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Lime POS Software 

ABOUT THIS PRODUCT 

Berfokus pada pembelian dan penjualan baik retail maupun kasir, manajemen stok barang juga tersedia 

dalam aplikasi ini. System dapat terintegrasi dengan laporan kalkulasi HPP, penjualan dan informasi 

laba-rugi serta mendukung support untuk touch screen. 

 

FITUR MASTER BARANG 

Fitur master barang dari Lime POS Software sebuah software akuntansi retail, Terdapat beberapa input 

untuk keperluan setting barang, seperti: Jenis Barang, Kategori Barang, Account Persediaan, Account 

Harga Pokok, Satuan, Gudang dan beberapa setting untuk persediaan barang dan spesifikasi barang 

lainnya. 

Master barang pada fitur ini khusus untuk barang yang akan diperjualbelikan dalam proses bisnis retail 

perusahaan.  

 

Terdapat beberapa komponen setting pada master barang antara lain: 

Kode Barcode / Kode Barang: item dapat menggunakan kode barang secara automatics dari sistem 

atau menggunakan kode general barcode yang sudah tertera pada barang tersebut dan untuk 

kustomisasi dapat juga membuat kode barcode tersendiri. 

Nama Item: adalah nama barang yang akan di record pada sistem. 

Jenis Item: pengklasifikasian barang berdasarkan jenisnya, misalnya: ATK, Makanan, Alat Kosmetik, dll. 

jenis item juga memiliki menu untuk pengaturannya. 

Kategori Item: pengklasifikasian berdasarkan sub dari jenis itemnya, misalnya: Buku, Mie Instant, 

Lipstik, dll 

Sell Price: penentuan harga jual pada produk tersebut yang akan automatic tampil pada saat penjualan 

produk. 

Item Account: setting untuk akun persediaan sehingga transaksi barang baik pembelian atau penjualan 

yang akan berelasi dengan akuntansi dan keuangan, transaksi - transaksi barang tersebut dapat 

terakumulasi pada ledger persediaan sesuai dengan Item Account yang telah ditentukan. 

Notes/Item Spesification: menjelaskan mengenai spesifikasi item tertentu dari barang tersebut. Bisa 

juga sebagai keterangan barang. 

Photo: ambil foto yang sudah ada atau dapat di ambil secara langsung melalui webcam/ip camera. 

Main (Smallest) Unit: unit terkecil barang yang akan menjadi dasar perhitungan stock barang. 

Buy Unit: unit default untuk pembelian barang. 

Sell Unit: unit default untuk penjualan barang. 

Warehouse Default: gudang default. 

Terdapat spesifikasi ukuran barang: Panjang, Lebar, Tinggi, Berat (Volume) 

mailto:sales@yolk-it.com


YOLK-IT Surabaya 
Email: sales@yolk-it.com  

”a business requires a software tool for integrating business results through information 
needed by management. And YOLK IT Surabaya provides it.” 

 

COGS Account: setting untuk akun harga pokok penjualan sehingga transaksi barang baik pembelian 

atau penjualan yang akan berelasi dengan akuntansi dan keuangan, transaksi - transaksi barang tersebut 

dapat terakumulasi pada ledger HPP sesuai dengan HPP Account yang telah ditentukan. 

 

MULTI CURRENCY, MULTI GUDANG/OUTLET, DAN MULTI UNIT 

Dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail, pasti akan menemukan berbagai macam 

permasalahan terkait dengan multi satuan dalam berbagai hal seperti mata uang, unit barang dan multi 

gudang. 

 

Untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola satuan barang kami menyediakan fitur konversi unit 

barang, sedangkan untuk mempermudah dalam pembayaran multi mata uang kami juga menyediakan 

fitur konversi mata uang yang dapat di setting 

 

Purchase Requisition membutuhkan approval dari user yang telah ditentukan memiliki hak akses / 

wewenang untuk melakukan persetujuan permintaan pembelian. Biasanya bagian purchasing yang 

menanganinya. Approval bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya. 

 

PURCHASE REQUISITION 

Lime POS Software yang berlisensi YOLK IT Surabaya. Software Akuntansi Retail yang memiliki fitur 

Purchase Requisition yaitu permohonan persetujuan untuk pembelian barang. Permohonan ini biasanya 

berhubungan dengan persetujuan pembelian tentang barang yang akan dibeli. Dengan kata lain, 

Purchase Requisition(PR) adalah sarana untuk membuat permintaan pembelian oleh pihak 

gudang/warehouse, agar pihak purchasing/buyer dapat melakukan proses pengadaan barang yang di 

minta. 

 

Purchase Requisition mengambil data item / barang yang sudah di daftarkan pada master barang. 

Proses ini pada umumnya dilaksanakan oleh bagian gudang yang memiliki tanggal barang akan 

dibutuhkan. Setelah dilakukan permintaan barang maka bagian pembelian yang bersangkutan 

melakukan review kemudian approve data permintaan barang tersebut. 

 

Purchase Requisition membutuhkan approval dari user yang telah ditentukan memiliki hak akses / 

wewenang untuk melakukan persetujuan permintaan pembelian. Biasanya bagian purchasing yang 

menanganinya. Approval bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya. 

 

PURCHASE ORDER 

Purchase Order, salah satu fitur yang disediakan oleh Lime POS Software berfungsi sebagai tindak lanjut 

realisasi dari Purchase Requisition untuk melakukan order ke supplier mengenai barang yang diminta 

oleh gudang sesuai kebutuhan / permintaan pembeliannya. Barang yang akan masuk ke purchase order 
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berasal dari barang yang di minta melalui menu purchase requisition dan telah disetujui oleh bagian 

pembelian yang memiliki akses approval permintaan pembelian. 

 

PO dapat di cetak sebagai arsip / dokumen. PO akan menjadi dasar pesanan pembelian barang yang 

selanjutnya akan di proses melalui faktur pembelian. Purchase Order dan Purchase Requisition adalah 

fitur yang saling terkait satu sama lain, akan tetapi ada beberapa kasus transaksi pada perusahaan retail 

tertentu yang tidak membutuhkan Purchase Requisition seperti outlet/cabang yang diperkenankan untuk 

melakukan pembelian sendiri. 

 

PO berisi informasi mengenai supplier, tanggal, detail barang yang di ambil dari purchase requisition dan 

telah disetujui oleh pihak pembelian yang bersangkutan. 

 

PENERIMAAN BARANG 

Masih membahas mengenai fitur yang ada pada Almoind Accounting Software, yaitu form penerimaan 

barang, form ini dapat diakses setelah purchase order di kirim kepada supplier. Sehingga bagian gudang 

dapat mengontrol barang - barang retail yang masuk ke gudang sesuai dengan tanggal yang dibutuhkan. 

Form tersebut juga secara langsung berintegrasi dengan Laporan History Stock Barang pada bagian 

Stock In (Barang Masuk). 

 

Informasi yang ditampilkan pada form penerimaan barang adalah: informasi supplier, nomor penerimaan, 

tanggal penerimaan dan pencarian daftar purchase order sebelumnya. Detail barang yang terdapat pada 

form penerimaan barang adalah barang - barang yang di pilih berdasarkan purchase order yang dikirim 

kepada supplier. 

 

Pada detail form penerimaan barang terdapat informasi qty PO yang di pesan dan berapa qty yang 

diterima sebagai kontrol apakah barang dari PO di terima seluruhnya atau sebagian qty yang dikirim oleh 

supplier secara berkala. Proses transaksi penerimaan barang ini akan tampil pada perhitungan stok 

barang. 

 

FAKTUR PEMBELIAN 

Faktur pembelian adalah bukti transaksi pembelian barang yang pada umumnya terjadi secara kredit. 

Faktur pembelian diterima dari pihak penjual. Sehingga faktur pembelian merupakan bukti ekstern. 

 

Bentuk susunan faktur setiap perusahaan berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua faktur memuat 

informasi yang sama yaitu, nama dan alamat pihak penjual maupun pihak pembeli,nomor faktur, nomor 

pesanan, tanggal pengiriman, syarat pembeyaran dan keterangan mengenai barang seperti jenis barang, 

kuantitas, harga satuan dan jumlah. Di dalam faktur juga dicantumkan total pembayaran, PPN, total 

terutang. 
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Faktur pembelian akan berinteraksi langsung dengan jurnal akuntansi dan keuangan (membentuk jurnal). 

 

RETUR PEMBELIAN 

Beberapa barang yang dikirim oleh supplier terkadang ada yang tidak sesuai dengan purchase order 

yang telah kita kirim, sehingga biasanya terdapat perjanjian retur barang apabila tidak sesuai dengan 

pesanan. 

 

Lime POS Software telah mengantisipasinya dengan fitur Form Retur Pembelian. Fitur ini memiliki 

integrasi dengan laporan mutasi barang akibat dari barang yang dikembalikan. 

 

Mengenai perlakuan akuntansi pada umumnya retur akan menpengaruhi status hutang ke supplier dan 

mengakibatkan status hutangnya menjadi berkurang. Pada fitur ini juga terdapat integrasi jurnal hutang 

supplier. 

 

MANAJEMEN HUTANG 

Sebuah software bisnis harus memiliki integrasi pada setiap aktivitas atau transaksi bisnis, termasuk juga 

mengenai manajemen hutang. Produk ini menyediakan fitur pembayaran hutang akibat transaksi faktur 

pembelian. 

 

Pada faktur pembelian terdapat termin atau jangka waktu faktur tersebut akan di bayar, sehubungan 

dengan termin tersebut maka akan ada status hutang. Pembayaran hutang akan menampilkan daftar 

hutang dari transaksi faktur beli dan user dapat memilih faktur mana yang akan dibayar. 

 

Mengenai perlakuan akuntansi pada umumnya pembayaran hutang akan menpengaruhi status hutang ke 

supplier dan mengakibatkan status hutangnya menjadi berkurang. Pada fitur ini juga terdapat integrasi 

jurnal pembayaran hutang supplier. 

 

LAPORAN PEMBELIAN 

Lime POS Software menyediakan berbagai bentuk laporan pembelian yang informatif dan dapat 

memberikan anda mengenai informasi dan statistik pembelian yang anda butuhkan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

 

Laporan Proses Pembelian (Purchase Requisition, PO, Penerimaan Barang, Standard Pembelian, 

Rekapitulasi Pembelian, Statistik Pembelian Per Periode, Statistik Pembelian Per Supplier). 
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Laporan Hutang Supplier (Status Hutang, Jatuh Tempo Hutang, Kartu Hutang dengan Umur Hutang, 

Pembayaran Hutang, Hutang Lunas, Statistik Pembayaran Hutang Per Periode, Statistik Saldo Hutang 

Per Periode). 

 

SALES ORDER 

Produk dari YOLK IT Surabaya ini memiliki standard proses penjualan barang salah satu diantaranya 

adalah Sales Order (SO). Form Sales Order (Pesanan Penjualan) berfungsi untuk mencatat PO yang 

dikirimkan oleh customer/pelanggan untuk mencatat transaksi penerimaan pesanan. 

 

Pesanan penjualan dapat terjadi dalam berbagai variasi, antara lain: 

Pesanan penjualan dengan mata uang lokal atau dengan mata uang asing (multi currency). 

Pesanan penjualan dengan taksiran biaya angkut. 

Pesanan penjualan dengan biaya uang muka. 

 

DELIVERED ITEM 

Dapat disebut juga dengan pengiriman barang setelah customer melakukan order barang yang 

diinginkan. Daftar sales order (pesanan) yang belum di proses akan terlihat pada dashboard statistik. 

Informasi barang, nama dan alamat customer / pelanggan akan terlihat jelas pada form pengiriman 

barang. Begitu juga dengan informasi tentang tanggal barang dibutuhkan dari sales order. 

 

FAKTUR JUAL 

Faktur Penjualan atau dalam bahasa bisnisnya biasa di sebut sebagai Sales Invoice adalah lembar bukti 

tagihan atau bukti transaksi kepada pelanggan atas pembelian suatu barang/jasa. Faktur Penjualan 

biasanya dikirim oleh pemasok bersamaan dengan atau setelah pengiriman barang/jasa. Tidak ada 

bentuk baku faktur di mana pun sehingga perusahaan dapat mengubahsuai bagian-bagian faktur sesuai 

dengan keperluan bisnisnya. 

 

Pengguna software akuntansi retail khususnya bagian penjualan sudah tentu selalu mencetak atau 

mengirim faktur jual. Di Lime POS Software, faktur penjualan dapat dicetak ketika adanya pencatatan 

transaksi penjualan. Pengguna bisa dengan mudah mencetak atau mengekspornya dalam bentuk lain 

seperti XLS,DOC dan PDF. 

 

RETUR JUAL 

Definisi atau pengertian retur penjualan pada Lime POS Software adalah Barang dagangan yang 

diterima kembali oleh pihak supplier atas pengembalian barang dari pihak customer/pelanggan karena 

suatu alasan dan atau sebab tertentu misalnya barang yang di kirim tidak sesuai dengan pesanan 

pelanggan. 
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Transaksi retur penjualan akan mempengaruhi kondisi piutang yang berakibat pada berkurangnya nilai 

piutang dengan suatu perjanjian / memo kredit yang di kirim atau diinformasikan oleh customer. 

Form retur penjualan akan memposting jurnal transaksi retur jual. 

 

MANAJEMEN PIUTANG 

Sebuah software bisnis harus memiliki integrasi pada setiap aktivitas atau transaksi bisnis, termasuk juga 

mengenai manajemen piutang. Produk ini menyediakan fitur pembayaran piutang akibat transaksi 

penjualan. 

 

Pada faktur penjualan terdapat termin atau jangka waktu faktur tersebut akan di bayar, sehubungan 

dengan termin tersebut maka akan ada status piutang. Pembayaran piutang akan menampilkan daftar 

piutang dari transaksi penjualan dan pengguna dapat memilih faktur mana yang akan dibayar. 

 

Mengenai perlakuan akuntansi pada umumnya pembayaran piutang akan menpengaruhi status piutang 

customer dan mengakibatkan status piutangnya menjadi berkurang. Pada fitur ini juga terdapat integrasi 

jurnal pembayaran piutang customer. 

 

LAPORAN PENJUALAN 

Salah satu hal dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah laporan hasil penjualan produk - produknya. Berapa 

banyak omzet penjualan yang dihasilkan pada periode tertentu akan mempengaruhi manajemen dalam 

mengambil tindakan atau membuat strategi penjualan pada periode selanjutnya, 

 

Seperti laporan rekapitulasi penjualan per periode, laporan statistik penjualan, laporan penjualan per 

customer, laporan penjualan secara detail, daftar sales order, laporan piutang jatuh tempo, laporan umur 

piutang, laporan pembayaran piutang dan laporan penjualan lainnya. 

 

Lime POS Software menyediakan laporan penjualan yang anda butuhkan. 

 

MANAJEMEN STOCK DAN STOCK OPNAME 

Stock merupakan salah satu komponen utama dalam bisnis retail. Transaksi penjualan dan pembelian 

barang yang mempengaruhi perubahan mutasi stock smemerlukan laporan untuk menggambarkan hasil 

usaha perdagangannya. 

 

Dalam fitur yang disediakan oleh Lime POS Software banyak mengelola tentang stock barang 

diantaranya: transfer stok antar gudang, pemeriksaan stok (stock opname), koreksi stok dan saldo awal 

stok. 
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Laporan stok juga tersedia secara informatif yaitu salah satu yang sangat diperlukan adalah kartu barang 

dengan metode perhitungan rata-rata (average) sehingga setiap barang atau item dapat diketahui harga 

pokok penjualannya (HPP) secara detail menurut transaksi jual-belinya. 

 

SALES OUTLET (CASHIER) 

Perusahaan yang memiliki beberapa outlet yang penjualannya secara langsung tanpa sales order 

membutuhkan form kasir sebagai media point of sales untuk transaksi penjualannya. 

Outlet dapat ditambahkan atau di ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Transaksi yang terjadi 

pada outlet dapat dikonsolidasikan ke kantor pusat. 

 

SALES RETUR OUTLET 

Penjualan yang terjadi pada outlet terkadang mendapatkan retur barang dari pelanggan. Beberapa 

perusahaan mengambil kebijakan agar customer dapat meretur barang dan beberapa perusahaan lain 

tidak memperbolehkan untuk mengembalikan / menukar barang yang sudah di beli. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Lime POS Software telah mempersiapkan fitur tersebut. 
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