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Petunjuk pengoperasian program 

1. Menu utama 

 

Gambar  Menu utama 

Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan 

harga servis yang merupakan halaman utama dari program. Menu 

yang aktif hanya menu login. Program tidak bisa digunakan jika 

menu login belum di jalankan. Form Menu utama berisi menu 

Login, Biaya, Master, Layanan Servis, laporan dan extra. Masing - 

masing menu akan dijelaskan pada uraian selanjutnya. 

1.1 Login 

Pada menu login berisi sub menu login, logout, dan close. 

Login akan menampilkan form login untuk masuk pada program. 

Logout untuk keluar dari program, dan Close untuk menutup 

program. 

1.1.1 Form Login 

 

Gambar  form Login 

 2



Gambar diatas merupakan tampilan pada form login. Form 

login akan menampilkan kotak dialog jika username atau password 

yang di masukkan tidak sesuai. Program bisa digunakan apabila 

pengguna memasukkan username dan password yang terdaftar. 

Perubahan password dan penambahan user ada pada menu 

Options. Username dan Password default dari program adalah 

username=admin dan password=admin. 

1.2 Menu biaya 

Menu biaya berisi submenu Biaya servis, Markup Servis, 

Biaya Toko, Markup Toko. 

1.2.1 Form Biaya Servis 

 

Gambar  Form Biaya Servis 

Form Biaya servis menampilkan daftar biaya departemen 

servis yang telah dimasukkan dan digunakan dalam penghitungan 

markup servis. Dari form Biaya servis bisa dilakukan pemasukan 

biaya servis, perubahan nilai biaya servis, dan penghapusan biaya 
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servis. Untuk menjalankan program menggunakan button pada 

toolbar.  

1.2.1.1 Form Input Biaya Servis 

Untuk memasukkan biaya departemen servis dengan 

memanggil Form Input BOPS dengan menekan button paling kiri. 

 

Gambar  Form Input Biaya Servis 

Form Input Biaya Servis akan tampil saat tombol tambal 

dipilih. Form ini menampilkan form kosong untuk memasukkan 

biaya dari departemen servis. Field Kode dan Nama BOPS diperoleh 

dari kode Rekening yang digunakan pada laporan keuangan. Untuk 

menentukan jenis biaya digunakan radio button jenis BOPS. field 

jenis yang tampil pada form biaya servis berisi ‘L’ yang berarti jenis 

biaya langsung dan ‘TL’ berarti biaya tidak langsung. Biaya 

langsung seperti biaya gaji tenaga kerja dan tunjangan.  

1.2.1.2 Form Edit Biaya Servis 

Mengedit Biaya dengan memanggil form edit dengan 

menekan button dengan gambar segitiga.  
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Gambar  Form Edit Biaya Servis 

Form edit biaya servis akan menampilkan record yang telah 

dipilih dari form biaya servis. Pada form ini perubahan hanya bisa 

dilakukan pada Nama BOPS, Jenis BOPS dan Jumlah BOPS. 

1.2.1.3  Penghapusan biaya 

Menghapus biaya Servis dari tombol delete. Setelah tombol 

delete ditekan. Program akan menampilkan dialog konfirmasi 

proses delete. Pilih ok untuk menghapus atau cancel untuk 

membatalkannya. 

1.2.1.4  Refresh biaya Servis 

Merefresh isi tabel biaya dengan tombol refresh. Tombol ini 

dimaksudkan untuk memperbaharui tabel yang ditampilkan setelah 

dilakukan perubahan yang berupa pemasukan biaya atau 

perubahan biaya. 
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1.2.2  Markup Servis 

       

Gambar  Form Markup Servis 

Form akan tampil saat menu markup servis dipilih. Tab 

pertama akan menampilkan informasi yang dibutuhkan dalam 

menentukan Markup servis selain biaya langsung dan tidak 

langsung. Yang berupa nilai aktiva departemen servis, laba untuk 

departemen servis, jumlah karyawan, jam kerja, dan hari efektif. 

Tab kedua berisi informasi yang diperoleh dari tabel biaya servis 

berupa jumlah dari biaya langsung dan tidak langsung.  Field Laba 

yang diharapkan diperoleh dari perkalian aktiva dan laba dari 

departemen servis. Upah / jam di peroleh dari pembagian biaya 

langsung dengan jumlah karyawan, jam kerja, dan hari efektif. 

Field markup merupakan perhitungan dari biaya langsung 

ditambahkan dengan Laba yang diharapkan dan dibagi dengan 

jumlah biaya tidak langsung. Semua field pada form markup 

disimpan pada tabel parameter. 
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1.2.3 Form Biaya Toko 

 

Gambar  Form Biaya toko 

Form Biaya servis menampilkan daftar biaya departemen toko 

yang telah dimasukkan dan digunakan dalam penghitungan markup 

servis. Dari form Biaya servis bisa dilakukan pemasukan biaya 

servis, perubahan nilai biaya servis, dan penghapusan biaya servis. 

Untuk menjalankan program menggunakan button pada toolbar.  

1.2.3.1 Form Input Biaya toko 

Untuk memasukkan biaya departemen servis dengan 

memanggil Form Input BOPT dengan menekan button paling kiri. 

 

Gambar  Form Input Biaya toko 

Form Input Biaya Toko akan tampil saat tombol tambal 

dipilih. Form ini menampilkan form kosong untuk memasukkan 
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biaya dari departemen toko. Field Kode dan Nama BOPT diperoleh 

dari kode Rekening yang digunakan pada laporan keuangan.  

 1.2.3.2 Form Edit Biaya Toko 

Mengedit Biaya dengan memanggil form edit dengan 

menekan button dengan ganbar segitiga.  

 

Gambar  Form Edit Biaya Toko 

Form edit biaya toko akan menampilkan record yang telah 

dipilih dari form biaya toko. Pada form ini perubahan hanya bisa 

dilakukan pada Nama BOPT, dan Jumlah BOPT. 

1.2.3.3 Penghapusan biaya 

Menghapus biaya Toko dari tombol delete. Setelah tombol 

delete ditekan. Program akan menampilkan dialog konfirmasi 

proses delete. Pilih ok untuk menghapus atau cancel untuk 

membatalkannya. 

1.2.3.4 Refresh biaya Servis 

Merefresh isi tabel biaya dengan tombol refresh. Tombol ini 

dimaksudkan untuk memperbaharui tabel yang ditampilkan setelah 
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dilakukan perubahan yang berupa pemasukan biaya atau 

perubahan biaya. 

 1.2.4 Markup toko 

       

Gambar  Form Markup Toko 

Form akan tampil saat menu markup toko dipilih. Tab 

pertama akan menampilkan informasi yang dibutuhkan dalam 

menentukan Markup toko. Yang berupa nilai aktiva departemen 

toko, laba untuk departemen toko, dan taksiran pembelian barang. 

Tab kedua berisi informasi yang diperoleh dari tabel biaya toko 

berupa jumlah dari biaya tidak langsung.  Field Laba yang 

diharapkan diperoleh dari perkalian aktiva dan laba toko dari 

departemen toko. Field markup merupakan perhitungan dari biaya 

tidak langsung ditambahkan dengan laba yang diharapkan dan 

dibagi dengan nilai taksiran pembelian barang. Semua field pada 

form markup disimpan pada tabel parameter. 
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1.3  Menu Master 

Menu Master berisi submenu Jenis barang, barang, dan 

pekerjaan. 

1.3.1 Form Jenis Barang 

 

Gambar  Form Jenis 

Form jenis menampilkan daftar jenis barang yang dijual. Jenis 

barang digunakan untuk pengelompokan data barang dan 

pekerjaan servis. Dari form jenis bisa dilakukan pemasukan jenis 

barang, perubahan jenis, dan penghapusan jenis. Untuk 

menjalankan program menggunakan button pada toolbar.  

1.3.1.1 Form Input Jenis 

Untuk memasukkan jenis dengan memanggil Form Input 

Jenis dengan menekan button paling kiri dengan gambar +. 

 

Gambar  Form Input Jenis 
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Form Input jenis akan tampil saat tombol tambah dipilih. 

Form ini menampilkan form kosong untuk memasukkan data jenis. 

Field Kode dan Nama jenis diperoleh dari daftar stock barang yang 

sudah digunakan.  

1.3.1.2 Form Edit Jenis 

Mengedit jenis dengan memanggil form edit dengan menekan 

button dengan gambar segitiga.  

 

Gambar  Form Edit Biaya Servis 

Form edit biaya servis akan menampilkan record yang telah 

dipilih dari form biaya servis. Pada form ini perubahan hanya bisa 

dilakukan pada Nama Jenis. 

1.3.1.3 Penghapusan biaya 

Menghapus data jenis dari tombol delete. Setelah tombol 

delete ditekan. Program akan menampilkan dialog konfirmasi 

proses delete. Pilih ok untuk menghapus atau cancel untuk 

membatalkannya. 
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1.3.1.4 Refresh jenis 

Merefresh isi tabel jenis dengan tombol refresh. Tombol ini 

dimaksudkan untuk memperbaharui tabel yang ditampilkan setelah 

dilakukan perubahan yang berupa pemasukan jenis atau perubahan 

data. 

1.3.2  Form Barang 

 

Gambar  Form barang 

Form ini akan tampil saat dipilih submenu barang dari menu 

master. Form ini menampilkan daftar barang yang dijual. Dari form 

barang bisa dilakukan pemasukan data barang, perubahan data 

barang, dan penghapusan data barang. Untuk menjalankan 

program menggunakan button pada toolbar.  
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1.3.2.1 Form Input Barang 

 

Gambar Form input barang 

Untuk menambah barang dipilih tombol tambah yang 

menampilkan form input barang. Pemasukan data barang pada 

form ini menampilkan  

• field kode barang berisi kode barang yang dijual. Dapat 

berupa Product Number(P/N), atau model dari barang 

tersebut. 

• field Nama barang berisi nama barang yang dijual.  

• field jenis barang berisi jenis barang yang dijual yang 

berasal dari tabel jenis. 

• field satuan berisi satuan dari barang yang dijual. Misal 

pcs, unit, meter. 

• field harga beli berisi harga barang yang dibeli dari 

supplier. 
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• field markup berisi persentase markup toko yang telah 

dihitung. 

• field harga jual berisi harga jual barang yang diperoleh 

dari harga beli ditambahkan markup. 

Klik button simpan untuk menyimpan Close untuk menutup 

form. 

1.3.2.2 Form Edit Barang 

 

Gambar  Form edit barang 

Untuk mengedit barang dipilih tombol tambah yang 

menampilkan form edit barang. Perubahan data barang pada form 

ini menampilkan  

• field kode barang berisi kode barang yang dijual. Field ini 

tidak dapat dirubah. 

• field Nama barang berisi nama barang yang dijual.  
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• field jenis barang berisi jenis barang yang dijual yang berasal 

dari tabel jenis. 

• field satuan berisi satuan dari barang yang dijual. Misal pcs, 

unit, meter. 

• field harga beli berisi harga barang yang dibeli dari supplier. 

• field markup berisi persentase markup toko yang telah 

dihitung. 

• field harga jual berisi harga jual barang yang diperoleh dari 

harga beli ditambahkan markup. 

• Klik button simpan untuk menyimpan dan menutup form. 

1.3.2.3 Penghapusan barang 

Menghapus barang dari tombol delete. Setelah tombol delete 

ditekan. Program akan menampilkan dialog konfirmasi proses 

delete. Pilih ok untuk menghapus atau cancel untuk 

membatalkannya. 

1.3.2.4 Refresh barang atau menyorting tampilan barang 

Untuk merubah tampilan barang misal form hanya 

menampilkan barang dengan kd_jenis “ODD”. Maka ketik “ODD” 

pada entry yang berada pada field jenis. Demikian halnya untuk 

field kode dan nama lalu tekan tomboh refresh. Merefresh isi tabel 
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barang dengan tombol refresh. Tombol ini dimaksudkan untuk 

memperbaharui tabel yang ditampilkan setelah dilakukan 

perubahan yang berupa pemasukan barang atau pencarian barang. 

1.3.3 Form Pekerjaan 

 

Gambar  Form pekerjaan servis 

Form ini akan tampil saat dipilih submenu pekerjaan dari 

menu master. Form ini menampilkan daftar pekerjaan servis yang 

diselenggarakan. Dari form Pekerjaan Servis bisa dilakukan 

pemasukan pekerjaan servis, perubahan data pekerjaan servis, dan 

penghapusan data pekerjaan servis. Untuk menjalankan program 

menggunakan button pada toolbar.  
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1.3.3.1 Form Input Pekerjaan Servis 

 

Gambar  Form input Pekerjaan Servis 

Untuk menambah Pekerjaan Servis dipilih tombol tambah 

yang menampilkan form input pekerjaan Servis. Pemasukan data 

pekerjaan servis pada form ini menampilkan  

• field kode pekerjaan berisi kode pekerjaan yang 

diselenggarakan. Dapat berupa istilah atau singkatan dari 

pekerjaan servis. 

• field Nama pekerjaan berisi nama pekerjaan servis yang 

diselenggarakan.  

• field Durasi berisi waktu yang dibutuhkan unutk 

menyelesaikan suatu pekerjaan servis . dalam jam. Misal 1 

atai 1.5 jam. 

• field harga pokok berisi harga pekerjaan yang diperoleh dari 

perkalian durasi dengan upah perjam. 
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• field markup berisi persentase markup servis yang telah 

dihitung. 

• field harga jual berisi harga jual pekerjaan servis yang 

diperoleh dari harga pokok ditambahkan markup. 

Klik button simpan untuk menyimpan Close untuk menutup 

form. 

1.3.3.2 Form Edit Pekerjaan Servis 

 

Gambar 4.7 Form edit Pekerjaan Servis 

Untuk mengedit Pekerjaan Servis dipilih tombol segitiga yang 

menampilkan form edit barang. Perubahan data barang pada form 

ini menampilkan  

• field kode pekerjaan berisi kode pekerjaan yang 

diselenggarakan. Fiel ini tidak dapat dirubah. 

• field Nama pekerjaan berisi nama pekerjaan servis yang 

diselenggarakan.  
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• field Durasi berisi waktu yang dibutuhkan unutk 

menyelesaikan suatu pekerjaan servis . dalam jam. Misal 1 

atai 1.5 jam. 

• field harga pokok berisi harga pekerjaan yang diperoleh dari 

perkalian durasi dengan upah perjam. 

• field markup berisi persentase markup servis yang telah 

dihitung. 

• field harga jual berisi harga jual pekerjaan servis yang 

diperoleh dari harga pokok ditambahkan markup. 

Klik button simpan untuk menyimpan dan menutup form. 

1.3.3.3 Penghapusan barang 

Menghapus barang dari tombol delete. Setelah tombol delete 

ditekan. Program akan menampilkan dialog konfirmasi proses 

delete. Pilih ok untuk menghapus atau cancel untuk 

membatalkannya. 

1.3.3.4 Refresh pekerjaan 

Merefresh isi tabel pekerjaan dengan tombol refresh. Tombol 

ini dimaksudkan untuk memperbaharui tabel yang ditampilkan 

setelah dilakukan perubahan yang berupa pemasukan atau 

perubahan pekerjaan. 
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1.4 Form Layanan servis 

 

Gambar 4.8 Form Layanan Pekerjaan Servis 

Form Layanan Servis akan tampil saat menu layanan servis 

dipilih. Form ini berupa form penjualan yang berisi data customer, 

pekerjaan servis, dan sparepart yang dijual. Tombol navigasi akan 

menampilkan record yang telah disimpan pada database. Tombol 

tambah akan mempersiapkan form untuk record baru. Semua entry 

dikosongkan dan siap untuk diisi. Untuk mengisikan pekerjaan 

servis dan sparepart yang dijual pada grid diklik 2 kali. Akan 

muncul form bantuan untuk memasukkan jasa servis atau 

sparepart yang jual. Untuk memudahkan pencarian barang atau 

jasa digunakan button barang atau jasa. Untuk memasukkan data 

barang atau jasa klik 2 kali pada record yang dipilih. Untuk 

mencetak nota penjualan dipilih tombol cetak nota. Akan tampil 

preview dari nota yang akan dicetak. 
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Gambar  Form Layanan Pekerjaan Servis 

Pada nota yang tercetak bagian header berisi Identitas 

perusahaan yang berupa nama, alamat dan telepon. Identitas 

pelanggan berupa nama dan no telepon, no dan tanggal faktur. 

Bagian detail berisi pekerjaan servis dan sparepart beserta jumlah 

dan harga dari item yang dijual kepada pelanggan. Pada bagian 

summary berisi jumlah yang harus dibayar kepada oleh pelanggan 

dan juga diskon yang diberikan. Keterangan tentang penyerahan 

barang dan syarat garansi dan bukti serah terima dengan tanda 

tangan dari pihak perusahaan dan pelanggan. 

1.5 Laporan 

Menu laporan berisi laporan dari menu biaya yang berisi 

laoprab Biaya toko, biaya servis, markup toko, markup servis. 

Laporan dari menu master berupa daftar barang, pekerjaan dan 

jenis. Laporan dari layanan servis. 
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1.6 Extra 

Berisi form administrasi user dan informasi dari program. 

1.6.1 Daftar User 

 

Gambar  Form Layanan Pekerjaan Servis 

Menampilkan daftar user yang dapat menggunakan program 

ini. Dari form daftar user bisa dilakukan penambahan user / 

pemakai, perubahan password, dan penghapusan user. Untuk 

menjalankan program menggunakan button pada toolbar. Form ini 

hanya dapat di akses untuk pemakai dengan level admin. 

1.6.1.1 Input User 

 

Gambar  Form Layanan Pekerjaan Servis 

Form Input user akan tampil saat tombol tambal dipilih. Form 

ini menampilkan form kosong untuk memasukkan username, 
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password, confirm password, dan level pemakai. Level admin 

berarti pemakai dapat membuka semua menu. Level user pemakai 

hanya bisa membuka menu layanan servis dan laporan. 

1.6.1.2 Form Edit User 

 

Gambar  Form Edit Password 

Form edit password akan menampilkan form kosong untuk 

mengisikan  password lama dan baru. Juga dapat merubah level 

usernya. 

1.6.3.1 Delete User 

Menghapus user dari tombol delete. Setelah tombol delete 

ditekan. Program akan menampilkan dialog konfirmasi proses 

delete. Pilih ok untuk menghapus atau cancel untuk 

membatalkannya. 
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