk memantau hutang kita ke Supplier agar tidak terlambat membayar 

hutang. 
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2. Studi Kasus 2 : Klinik 

Seiring dengan kemajuan era informasi, untuk klinik  dibutuhkan sistem 

informasi manajemen.Sistem informasinya meliputi data pasien,  data 

dokter,obat,dan juga laporan-laporan. 

1. Data pasien 

Pasien yang datang ke klinik biasanya beragam dan untuk mengenali 

Pasien diperlukan data pasien.Untuk menambah data Pasien : 

• Masuk menu Utama pasien,klik submenu tambah pasien. 

• Isikan data-data Pasien seperti : IDPasien, Nama Pasien, Alamat 

Pasien, Kota, Propinsi, Telp, kode group, Tgl Lahir, Jenis 

Kelamin, Tgl daftar, dan tgl Expired. 

• Tekan tombol Simpan. 

 

 

 

 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 161 

 

2. List Pasien 

List Pasien digunakan untuk melihat data-data pasien. 

• Masuk menu Utama pasien,klik submenu List Pasien. 

• Tekan tombol Cari untuk menampikan daftar pasien. 

 

 

3. Dokter 

pada menu ini digunakan untuk melihat daftar dokter. 

• Masuk menu utama dokter pilih submenu List dokter. 

• Tekan tombol Cari untuk menampilkan daftar data dokter. 

• Klik tombol tambah untuk menambah data dokter baru. 
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4. Data Supplier. 

Menu ini digunakan untuk melihat daftar Supplier. 

• Masuk menu utama Supplier pilih submenu List Supplier. 

• Klik tombol Cari untuk menampilkan daftar data Supplier. 

• Klik tombol Tambah untuk menambah data Supplier baru. 

 

 

5. Pembelian Obat 

• Pilih menu pembelian, lalu pilih Submenu Input Pembelian. 

• Isikan data-data Input Pembelian Produk. 

• Isikan Jumlah yang dibayarkan . 

• Tekan Tombol Simpan. 
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6. Retur Produk Pembelian 

Apabila terjadi retur produk yang sudah kita beli, dimungkinkan karena 

produk cacat atau produk tidak dapat dipakai.Untuk melakukan retur 

pembelian : 

• Pilih menu pembelian,lalu pilih Submenu Input Pembelian. 

• Isikan nomor faktur,IDSupplier, dan Tanggal Transaksi. 

• Isikan data-data produk yang akan di retur. 

• Mengetikkan kode produk, dan tekan Enter. 

• Isikan jumlah yang diretur dengan nilai negatif. 

• Isikan jumlah uang yang dikembalikan oleh Supplier dalam 

bentuk negatif. 

• Tekan Tombol Simpan.  

 

 



January 20, 2014 KREASI APOTIK VERSI 5.22 

 

 164 

 

7. Tukar tambah Pembelian. 

Tukar tambah adalah transaksi gabungan antara retur produk pembelian 

dan tambah transaksi pembelian.Jadi misalkan ada produk dari Supplier 

Rusak ,kemudian kita lakukan retur sekaligus tukar dengan membeli 

produk lain dari Supplier.Untuk melakukan tukar tambah : 

• Pilih menu pembelian, lalu pilih submenu Input Pembelian. 

• Isikan nomor faktur, ID Supplier, dan Tanggal transaksi. 

• Isikan data-data produk yang akan di retur dibeli. 

• Isikan Jumlah yang akan diretur dengan nilai negatif,tekan tombol 

. 

• Isikan Produk berikutnya yang akan dibeli dengan jumlah positif, 

tekan tombol . 

• Isikan jumlah uang yang dikembalikan oleh Suplier dalam bentuk 

negatif, apabila transaksi kita lebih,atau jumlah uang positif 

apabila kita harus membayar kekurangannya ke Supplier. 

• Tekan tombol simpan. 
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8. Penjualan Produk 

Untuk Penjualan produk : 

• Masuk Menu Penjualan,Lalu pilih submenu Input penjualan. 

• Isikan nomor nota (apabila tidak otomatis),idcustomer,dan 

tanggal transaksi. 

• Isikan data-data produk yang dijual. 

• Isikan jumlah uang yang dibayar. 

• Tekan tombol Simpan dan cetak. 

 

 

9. Penjualan Resep. 

Untuk Penjualan Resep : 

• Masuk menu Penjualan,lalu pilih submenu Input Penjualan 

Resep. 

• Isikan no nota,nama pasien,dokter yang member resep dan 

tanggal. 

• Isikan data-data produk yang dijual. 
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• Isikan jumlah Uang yang dibayar. 

• Tekan tombol Simpan. 

 

 

10.  Retur Penjualan Produk. 

Apabila terjadi pengembalian produk karna rusak atau expired maka cara 

melakukan retur produk penjualan : 

• Masuk menu Penjualan,pilih submenu Input Penjualan. 

• Isikan nomor nota (apabila tidak otomatis),Idcustomer, dan 

Tanggal transaksi. 

• Isikan data-data produk yang dijual. 

• Isikan jumlah produk yang diretur dengan nilai negatif. 

• Isikan jumlah uang yang dibayar dengan nilai negatif(karena kita 

mengeluarkan uang ke konsumen) 

• Tekan tombol Simpan dan Cetak. 
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11. Pendapatan & Biaya lain-lain. 

Pendapatan & Biaya lain-lain di sebuah klinik sebagai Contoh : Biaya 

gaji,pendapatan jasa, dan Biaya lain-lain.Untuk memasukkan pendapatan 

& Biaya lain-lain : 

• Masuk menu Biaya/pendapatan lain, pilih Submenu Tambah 

Biaya/Pendapatan lain. 

• Isikan tanggal, tipe biaya/pendapatan lain-lain,keterangan ,dan 

nilainya. 

• Tekan tombol Simpan. 
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12.  Rekap Pembelian 

Untuk memantau produk yang sering dibeli atau produk yang jarang 

dibeli,melihat harga beli rata-rata untuk setiap produk, dan melihat total 

pembelian pada rentang tanggal tertentu. 

 

 

13. Rekap Penjualan 

Untuk memantau produk yang paling sering dijual dan produk yang 

jarang terjual,melihat harga jual setiap produk, dan melihat total omset 

penjualan pada rentang waktu tertentu. 
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14. Grafik Penjualan 

Untuk memantau perkembangan/grafik penjualan produk per hari atau 

bulanan,sehingga kita dapat memantau produk kemaren,bulan lali,hari 

ini,atau bulan ini. 

 

 

15. Laba Rugi 

Untuk melihat profit dari usaha selama rentang waktu tertentu dengan 

metode yang dapat kita tentukan sendiri (FOFO,LIFO, atau Averange ). 
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16. Stok Produk. 

Untuk memantau stok produk pada rentang waktu tertentu dan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk stok opname. 

 

 

17. Piutang Jatuh Tempo 

Untuk memantau piutang konsumen agar kita dapat melakukan 

penagihan atau mengingatkan konsumen apabila masih belum dibayar. 
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18. Hutang Jatuh Tempo 

Untuk memantau hutang kita ke Supplier agar tidak terlambat membayar 

hutang. 

 

 

19. Pemakaian Obat Per Dokter 

Untuk melihat daftar pemakaian obat oleh dokter. 
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20. Pemakaian Obat Perpasien 

Untuk memantau pemakaian obat oleh Dokter yang di berikan kepada 

pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


