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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. ABOUT SEVENTHSOFT RESTO 
SEVENTHsoft Resto adalah Suatu Aplikasi Point of Sale (POS) 
sistem yang dirancang khusus untukrestoran. Bisa diaplikasikan 
untuk berbagai jenis restoran seperti Fastfood, Family Style 
Restaurant,Cafetaria Atau Café, Kantin, Table d’ Hote(Table), 
Pujasera. 

SEVENTHsoft Resto mampu menawarkan banyak keuntungan 
untuk usaha bisnis anda, dengan desain simple untuk diaplikasikan 
di komputer touchsreen berbasis windows dengan berbagai fitur 
unggulan agar lebih memudahkan dalam mengoperasikannya sehari-
hari. 

Divisi Software Resto dibentuk mulai tahun 2008, bermula dari 
hanya dari hanya satu klien, sebuah usaha pujasera yang 
mempercayakan pembuatan aplikasi POS(point of sales) pada 
Seventhsoft Komputindo, perusahaan ini memulai kiprahnya di 
dunia software restoran. Seiring dengan mulai bertambahnya klien 
kami yang bergerak di bidang restoran yang mempercayakan 
pembuatan aplikasi pada Seventhsoft Komputindo serta semakin 
berkembang dan bervariasi pula aplikasi yang dibuat maka 
dibentuklah diversifikasi program yang khusus untuk bisnis rumah 
makan/restoran. 

Setelah mengerjakan project-project restoran baik skala kecil sampai 
besar, yang melampaui tahapan survei,analisa, design, develop, 
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testing dan implementasi dan pada perjalannya terinspirasi oleh 
Microsoft sebagai produk massal yang berkualitas, maka kami 
membentuk tim riset untukmenciptakan software resto yang 
berkualitas dan dapat digunakan secara massal juga. Melalui 
beragam permintaan user ditambah dengan riset yang penuh inovasi, 
terciptalah sebuah program aplikasi Poin Of Sale (POS) standard 
untuk restoran namun komplit yang dapat dipakai oleh semua jenis 
restoran skala kecil hingga besar dari sini lahirlah Seventhsoft Resto, 
yaitu software Poin Of Sale yang mempunyai 2 aplikasi dalam setiap 
paket programnya terdiri dari aplikasi untuk front office dan back 
office yang juga dapat diintegrasikan dengan package Seventhsoft 
Accounting. 

B. 7 SEVENTHSOFT RESTO FITUR  
 

1. User Friendly 
Aplikasi dibuat dengan kemudahan input transaksi yang desain 
untuk komputer touchscreen dengan tampilan tombol menu yang 
cukup besar agar user nyaman dan mudah dalam menekan tombol-
tombol menu tanpa bantuan mouse. 
SEVENTHsoft Resto dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 
diaplikasikan oleh pengguna dengan waktu pembelajaran yang 
relatif singkat. 
 

2. Front office program& back office program 
Terdiri dari 2 aplikasi yaitu: program back office untuk input data 
master dan analisa data penjualan, program front office untuk input 
transaksi POS realtime yang terjadi. Kedua aplikasi ini bisa 
dipisahkan di lain komputer asal masih dalam 1 jaringan LAN. 
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Kedua aplikasi ini di bundling dalam 1 paket software resto 
termasuk hardware didalamnya. 

3. Split bill module, promotions & discounts 
Dilengkapi fitur canggih untuk bisa memisahkan/split pembayaran 
pelanggan, diskon bertingkat dan promosi yang bisa aktif secara 
otomatis berdasarkan jam dan tanggal sesuai setting. 

4. Integrated to Seventhsoft Accounting 
Data transaksi dari Seventhsoft Resto dapat dieksport ke aplikasi 
Seventhsoft Accounting agar dapat dianalisa untuk mendapat 
gambaran menyeluruh tentang penjualan, manajemen stok untuk 
mengatur pemakaian bahan baku & produksi, transaksi pembelian, 
sampai ke laporan keuangan seperti Laba-Rugi dan Neraca. 

5. Customize layout form & invoice 
Seventhsoft Resto dirancang sedemikian rupa sehingga 
memudahkan user bisa custom tampilan cetakan nota sesuai 
keinginan. User juga bisa mengubah warna tampilan form aplikasi 
program front office. 

6. Security access User & Group 
Seventhsoft Resto memiliki tingkat-tingkat keamanan untuk setiap 
user operator.Setiap operator dapat memiliki hak akses yang 
berbeda-beda yang bisa disetting oleh user admin. 

7. Backup dan Restore Database 
Semua data dalam perusahaan merupakan aset yang tak ternilai 
harganya. Oleh sebab itu Kami menyediakan fasilitas backup dan 
restore data database. Hasil backup sudah di compress menjadi file 
yang lebih kecil ukurannya. 
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C. SOFTWARE DAN DATABASE 
 Menggunakan Teknologi Client Server 
 Front-end menggunakan Program Borland Delphi yang sifatnya 

flexible dan compatible dengan banyak database dan terus 
berkembang. Dan telah banyak aplikasi yang dihasilkan dari Borland 
Delphi 

 Menggunakan database Mysql (Open Source), Sehingga tidak perlu 
tambahan biaya software lisensi untuk database, seperti foxpro atau 
Ms Access.  

 Data tidak rusak jika terjadi listrik padam secara tiba – tiba 

 

D. PROSES INSTALASI SEVENTHSOFT RESTO 

 
Klik Next 
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Klik I accept dan klik Next 

 

 
Berisi informasi user & password login aplikasi – klik Next 
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Klik Next 

 

 
Folder Direktory installer Seventhsoft - Klik Next 
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 Pilih server, jika komputer sebagai server yaitu letak nya database.  
 Jika hanya 1 komputer / standalone / berdiri sendiri maka pilih 

server. 
 Pilih Client jika hanya install aplikasi saja atau Tanpa database.  
 Setelah itu klik Next. 
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Klik Install 

 
Selesai, dan akan tampil logon. 

Khusus windows vista/ windows 7 Klik Kanan RUN AS 
ADMINISTATOR saat menjalankan aplikasi. 
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E. PERSIAPAN DATA AWAL SEVENTHSOFT RESTO 
 

1. Menu Login  
Masuk ke aplikasi Seventhsoft Resto, Ketik username admin dan 
password admin. Setelah itu, klik OK untuk masuk ke aplikasi atau 
CANCEL untuk keluar dari aplikasi. 

Klik Data Demo jika ingin masuk ke database demo Resto. 

 

2. Masuk ke PERSIAPAN SINGKAT 
a. Isi Info Perusahaan 
 Nama Perusahaan akan menjadi default dari setiap kop form report,  

faktur penjualan dan Surat Jalan. 
 Logo Filename akan menjadi logo default dari setiap kop form 

report, faktur penjualan dan Surat Jalan. 
 Alamat diisi dengan alamat perusahaan dengan terlebih dahulu 

mengisi kode perusahaan. Ex : 0001 
 NPWP diisi dengan nomer NPWP perusahaan. 
 No Seri Faktur Pajak diisi dengan nomer seri faktur pajak 

perusahaan. 
 No Pengukuhan PKP diisi dengan nomer pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak. 
 Tanggal Pengukuhan PKP diisi dengan tanggal PKP dikukuhkan. 
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b. Set Up (Setting Fitur-Fitur dari Aplikasi) 
a. General 
 Tanggal Mulai Program diisi dengan tanggal transaksi mulai diinput 

di aplikasi. 
 Pilih Folder yang akan menjadi sumber dari semua Gambar  di 

semua modul. 
 Pilih Folder yang akan menjadi sumber dari semua Template di 

semua modul. 
 No Transaksi bisa dipilih antara 

 Bulanan otomatis :  
Penomeran transaksi / faktur otomatis yang mana tiap bulannya 
kembali mengulang ke angka 1. Misal : transaksi di Jan 07 maka 
kombinasinya 07-01-00001 

 Bulanan manual :  
Penomoran transaksi / faktur diisi manual, jika nomor tidak diisi 
maka program akan mengisi otomatis, sistem nomernya akan reset  
tiap awal bulan. 

 Tahunan otomatis :  
Penomoran transaksi / faktur otomatis yang mana kembali 
mengulang ke angka 1 pada tiap tahunnya 

 Tahunan manual :  
Penomoran transaksi / faktur diisi manual, jika nomor tidak diisi 
maka program akan mengisi otomatis, sistem nomernya reset tiap 
awal tahun. 

 Hapus History Report 
- Ya : maka report yang pernah dijalankan tidak akan tercatat 

saat keluar dari  aplikasi. 
- Tidak : maka semua report yang pernah dijalankan akan tercatat. 

 Cetak Order Otomatis 
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- Ya : Setiap selesai input transaksi di front office, akan langsung 
cetak  

- Tidak : Order tidak langsung tercetak, dancetaknya  bersifat manual 
 Bisa Bayar Langsung / Foodcourt 
- Ya :.Sistem pembayaran bisa seperti foodcourt, tanpa ada sistem 

meja/delivery. 
- Tidak  : Sistem pembayaran bisa dilakukan melalui menu utama – 

Bayar Bill  
 Virtual Keyboard 
- Ya : akan muncul virtual keyboard 
- Tidak : tidak muncul virtual keyboard 
 Time Screen Saver 

Timer untuk otorisasi login kembali ketika tidak digunakan sesuai 
dengan detik yang ditentukan. 

 Printer Makanan 
Pilihan Setingan Printer Default untuk cetak makanan ke dapur 

 Printer Minuman 
Pilihan Setingan Printer Default untuk cetak minuman ke Bar 

 Jumlah Decimal Point 
Tersedia hingga lima digit di belakang koma. 

 Maksimum Cetak Nota 
User dapat menentukan berapa kali suatu nota dapat dicetak. 

 Nama Program Office 
- Microsoft Excel : apabila File office yang digunakan adalah 

Microsoft Excel 

- Kingsoft : apabila file office yang digunakan adalah Kingsoft Office 

- Open Office : apabila file office yang digunakan adalah Open Office 

 Jumlah Baris Dalam Nota 
Batasan Jumlah Baris dalam 1 Nota. 
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 Pembulatan PPN 
Ada beberapa pilihan untuk pembulatan PPN sebagai berikut : 

- Tanpa pembulatan. 
Nilai PPN sesuai hasil perhitungan 

- Pembulatan ke atas 
Nilai PPN selalu dibulatkan ke atas. Ex : 62.2 jadi 63 

- Pembulatan ke bawah 
Nilai PPN selalu dibulatkan ke bawah. Ex : 62.7 jadi 62 

- Round    
Nilai PPN secara otomatis akan dibulatkan kebawah atau ke atas.Ex 
: 62.2 akan dibulatkan menjadi 62; 62.7 dibulatkan menjadi 63 

b.Kosongkan Database 
 Untuk menghapus semua data yang telah di-input dan mulai dari 
awal lagi. 

c. Import Master 
 Untuk export/import data master beserta saldo awalnya. 

d.Restore Default 
 Menggunakan setting awal sesuai setting asli dari aplikasi 

e. Setting Akun 
 Daftar Akun berisi semua akun-akun yang digunakan dalam aplikasi. 

Jika ingin menggunakan akun-akun yang sudah disediakan dalam 
aplikasi, klik Use Default. Jika ingin melakukan edit atau 
menambah/menghapus akun, silakan double click di salah satu akun 
maka otomatis akan masuk ke menu Master Account. 

 Setting Akun 
Ada beberapa transaksi yang me-refer ke akun-akun tertentu. 
Ex : Bank 1 / Default Kas Kecil memiliki default akun Kas Kasir. 

 Jangka Waktu Kredit 
Diisi dengan jangka waktu pembayaran yang akan tampil di invoice. 
Ex : T30 --> akan dibayar 30 hari setelah dokumen komplit dan 
barang diterima. 
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 Daftar Pajak 
Diisi dengan informasi tentang kode pajak beserta prosentasenya. 
Kode ini dipilih saat entry transaksi penjualan/ pembelian. 

Clear All 
 Untuk menghapus semua data account yang telah di-input. 
Use Default 
 Menggunakan master account dari aplikasi. 
Tambah/ Edit 
 Untuk menambah atau mengubah data master account. 
 

a. Gudang dan Barang 
 Satuan 

Klik Tambah/Edit maka otomatis akan masuk ke menu Master 
Satuan. 
Diisi dengan satuan (UOM) yang sering dipakai dalam transaksi. 

 Konversi 
Klik Tambah/Edit maka otomatis akan masuk ke menu Master 
Konversi Item. Di sini dapat diisikan beragam konversi item. 
Ex : dari box ke pcs dsb. 

 Barang 
Klik Tambah/Edit maka otomatis akan masuk ke menu Master Item.  
Detail pengisian Master Item dapat dilihat di Glossary. 

 Harga Barang 
Diisi dengan beragam harga jual barang pada customer 
Klik Tambah/Edit maka otomatis akan masuk ke menu Daftar 
Harga. 
Tambah/ Edit 
 Untuk menambah atau mengubah data gudang/ barang. 
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b. Person 
 Daftar Karyawan 

Klik Tambah/Edit maka otomatis akan masuk ke menu Master 
Karyawan. 

 Daftar Customer 
Klik Tambah/Edit maka otomatis akan masuk ke menu Master 
Customer. 
Tambah/ Edit 
 Untuk menambah atau mengubah data master customer/ karyawan. 
 

c. Appearance 
Untuk merubah warna tampilan form transaksi sesuai keinginan bisa 
dilakukan di Appearance ini. 

 Warna Toolbar Header 
 Warna Header 
 Warna Detail 
 Warna Grid 
 Warna Alternate Row Grid 
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BAB II 
GLOSSARY SEVENTHSOFT RESTO 

 

1. MASTER 
1.1 Daftar Menu  

 

Fungsi : sebagai master menu yang digunakan dalam usaha. Daftar 
menu dapat di import dari microsoft Excel, sehingga mempercepat 
dan memudahkan dalam proses penginputan data menu awal.  

a. Header 
 Kode Item  
Pengkodean menu, Jika kode item tidak diisi maka sistem otomatis 
akan mengisinya secara bertambah. 
 Nama Item 
Nama dari menu tersebut. 
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 Topping Dari 
Diisi Topping / menu pelengkap dari nama item tersebut. Misal : 
Nama Menu : Donat, Topping : Cerres. Donat bisa memiliki 
beberapa topping yang berbeda. 

 Satuan 
Diisi satuan dari menu item yang disesuaikan dengan jenis barang. 

 Kelompok 
Pengelompokan barang pada jenis barang yang sebelumnya sudah 
dibagi dalam Daftar Master –Kelompok. 

 Keterangan  
Sebagai pelengkap untuk menerangkan lebih detail. 

 Jenis  
Pengelompokan item dalam bentuk menu/barang/UangMuka, yang 
sebelumnya telah dikelompokkan dalam form Daftar Master - Jenis. 

 Tipe Menu  
Merupakan tipe barang yang sebelumnnya sudah dikelompokkan 
dalam  form Daftar Master -  Tipe Item. Tipe menu ini harus diisi 
sesuai dengan tipe dari nama itemnya, karena mempengaruhi 
laporan  

 Jenis Menu  
Merupakan kelompok kwalitas barang yang telah dibagi dalam form 
Daftar Master – Jenis Menu.  

 Status 
Menentukan status item tersebut aktif/non aktif dalam transaksi.  
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b. Detail 
 HargaJual 
Merupakan harga jual dari item tersebut. 

1.2 Daftar Master 

 

Fungsi : Sebagai pengelompokan nilai utama dari komponen barang 
secara global 

a. Header 
 Nama Master 
Merupakan nama master dari spesifikasi yang paling atas 
 Keterangan 
Merupakan keterangan tambahan dari nama master  bila dibutuhkan 
 
b. Detail 
 Nilai 
Nilai dari suatu jenis barang, nilai ini nantinya dimunculkan di menu 
item pada parameter grade. 
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 Keterangan 
Merupakan penjelasan dari nilai tersebut. 
 Default 
Pilih salah satu yang merupakan barang utama (sering dipakai) 
dalam transaksi jual beli. Ini akan menjadi default yang muncul pada 
kolom keterangan. 
 Urutan 
Urutan tampil dalam combo box 
 Berlaku Sejak 
Mulai diberlakukannya nilai barang. 
 Berlaku Sampai 
Masa akhir berlakunya nilai barang. 
 Aktif 
Menentukan status kategori tersebut aktif/non aktif dalam transaksi.  
 

1.3 Satuan 

 

Fungsi : Untuk mengisi satuan-satuan item standar dalam 
perusahaan. 
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a. Header 
 Satuan 
Diisi dengan unit pengukuran yang sering dipakai dalam transaksi. 
 Keterangan 
Penjelasan lebih lanjut dari kolom Satuan. 
 Aktif 
Menentukan status satuan tersebut aktif / non aktif dalam 
operasional. 
 Default 
Diberi tick mark (√) untuk satuan yang muncul sebagai default dari 
suatu item. 

1.4 Meja 

 

Fungsi : Untuk mengisi daftar meja berdasarkan tipe meja (dine in / 
Delivery) pada perusahaan. 
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a. Header 
 No 
No urutan data 
 Meja  
Deskripsi dari meja 
 Aktif 
jika tercentang menandakan bahwa meja tersebut dalam posisi aktif 
dan Nampak pada menu utama program front office. 
 Tipe Meja 
Merupakan tipe dari masing-masing meja apakah termasuk meja 
dine in atau delivery. 
 Note 
Penjelasan lebih lanjut dari kolom Meja. 

1.5 Diskon 

 

Fungsi : Untuk Mengisi Promo diskon sesuai dengan jenis member, 
tipe menu dan berdasarkan masa berlaku promo (jam , hari dan 
tanggal)  
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a. Header 
 Nama Diskon 
Diisi Sesuai dengan Nama Promo diskon yang berlaku 
 Tanggal Berlaku 
Diisi tanggal dari dan sampai promo diskon tersebut berlaku 
 Jam Berlaku 
Diisi jam dari dan sampai promo diskon tersebut berlaku 
 Charge 
Diisi Range nominal dari dan sampai berapa rupiah promo diskon 
akan berlaku 
 Member/Kredit 
Pilih Member / pemegang kartu kredit yang bisa mendapatkan 
promo diskon tersebut. 
 Tempat Makan 
- All – Diskon Berlaku untuk semua tempat makan , baik Dine in 
maupun Take away 
- Dine In – Diskon berlaku hanya untuk makan ditempat 
- Take away – Diskon Berlaku hanya untuk Take away/Delivery  
 Hari Berlaku 
Penentuan hari berlaku diskon tersebut 

 

b. Detail 
 Tipe 
Tipe Menu yang akan mendapatkan diskon 
 Discount % 
Nominal prosentase diskon yang diberikan dari masing-masing tipe 
menu. 
 Keterangan 
Penjelasan  tambahan dari masing-masing tipe menu yang didiskon 
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1.6 JangkaWaktuKredit 

 

Fungsi : Untuk membuat pilihan berbagai jangka waktu kredit untuk 
keperluan transaksi hutang/piutang. 

a. Header 
 Nama/Kode 
Nama atau Kode yang berguna untuk memudahkan dalam memberi 
jangka waktu dalam tansaksi hutang/piutang. 
 Keterangan 
Sebagai penjelasan dari nama/kode yang dibuat. 
 Jangka Waktu (Hari) 
Diisi dalam satuan hari. 
 Default 
Diberi tick mark () untuk jangka waktu yang di-set sebagai 
default. 
 Aktif 
Menentukan termin tersebut aktif / non aktif dalam operasional. 
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1.7 Alamat 

 

Fungsi : Digunakan untuk mencatat alamat perusahaan pusat beserta 
cabang. 

a. Header 
 Kode 
Kode dari alamat perusahaan. Kita bisa mengambil nama pendek 
dari alamat tersebut. 
 Alamat 
Alamat lengkap dari perusahan. 
 Telp 
No telp dari perusahaan, bisa diisi lebih dari satu. 
 Fax 
No fax dari perusahaan, bisa diisi lebih dari satu. 
 Status Bisa Kirim 
Beri tick mark () apabila ke alamat tersebut supplier dapat 
mengirim barang. 
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 Aktif 

Beri tick mark () apabila ke alamat tersebut supplier dapat 
mengirim barang 

1.8 Pajak 

 

Fungsi : Sebagai inputan apabila dalam proses jual / beli nantinya 
dikenakan pajak baik PPh atau PPN. 

a. Header 
 Kode Pajak 
Sebagai kode pajak yang dapat disesuaikan dengan banyaknya 
prosentase pajak tersebut. 
 Persen 
Berupa prosentase pajak yang dibebankan untuk setiap transaksi. 
 Default 
Pilih salah satu sebagai menu utama yang sering dipakai dalam 
pengenaan pajak. 
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 Aktif 
Menentukan status pajak tersebut aktif / nonaktif dalam operasional. 
 

1.9 Customer 

 

Fungsi : Menu ini berisikan list dari nama dan data lengkap 
customer. 

a. Header 
 Kode Customer 
Kode ini dibuat sesuai dengan kebijakan perusahaan, misal : 
CUST001. 
 Nama customer  
Nama toko/perusahaan customer. 
 T. Pembayaran  
Jangka waktu pembayaran / jatuh tempo (hari). Cukup diisikan 
kodenya saja karena sebelumnya telah di-input di Master Jangka 
Waktu Kredit. 
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 Batas piutang  
Nilai piutang maksimal dari tiap customer. 
 Keterangan  
Penjelasan detail tentang customer. 
 Rayon 
Untuk menentukan rayon dari customer ini sehingga  diketahui 
salesman yang ditugaskan. 
 No NPWP 
Berisi no NPWP customer untuk report pajak. 
 Status  
Menentukan kategori customer tersebut aktif / non aktif dalam 
operasional. 
 Sales  
Diisi nama salesman yang melayani customer tsb 
 COA Piutang  
Diisi akun piutang default untuk tiap transaksi piutang. 
 Tipe Harga jual  
Harga yang diberikan pada customer ini. Berbagai macam harga jual 
sebelumnya harus telah di-input di Master Daftar Harga. 
 Termasuk Supplier 
Berikan tick mark jika customer ini statusnya juga sebagai supplier. 
 COA Hutang 
Diisi akun hutang default untuk tiap transaksi hutang (otomatis 
muncul setelah dipilih bahwa customer juga berstatus sebagai 
supplier). 
 
b. Detail 
 Lokasi 
Merupakan lokasi daerah tempat customer berada. 
 Alamat  
Alamat lengkap customer mulai pusat sampai cabang. 
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 Kontak 
Nama orang (contact person) yang dapat dihubungi selama     
menjalin relasi bisnis. 
 Tgl. Lahir  
Data tanggal lahir dari pemilik perusahaan 
 Phone . 
Nomor telepon dari perusahaan customer yang bersangkutan. 
 Fax 
Nomor fax dari perusahan customer yang bersangkutan. 
 Bank Account 
Data lengkap rekening bank aktif customer yang digunakan untuk 
transaksi. 
 Aktif  
Menentukan alamat tersebut aktif / non aktif dalam operasional. 
 Status kirim Aktif  
Menentukan alamat tersebut aktif untuk pengiriman barang. 
 Status kirim Default  
Menjadi default utama untuk alamat pengiriman barang (jika 
customer memiliki alamat lebih dari satu).  
 Status tagihan Aktif 
Menentukan alamat tersebut tersebut aktif untuk pengiriman tagihan. 
 Status tagihan Default  
Menjadi default utama untuk alamat pengiriman tagihan (jika 
customer memiliki alamat lebih dari satu). 
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c. Import di Master Customer 

 

Dengan klik icon Import pada toolbar sebelah kanan atas, maka 
windows Form Import akan muncul. 
Form ini digunakan untuk import data master  customer dari file 
excel ke dalam aplikasi SeventhSoft dengan catatan header dalam 
format form import ini tidak boleh diubah-ubah. 
Import dari file excel ini juga bisa digunakan jika ingin 
menambahkan daftar customer ke dalam master customer. File excel 
yang dihasilkan dari import master customer ini adalah Customer.xls 

 Open Format Excel 
Klik disini untuk mendapatkan format excel yang diperlukan untuk 
import master customer. Jika sebelumnya sudah pernah melakukan 
import dan akan melakukan import lagi untuk tambahan customer, 
maka jika klik disini akan terbuka file Customer.xls yang berisi 
customer yang sudah pernah ter-import dulu. 

 Hapus Excel Lama 
Jika customer terdahulu yang pernah di-import ingin dihapuskan dari 
file Customer.xls, maka klik tombol ini kemudian baru klik Open 
Format Excel untuk mendapatkan format excel kosong yang baru. 
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 Import 
Klik tombol ini jika file Customer.xls sudah siap untuk di-import ke 
aplikasi 7Soft. 
 

 1.10 DaftarHarga 

 

 Fungsi : Mengisi list / daftar harga terbaru dari tiap item baik harga 
beli / jual 

a. Header 

 No 
Nomer daftar harga. Diisi secara manual. 

 Tanggal 
Tanggal Pembuatan Daftar Harga. 

 No. Ref 
Nomor referensi atau nomor yang dapat dijadikan bukti transaksi. 

 Keterangan 
Penjelasan pelengkap. 
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 Status 
Menentukan status Daftar Harga ini aktif/non aktif. 

 Browse Item 
Digunakan untuk memilih item mana saja yang akandicantumkan di 
price list ini. 
 
b. Detail 

 Nama Item 
Nama Item/Barang 
 Kode Item  
Kode dari item, keluar secara otomatis saat nama item sudah dipilih. 
 Satuan 
Unit pengukuran dari item. 
 Harga Beli 
Harga yang didapat dari vendor/supplier. 
 Harga Jual 
Berbagai macam harga jual yang diberikan ke customer. Pilihan 
Harga Jual ini tampak ada Master Customer. 
 Diskon Jual 
Diskon yang diberikan untuk penjualan, bisa dalam Rp maupun %. 
 Aktif   
Menentukan harga tersebut aktif / non aktif dalam operasional. 
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1.11 Bank dan Account 

 

Fungsi : Menyiapkan seluruh akun yang akan digunakan di semua 
transaksi. 

a. Header 
 Kode Account 
Diisi kode akun induk yang akan dibuat. Pembuatan harus berurutan 
dari induk ke anak. 
 Nama Account 
Nama dari tiap akun. 
 TipeAccount 
Berisi tipe akun. 
 Account 
Menampilkan semua akun yang sudah dibuat secara update dengan 
menekan tombol Refresh. 
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b. Detail 
 No Account 
Diisi kode akun anak yang akan dibuat. Pembuatan harus berurutan 
dari induk ke anak. 
 Nama Account  
Nama dari tiap akun. 
 Tipe Account 
Menentukan suatu akun masuk ke kategori mana (Ex : Kas Kecil, 
Bank HSBC masuk ke account Kas/Bank). 
 Aktif 
Menentukan status dari akun tersebut aktif/nonaktif. 
 

1.12  Setting Pembayaran 
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1.13 User & Group 

 

Fungsi : Menu User & Group digunakan untuk membuat user baru 
ataupun mengurangi user dan responsibility yang dimiliki tiap group 

a. Header 
 Nama group 
Pengelompokan group berdasarkan level 
 Keterangan 
Sebagai penjelasan dari nama group 
 Status  
Menentukan status group tersebut aktif/ non aktif dalam operasional 
 
b. Detail User 
 Nama user 
Membuat nama user pada saat login 
 Password 
Kode sandi untuk login ke program 
 Nama Lengkap  
Penjelasan dari nama user 
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 Jabatan 
Alamat email nama user 
 Otoritas Admin 
Akses otoritas adminitrator, untuk bisa Void Menu, Void Meja, serta 
Diskon Tambahan 
 Otoritas Kasir 
Akses User untuk fasilitas Kasir 
 Template 
Akses user untuk dapat setting cetakan serta format laporan 
 To Excel 
Akses User untuk dapat mengakses laporan menggunakan format 
excel 
 Report 
Menentukan jenjang level report dimana user berwenang 
 Mulai Tanggal 
Tanggal mulai masa berlakunya pemakaian nama user 
 Sampai Tanggal  
Tanggal expired masa berlakunya pemakaian nama user 

c. Detail Menu 
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 Display 
Tampilan  menu di toolbar pada sisi kiri tampilan aplikasi 
 Modul 
Menjelaskan kelompok modul dari menu display 
 Deskripsi Menu  
Keterangan dari menu pada display 
 View 
Flag yang menunjukkan wewenang user untuk melihat transaksi 
 Tambah 
Flag yang menunjukkan wewenang user untuk menambah transaksi 
 Edit 
Flag yang menunjukkan wewenang user untuk mengubah transaksi 
 Hapus 
Flag yang menunjukkan wewenang user untuk menghapus transaksi 
 

1.14 Setting Menu 

 

Fungsi : Menu ini untuk melihat secara detail menu apa saja yang 
ada di aplikasi Seventhsoft ini. 
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 Menu 
Merupakan menu-menu yang ada di dalam applikasi ini 
 Display 
Nama menu yang akan ditampilkan pada saat program dijalankan 
 Urutan  
Nomer urut dari menu tersebut 
 Kode No Transaksi 
Kode depan yang dipakai sebagai permulaan no dokumen suatu 
transaksi (no transaksi otomatis/ by system), misalnya : PJL-00001, 
PO-00035 
 Tanggal bisa edit 
Menentukan tanggal suatu transaksi bisa edit/tidak 
 Tampil awal 
Menentukan menu tampil pertama kali atau tidak ketika login 
aplikasi ini, apabila dicentang () berarti menu tersebut tampil 
pertama kali. 
 Auto insert 
Menentukan menu dalam keadaan posisi siap input / langsung dalam 
keadaan new ketika pertama kali buka dan setelah simpan inputan 
 Barcode 
Menentukan dalam suatu transaksi menggunakan barcode atau    
tidak 
 Ganti nama item  
Menentukan nama item yang ada di transaksi dapat diganti  atau 
tidak.            
Fasilitas ini digunakan hanya untuk menu penjualan dan pembelian 
saja. 
Misal : Nama item di master Agenda Legendaris, di invoice jual 
diganti Agenda Legendaris 70 Biru. 
 Sorting by 
Dasar urutan yang dipakai untuk data di form/transaksi 
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 Keterangan 
Penjelasan dari masing-masing menu yang akan disajikan 
 Template Nama 
Nama dari template yang digunakan untuk cetakan 
 Template File 
Alamat dari template yang digunakan untuk report  
 SQL 
Mengisi perintah SQL untuk suatu query 

 
1.15 List Laporan 

 

Fungsi : Menu List Report berisi semua jenis laporan/ report yang 
disediakan di aplikasi SeventhSoft. 
 Urutan 
Urutan yang dipakai dalam penempatan nama report 
 Nama 
Nama orisinil report sesuai dengan menu masing-masing 
 Display 
Nama report yang ditampilkan di aplikasi 
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 Deskripsi 
Penjelasan dari nama report 
 Modul 
Menunjukkan suatu report ada di modul mana 
 File Template 
Alamat template yang menjadi dasar suatu report 
 Keterangan 
Penjelasan yang lebih detail (jika dibutuhkan) 
 Aktif 
Menentukan status dari report tersebut aktif/nonaktif 
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2. INVENTORY 
 Untuk mengontrol kluar masuk Stok Bahan 

2.1. Info Barang_Stok 

 
Info tentang Inventory Bahan yang ada pada gudang, mulai dari 
semua data menu yang di tampilkan pada tab ITEM, Info Stok 
terakhir yang ada pada gudang, Kartu Stok, Adjusment Stok, serta 
Produksi. 
. 

2.2. Stok Adjustment 
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Fungsi : Menu Stock Adjustment digunakan untuk memasukkan 
penambahan maupun pengurangan jumlah stock bahan 

a. Header 
 No. Adjustment  
No transaksi stok adjustment, otomatis sesuai pengaturan setup.  
 Tanggal  

 Tanggal pembuatan stock adjustment 
 Account 
Diisi no account yang akan menampung selisih yang timbul akibat 
jurnal adjustment 
 No. Ref  
Nomor referensi atau nomor yang lain yang dapat dijadikan bukti 
pembuatan stock adjustment 
 Gudang 

 Lokasi dari barang di-adjust 
 Keterangan 
Keterangan tambahan pada pembuatan stock adjustment bila 
diperlukan 
 Adjust Nilai 
Beri tick mark () jika YA, maka  nilai HPP dari item yang di-
adjust dapat diedit sesuai kebutuhan user sehingga akan 
mempengaruhi HPP item yang di-adjust. 
Jika tidak di-tick mark, maka transaksi ini otomatis mengikuti HPP 
item yang sudah ada dari perhitungan system. 

 
b. Detail 
 Nama item  
Nama barang yang akan di-adjust 
 Kode   
Kode nama barang 
 Jumlah  
Jumlah total barang per item 
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 Satuan   
Kode satuan menurut jenis barang 
 HPP 
Harga Pokok Penjualan dari item tsb 
 Subtotal  
Total keseluruhan harga barang dikalikan jumlah barang untuk 
setiap item 
 Alasan  
Penjelasan adanya stock adjustment 
 Keterangan 
Keterangan tambahan pada form stock adjustment 
 

2.3. Perakitan 

 
Fungsi : Menu Perakitan item digunakan sebagai form untuk 
merakit dari beberapa bahan yang akan dijadikan satu nama item 
menu 

Item yang dapat dirakit disini adalah item yang sebelumnya telah 
dibuat formula penyusunnya di Master Formula (BOM) 
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a. Header 
 No. Transaksi  
Nomor perakitan barang, secara otomatis nomor ini akan terisi 
sendiri oleh program (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 
no transaksi otomatis) 
 Tanggal  
Tanggal dilakukan perakitan barang 
 Item  
Nama item rakitan yang akan diproduksi 
 Jumlah buat 
Jumlah rakitan yang dibutuhkan 
 Keterangan  
Keterangan tambahan tentang perakitan item 
 No. Ref  
Nomor referensi atau nomor yang bisa dibuat bukti perakitan item 
 HPP  
Harga pokok dari item rakitan 
 Gudang 
Gudang asal item rakitan 

  Browse Item 
 Untuk menambah item lain dalam perakitan 
 Otomatis 
 Untuk mengembalikan komposisi ke formula standardnya 
 HPP 
 Untuk menghitung ulang HPP tiap item 

b. Detail 
 Nama item 
Nama item penyusun rakitan. Nama-nama item ini keluar otomatis 
saat nama item rakitan sudah dipilih pada header (sesuai Master 
Formula) 
 Kode item 
Kode dari barang penyusun rakitan. Keluar otomatis saat nama item 
rakitan sudah dipilih pada header (sesuai Master Formula) 
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 Qty Standard  
Jumlah standard dari item yang dibutuhkan untuk membuat rakitan. 
Juga keluar otomatis sesuai Master Formula 
 Qty Jumlah 
Jumlah actual dari item yang dibutuhkan dalam perakitan 
 Satuan 
Satuan dari masing-masing item 
 HPP Item 
Harga Pokok Penjualan tiap item penyusun 
 Subtotal 
Hasil dari jumlah item dikalikan dengan harga HPP 
 Keterangan 
Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan 

 
Fungsi tombol AUTO: untuk memotong stok bahan secara otomatis 
berdasarkan total penjualan menu hari itu melalui perakitan 

 

Pada saat tekan tombol Auto akan keluar menu di atas, pilih sesuai 
tanggal penjualan. Kemudian tekan Proses, maka semua menu yang 
terjual pada hari itu akan terakit supaya terpotong Stok. 
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3. PENJUALAN 
Untuk mengontrol semua data mulai dari pemesanan menu, hingga 
transaksi penjualan yang akan menghasilkan faktur/nota penjualan 
ke pelanggan. 

3.1. Info Penjualan 

 

Info tentang semua customer yang membeli barang beserta limit 
piutang dan jangka waktu pembayaran. 
Jika pada bagian Customer ini telah dipilih salah satu customer yang 
akan dilihat datanya, maka akan muncul info lengkap mengenai 
customer tersebut mulai dari SO hingga Kartu Piutang-nya. 
 
Customer Baru 
Klik tombol ini untuk langsung masuk ke menu Master Customer 
dan membuat customer baru. 
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a. Penjualan Cash 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Untuk membuat invoice penjualan barang dengan sistem 
cash. Jadi penjualan ini tidak melalui akun piutang dagang. 

a. Header 
 No. Faktur 
Diisi manual jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian no 
transaksi manual atau akan terisi otomatis saat faktur di-SAVE jika 
memilih setting otomatis 
 Tanggal 
Tanggal dibuatnya Faktur penjualan Cash 
 Customer 
Pilih nama customer berdasarkan daftar nama yang sudah diinput. 
Kode customer akan otomatis keluar di sebelahnya 
 Lokasi 
Alamat customer (akan keluar otomatis saat nama customer dipilih) 
 Gudang  
Gudang tempat dikeluarkannya barang 
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 Keterangan 
Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 
 No Ref 
Nomor referensi (jika perlu diisi sesuai kebutuhan) 
 Total Diskon 
Diskon yang diberikan ke customer. Bisa berupa persentase maupun 
Rupiah 
 PPN 
Jenis pajak yang dibebankan dalam penjualan barang 
  
b. Detail  
 Barcode 
Kode barcode dari item yang dijual 
 Nama item 
Nama barang yang dijual ke customer 
 Kode item 
Kode dari nama barang yang telah dipilih 
 Jumlah  
Jumlah/qty barang yang dijual 
 Satuan 
Satuan dari barang tersebut  
 Harga 
Harga satuanper item barang 
 Diskon 
Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini ada 2  jenis 
yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 
 Subtotal 
Total harga setelah dipotong diskon 
 Keterangan 
Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 
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b. Laporan Penjualan 

 

Fungsi : Menampilkan semua laporan dalam  Modul Penjualan yang 
bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh user. 
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FASILITAS 

Menu fasilitas disediakan untuk mendukung operasional program 
seperti reproses, backup database dan setting awal aplikasi. 

 
List User Online 

 

 

Fungsi : Mengetahui user mana saja yang sedang online. 

Restore and Patch 
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Fungsi : Digunakan untuk update program 
Cara : masukkan nama file patch yang akan digunakan kemudian 
klik Proses. 

 

Fungsi : Menyimpan dan menggunakan kembali data backup. 
Cara : masukkan nama file backup yang ingin disimpan ulang 
kemudian klik Proses. 

Back Up 
 

 

Fungsi : Melakukan back up database dengan hasil yang telah di 
compress. Compress menggunakan 7zip.  
Cara : masukkan alamat lokasi tempat data backup akan disimpan 
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atau browse ke file kemudian klik Back Up. Sebelumnya di alamat 
file yang akan dituju harus disediakan File 7z.Exe 

Export/Import Master 
 
Fungsi : Backup dan restore data Master seperti Master Item, 
Supplier, Customer dan data master lainnya. 

Untuk diingat : Import/restore data Master akan menggantikan data 
master yang ada, jadi bukan digunakan untuk menambahkan data 
master yang sudah ada di aplikasi. 

 

Langkah Export Master: 

 Pilih Export Master 
 Masukkan file yang dituju untuk menyimpan file hasil export 
 Klik saldo awal jika ingin export bersama dengan saldo awal nya 

juga. Contoh diatas saldo awal april 2009  
 Klik OK 
 Outputnya adalah file master.7z 
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Langkah Import Master : 

 Pilih Import Master 
 Masukkan nama file yang akan di-import 
 Saldo awal di klik jika ingin saldo awal juga dimasukkan. Pastikan 

pada saat export master nya saldo awal juga di pilih.  
 Klik OK 

 
Archive Data Lama 

 

Fungsi : Menghapus data lama yang sudah tidak dipakai lagi. 
Sebelumnya harus dilakukan backup atas data yang akan dihapus. 

Cara : masukkan periode akan dilakukan cut off untuk penghapusan 
data. 

Ex : jika yang dimasukkan tanggal Jul 2007, maka data sebelum dan 
sampai periode tsb akan dihapus. 
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About 

 
Berisi Tentang Produk seventhsoft 

Persiapan Singkat dan Set Up 
 

 

Detail selengkapnya untuk persiapan singkat dan set up dapat dilihat 
di bagian SET UP. 
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History Report 
 

 

Berisi semua report yang pernah dibuka sebelumnya. 

 History 
 

 

Fasilitas audittrail, yang berguna untuk melacak aktifitas beserta 
tanggal dan jam tiap user yang melakukan tambah, edit, dan hapus 
data. 
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CASE BY CASE SEVENTHSOFT RESTO 
 

SEVENTHSOFT RESTO FRONT OFFICE 
 

Transaksi Dine In dan Delivery 

A. Cara Transaksi Buka Meja di Menu Utama 

1. Klik Meja yang dibooking/pesan sesuai dengan no meja  pada tab 
menu tiap lantai 

2. Klik tombol menu buka meja  .  

Transaksi Buka Meja Dine 
in 

o Pilih Kode atau Nama 
Customer yang akan 
transaksi, dan Alamat 
Customer akan otomatis 
terisi sesuai data customer . 
Misal : input nama Jaya , 
maka yang mengandung 
kata Jaya akan muncul. 

o Isi Jml Tamu dalam 1 Meja 
yang akan makan ditempat. 

o Klik OK. 

Transaksi Buka Meja 
Delivery 

o Klik F6 kemudian input 
nama customer yang akan 
dipanggil di kolom search 
nama customer. 

o Jika belum pernah 
melakukan transaksi. Maka 
Isi Kode, Nama, Alamat 
dan No Telepon Customer 
yang akan melakukan 
transaksi. 

o Klik OK. 
 

 



Manual Book Seventhsoft Resto 
 

41 
 

B. Cara Input Menu Buka Meja 

1. Masuk ke Menu Buka Meja , dan isi menu sesuai dengan yang 
dipesan. 

2. Klik Menu-menu makanan dan minuman  yang dipesan 
sesuai dengan grup menu yang tersedia. 

3. Klik kolom JML , jika ingin menambah jumlah porsi menu 
yang dipesan.  

4. Klik BKS  untuk menu yang akan di bungkus. 

5. Klik MEMO  jika ingin 

6.  memberikan keterangan tambahan untuk menu yang dipesan. 

7. Klik SIMPAN . 

 
Transaksi Pembayaran  

A. Pembayaran untuk Restoran 

1. Klik tombol menu BAYAR 
di Menu Utama 

2. Pilih kas/bank yang menjadi 
tujuan customer 

3. Ketikkan Jumlah 
pembayaran yang di terima, 
kolom Terima 

4. Apabila Pembayaran 
menggunakan Debit atau 
Kredit, Isi No Kartu , 
Pemilik Kartu dan Nama 
Bank sesuai dengan metode 
bayar yg digunakan. 
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B. Pembayaran untuk Food Court  

1 Klik tombol menu 
BAYAR di Menu 
Buka Meja 

2 Pilih kas/bank yang 
menjadi tujuan 
customer 

3 Ketikkan Jumlah 
pembayaran yang di 
terima, kolom Terima 

4 Apabila Pembayaran 
menggunakan Debit 
atau Kredit, Isi No 
Kartu , Pemilik Kartu 
dan Nama Bank sesuai 
dengan metode bayar 
yg digunakan. 

 

C. Promo Diskon dan Kartu Kredit 

1 Klik Tombol 
Diskon 

2 Pilih type diskon 
atau  promo 
sesuai dengan 
membership, Jika 
tidak dapat diskon 
klik tombol NO 
DISKON 
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Transaksi Uang Muka dan Apply Uang Muka 

C. Menu Uang Muka 

1. Klik Tombol Menu UANG MUKA di menu utama. 
2. No Faktur akanotomatis terisi ketika pertama kali masuk menu 

UANG MUKA. 
3. Isi Kode , Nama dan Alamat Customer yang akan transaksi . 

4. Tekan tombol  pada kolom uang muka untuk mengisi jumlah 
nominal  Uang Muka. 

5. Pilih Kas/Bank  yang menjadi tujuan 
pembayaran customer. 

6. Pilih Type Bayar sesuai dengan pembayaran dari customer. 

7. Tekan tombol  pada kolomTerima untuk mengisi nominal Uang 
Muka yang dibayar. 

8. Klik Bayar. 
 

D. Menu Buka Meja yang akan di Apply Uang Muka 

1. Klik Meja  yang akan dipesan dan klik menu Buka Meja. 
2. Pilih Nama Customer yang sudah melakukan transaksi Uang Muka. 
3. Klik OK 
4. Setelah itu akan muncul warning “Ada Uang Muka Yang Harus Di 

Apply” 
5. Di menu buka meja, akan muncul dibarisan atas jumlah uang muka 

yang sudah dibayar sebelumnya. 
6. Pilih menu yang dipesan , dan subtotal akan otomatis mengurangi 

total uang mukanya. 
7. Klik SIMPAN 
 Menu Split Bill  
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1. Masuk ke Menu Bayar 

2. Klik tombol SPLIT BILL  
3. Pilih menu yang akan displit. 
4. Klik Tombol Pindah  
5. Klik Cetak  

 
 Menu Pisah Meja 

1. Pilih meja yang akan dipisah pada menu utama 
2. Klik Tombol menu Pisah Meja 
3. Pilih alasan pisahkan meja 
4. Klik OK 

 
 Menu Gabung Meja 

1. Pilih Meja yang akan digabung pada menu utama. 
2. Klik Tombol menu Gabung Meja 
3. Klik Tombol GABUNG  
4. Klik OK 

 
 Menu Pindah Meja 

1. Pilih Meja yang akan dipindah pada menu utama. 
2. Klik Tombol menu Pindah Meja 
3. Pilih nama meja baru 
4. Pilih alasan pindah meja 
5. Klik OK 

 
 

 Menu Batal Meja 
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1. Klik meja yang akan di batalkan pada menu utama 
2. Klik Tombol menu Batal Meja 
3. Klik OK 


