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ABSTRAK - Hampir semua masyarakat pada era yang semakin modern seperti saat ini tidak asing
lagi dengan smartphone, bahkan smartphone menjadi kebutuhan masyarakat dan punya peranan
penting dalam menjalankan aktifitas masyarakat setiap harinya. Pada swalayan sering kali terjadi
ketidak cocokan antara harga barang yang tertera dengan harga barang yang ada di database kasir.
Hal ini tentu sangat merugikan dan berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen pada saat
berbelanja, karena harga yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang tertera pada saat
mengambil barang belanjaan. Tujuan penelitian ini adalah membuat Aplikasi Si-Ceking berbasis
mobile untuk mempermudah konsumen saat berbelanja. Aplikasi ini dibuat menggunakan metode
perangkat lunak model waterfall. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan
studi kepustakaan. Dalam perancangan aplikasi ini terlebih dahulu adalah membuat Entity
Relationship Diagram (ERD) yang ditransformasikan ke Logical Record Structured (LRS) dan
membuat struktur navigasi. Software yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah Delphi XE8
sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan data. Pengujian unit
menggunakan Blackbox Testing. Hasil pengujian menunjukan Aplikasi Si-Ceking sudah berjalan
sesuai harapan dan memudahkan konsumen untuk melihat harga saat berbelanja di swalayan karena
bisa dilakukan menggunakan barcode scanner.
Kata Kunci: Barcode Scanner, Waterfall, Si-Ceking, Smartphone.
ABSTRACT - Almost all people in an increasingly modern era like today are no stranger to
smartphones, even smartphones become the needs of the community and have an important role in
carrying out community activities every day. At supermarkets often there is a discrepancy between
the price of the goods listed with the price of the items in the cashier database. This is certainly very
detrimental and influences the comfort of consumers when shopping, because the price they get is
not in accordance with what is stated when picking up groceries. The purpose of this study was to
create a mobile-based Si-Ceking Application to facilitate consumers when shopping. This application
is created using the waterfall model software method. Data collection techniques used are literature
observation and study. In designing this application first is to create an Entity Relationship Diagram
(ERD) that is transformed into a Logical Record Structured (LRS) and create a navigation structure.
The software used to design this application is Delphi XE8 as a programming language and MySQL
as a database for storing data. Unit testing using Blackbox Testing. The test results using the SiCeking Application have run as expected and make it easier for consumers to see prices when
shopping at supermarkets because it can be done using a barcode scanner.
Keywords: Barcode Scanner, Waterfall, Si-Ceking, Smartphone

I. PENDAHULUAN
Smartphone merupakan salah satu
media elektronik yang memegang peranan
sangat penting dalam perkembangan teknologi
saat ini. Hampir semua masyarakat pada era
yang semakin modern seperti saat ini tidak asing
lagi dengan smartphone, bahkan smartphone
menjadi kebutuhan masyarakat dan punya
peranan penting dalam menjalankan aktifitas
masyarakat
setiap
harinya.
Mulai
dari
mengakses informasi pendaftaran sekolah,
pendaftaran kuliah, lowongan pekerjaan, resep
masakan, berita online dan mencari informasi
tempat wisata dan rute jalan yang menjadi tujuan
wisata juga memanfaatkan smartphone.
ISSN: 2338-9761 (Print), 2338-8145 (Online)

Namun, saat perkembangan teknologi
yang semakin maju, masyarakat cenderung
memanfaatkan teknologi yang ada pada
smartphone hanya untuk berkomunikasi sesama
penggunanya atau sekedar mengakses informasi
dan berita online saja. Dengan perkembangan
teknologi ini diharapkan masyarakat juga dapat
memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada pada
smartphone Android untuk memudahkan dalam
kebutuhan berbelanja, yaitu memanfaatkan
kamera smartphone Android untuk mendapatkan
pelayanan yang lebih baik dalam berbelanja.
Dalam tugas akhir ini penulis meneliti
dan mengamati sebuah swalayan yaitu
Indomaret, dan di swalayan tersebut sering
terjadi ketidak cocokan antara harga barang
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yang tertera dengan harga barang yang ada di
database kasir. Hal ini tentu sangat merugikan
dan
berpengaruh
terhadap
kenyamanan
masyarakat dalam hal ini konsumen pada saat
berbelanja, karena harga yang mereka dapatkan
tidak sesuai dengan yang tertera pada saat
mengambil
barang
belanjaan.
Untuk
meningkatkan pelayanan terhadap konsumen
dalam mendapatkan informasi harga barang
yang akurat dan mempermudah memperkirakan
jumlah total belanjaan, maka dibutuhkan sebuah
aplikasi yang mendukung dalam upaya
meningkatkan kenyamanan tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas untuk
memenuhi kebutuhan dan tuntutan tugas akhir
penulis mencoba membuat sebuah aplikasi yang
menerapkan barcode scanner untuk membaca
barcode yang ada di kemasan produk dengan
bantuan fitur kamera yang ada di smartphone.
Pada aplikasi ini konsumen langsung bisa
mendapatkan informasi harga yang akurat
sesuai database kasir. Sebelumnya data barang,
sudah di inputkan oleh admin. Disamping mudah
dalam penggunaanya barcode scanner pada
smartphone Android juga sangat praktis karena
hanya menggunakan smartphone konsumen
dapat dengan mudah mengetahui barang apa
saja yang akan konsumen beli dan berapa total
harga barang belanjaan yang nantinya akan
dibayar konsumen pada kasir swalayan atau
tempat berbelanja.
II. KAJIAN LITERATUR
METODE PENELITIAN
Metode
yang
digunakan
pada
pengembangan
perangkat
lunak
ini
menggunakan model waterfall (Sukamto dan
Shalahuddin, 2014:28) yang terbagi menjadi 5
tahapan, tetapi penulis hanya menggunakan
empat tahapan, yaitu : (1) Analisis Kebutuhan :
Pada
tahapan
ini,
melakukan
proses
pengumpulan kebutuhan data yang dilakukan
secara
intensif
untuk
menspesifikasikan
kebutuhan perangkat lunak agar dapat
memahami perangkat apa yang dibutuhkan oleh
user. (2) Desain : Pada tahap ini, yang dilakukan
adalah mulai merancang desain tampilan
antarmuka, ERD, LRS dari sistem yang akan
dibuat sesuai dengan kebutuhan user. (3)
Pembuatan Kode Program : Pada tahap ini, yang
dilakukan adalah membangun coding dengan
berdasarkan analisa yang sudah diterima agar
tidak melenceng dari kebutuhan pengguna. (4)
Pengujian : Pada tahap ini, dilakukan pengujian
sistem yang diimplementasikan sehingga aplikasi
yang dibuat sesuai dengan harapan user.
Penulis melakukan pengujian menggunakan
black box testing, untuk meminimalisir kesalahan
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dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan keinginan..
PENGUMPULAN DATA
Metode yang digunakan penulis dalam
mengumpulkan data adalah sebagai berikut : (1)
Observasi : Yaitu penulis datang langsung ke
suatu swalayan sehingga penulis dapat
mengumpulkan data. (2) Studi Pustaka : Yaitu
metode pengumpulan data dengan cara
mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan
tertulis seperti buku atau jurnal yang ada
kaitannya dengan aplikasi yang penulis buat,
sebagai bahan penunjang penelitian dan bukubuku maupun referensi lain yang bersifat tertulis.
III. PEMBAHASAN
Analisa Kebutuhan
Analisa kebutuhan
ini meliputi analisa
kebutuhan pengguna dan analisa kebutuhan
sistem sebagai berikut :
Analisa Kebutuhan Fungsional : Customer :
Customer dapat login dengan meng-inputkan
username dan password, Customer dapat menscan barcode yang ada di kemasan, dan
mendapatkan informasi harga barang, Customer
dapat menambah barang belanjaan, Customer
dapat mengurangi jumlah belanjaan, Customer
dapat menghapus barang belanjaan yang sudah
dibeli, Customer dapat melakukan penghitungan
jumlah belanjaa. Admin : Admin dapat
menambahkan, mengedit, menghapus data
barang, Admin dapat menambahkan, mengedit,
menghapus data customer.
Analisa Kebutuhan Non Fungsional : Sistem
dapat digunakan untuk men-scan barcode
barang, Sistem dapat memberikan informasi
harga barang dan menghitung total harga
belanjaan.
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Entity Relationship Diagram (ERD)

Struktur Navigasi Menu

Gambar 4 Struktur Navigasi Menu Si-Ceking
Implementasi
Adapun Implementasi Rancangan Form sebagai
berikut :

Gambar 1. Entity Relationship Diagram SiCeking
Logical Record Structure (LRS)

1. Form Login Customer
Customer harus melakukan login terlebih
dahulu untuk dapat menggunakan aplikasi
cek harga barang (Si-Ceking). Customer
harus memasukkan username dan password,
Jika login berhasil maka customer langsung
bisa men-scan barang belanjaan yang akan
dibeli.

Gambar 2. Logical Record Structure SiCeking
Struktur Navigasi
Struktur navigasi yang digunakan dalam
perancangan program Si-Ceking adalah Struktur
Navigasi Hirarki. Berikut ini struktur navigasi
yang dapat penulis gambarkan :
Struktur Navigasi Login

Gambar 5 Form Login Customer
Gambar 3 Struktur Navigasi Login Si-Ceking
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2. Form Menu Scan

Gambar 6 From Menu Scan

3. Form Keranjang

Gambar 8 Form Item

Pengujian Aplikasi
Pengujian aplikasi yang dibuat menggunakan
black-box testing yang fokus terhadap proses
masukan dan keluaran program.

Gambar7 From Keranjang

4. Form Item

ISSN: 2338-9761 (Print), 2338-8145 (Online)

29

Bianglala Informatika

Vol. 6 No. 2 – Tahun 2018

1. Pengujuan Terhadap Form Login
Tabel 1
Pengujian Form Login
No

Skenario
Pengujian

1.

Username dan
password tidak diisi
kemudian klik login

Username :
Kosong
Password :
Kosong

2.

Mengisi Username
dan password tidak
diisi kemudian klik
login

Username :
Febi
Password :
Kosong

Username tidak
diisi dan password
diisi kemudian klik
tombol login
Username dan
password salah
satu diisi kondisi
salah, kemudian
klik tombol login
Username dan
password diisi
kondisi benar
kemudian klik
tombol login
Username dan
password salah
satu diisi kondisi
salah, kemudian
klik tombol login

Username :
Kosong
Password :
123

3.

4.

5.

6.

Test Case

Username :
Febi
Password :
111 (salah)

Hasil yang
diharapkan
Sistem akan menolak
user untuk masuk ke
aplikasi, dan keluar
notifikasi “Gagal login”
Sistem akan
menolak user untuk
masuk ke aplikasi, dan
keluar notifikasi “Gagal
login”
Sistem akan menolak
user untuk masuk ke
aplikasi, dan keluar
notifikasi “Gagal login”
Sistem akan menolak
user untuk masuk ke
aplikasi, dan keluar
notifikasi “Password
Salah”

Username :
Febi (benar)
Password :
123 (benar)

Sistem akan menerima
user untuk masuk ke
aplikasi, dan tampil
form menu

Username :
Dea (Salah
Password :
123 (Benar)

Sistem akan menolak
user untuk masuk ke
aplikasi, dan keluar
notifikasi “Username
tidak dikenal”

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

2. Pengujian Terhadap Form Scan
Pengujian untuk button scan yang ada di form scan, sebagai berikut:
Tabel 2
Pengujian Form Scan (Button Scan)
No

Skenario Pengujian

Test
Case

1.

Klik button scan

2.

Men-scan barang yang
barcode-nya belum
tersimpan di database
server

Barcode :
tidak ada

3.

Men-scan barang yang
barcode-nya telah
tersimpan di database
server

Barcode :
Ada
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Hasil yang
diharapkan
Tampil aplikasi
barcode scanner
Kembali ke menu
dalam keaadaan
kosong/tanpa
informasi
Kembali ke menu
dengan
menampilkan
informasi data
barang

Hasil
Pengujian
Sesuai
harapan

Kesimpulan
Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid
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Setelah men-scan barang, dan informasi data barang telah tampil di menu, langkah
selanjutnya bisa untuk membeli (atau memasukkan ke dalam keranjang belanja). Berikut ini
pengujian untuk button beli :
Tabel 3
Pengujian Form Scan (Button Beli)
No

Skenario
Pengujian

1.

Klik button beli

2.

Klik button beli dan
sebelumnya sudah
beli dengan barang
yang sama

Test Case

Jumlah beli
ditambah
misal :
awal beli 2
tambah beli
lagi 2

Hasil yang
diharapkan
Nama barang, harga,
jumlah beli dan total
harga per-item tampil
di list bawah
Nama barang, harga,
dan jumlah beli awal
ditambah dengan
jumlah beli yang baru
diinputkan, beserta
total harga per-item
tampil di list bawah

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Untuk mengurangi atau menghapus barang belanjaan yang telah masuk ke list, customer bisa
menggunakan button hapus.
Berikut pengujian untuk button hapus :

No

1.

Skenario
Pengujian
Pilih item yang

Tabel 4
Pengujian Form Scan (Button Hapus)
Hasil yang
Hasil
Test Case
diharapkan
Pengujian
Data barang akan

akan di hapus, klik

terhapus dari list

hapus

Kesimpulan

Sesuai
harapan

Valid

Pilih item yang
akan di kurangi
jumlah belinya,
2.

jumlah yg akan
dikurangkan di
isikan di label
jumlah, kemudian

Jumlah beli

Nama barang, harga,

dikurangi

dan jumlah beli

misal :

sekarang, beserta

awal beli 5

total harga per-item

dikurang 2

tampil di list bawah

Sesuai
harapan

Valid

klik button hapus

3.

Pengujian Terhadap Form Keranjang
Untuk dapat melihat semua barang yang dibeli dan total keseluruhan harga yang harus dibayar
customer dapat menglihat di keranjang belanja.
Berikut pengujian terhadap Form Keranjang :
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No

1.

Skenario
Pengujian

Tabel 5
Pengujian Form Keranjang
Hasil yang
Test Case
diharapkan
Semua data barang
belanjaan dan total

Klik Keranjang

harga tampil pada

Hasil
Pengujian

Sesuai
harapan

Kesimpulan

Valid

halaman keranjang
4.

Pengujian Terhadap Form Item
Untuk dapat melihat semua barang atau item yang ada di server customer dapat menglihat di
Form Item.
Berikut pengujian terhadap Form Item :

No

Skenario Pengujian

1.

Klik Item

Tabel 6
Pengujian Form Item
Hasil yang
Test Case
diharapkan
Nama barang dan
harga barang tampil
di halaman ini

IV. PENUTUP
Kesimpulan :
Berdasarkan dari uraian pembahasan
dan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Implementasi Barcode Scanner pada Aplikasi
Cek Harga dan Hitung (Si-Ceking) berbasis
mobile merupakan aplikasi yang dapat
digunakan oleh konsumen swalayan atau tempat
pembelanjaan untuk mempermudah informasi
harga yang akurat dan perincian. Dengan
aplikasi tersebut konsumen swalayan atau
tempat berbelanja telah dapat dengan mudah
melakukan hitung total harga barang belanjaan
tanpa harus memperkirakan ataupun menghitung
jumlah
total
harga
barang
belanjaan
menggunakan kalkulator maupun alat hitung
manual lainnya .
Saran :
Saran yang dikemukakan penulis
diharapkan dapat meningkatkan hasil yang lebih
baik dari sistem yang dijalankan sekarang.
Adapun saran dari penulis antara lain.
1. Sistem ini masih bersifat lokal, yaitu hanya
bisa digunakan di swalayan atau tempat
pembelanjaan
yang
sudah
merekomendasikan Aplikasi tersebut. Saran
dari penulis berharap sistem yang telah
ISSN: 2338-9761 (Print), 2338-8145 (Online)

Hasil
Pengujian
Sesuai
harapan

Kesimpulan

Valid

dibuat nantinya bisa digunakan pada banyak
swalayan
atau
tempat
pembelanjaan
sehingga akan mempermudah bagi pengguna
aplikasi dalam berbelanja.
2. Untuk pengembangan aplikasi diharapkan
mampu memberikan sistem informasi yang
lebih detail seperti informasi potongan harga,
informasi promo dan notifikasi cuci gudang.
3. Aplikasi dapat diunduh pada aplikasi Android
di Google Play.
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