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INTISARI

        Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Sepeda Di Toko Diamond Klaten Berbasis Multiuser ini merupakan sistem informasi yang pada intinya berfungsi untuk melihat berapa banyaknya sepeda yang masuk dan keluar dalam periode waktu tertentu. Sehingga akan mempengaruhi stok barang serta bagaimana sistem penjualan yang diberlakukan di Toko Diamond Klaten.Di dalam toko ini terdapat 4 user yang akan menggunakan sistem ini,diantaranya yaitu admin, inventori, kasir dan manager. Dimana admin memiliki hak untuk memasukkan dan melihat data, inventori memiliki hak  untuk memasukkan barang masuk dari toko  ke supplier, kasir memiliki hak untuk transaksi penjualan barang, dan manager hanya memiliki hak melihat laporan saja.
Sehingga dalam sistem ini diberikan hak akses untuk masing-masing user untuk menghindari kesalahan dalam pemasukan data.Dan dalam sistem ini terdapat kartu persediaan yaitu pengelolaan data persediaan yang ada di toko Diamond. Proses pengelolaan persediaan nantinya akan menginformasikan harga pokok penjualan (hpp)untuk setiap barang. 
Bahasa yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu Bahasa Pemrograman C++ Builder 5.0. Dan media penyimpanan data menggunakan database MYSQL. Aplikasi ini berguna untuk membantu mengembangkan toko, dengan memantau perkembangan perusahaanya melalui laporan-laporan hasil transaksi yang dilakukan oleh toko Diamond Klaten.

Kata kunci : harga pokok penjualan (hpp), multiuser, persediaan


