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ABSTRAK
Toko Alomgada Kids melakukan pencatatan transaksi masih sangat sederhana. Mulai dari pencatatan
transaksi, stok produk susu sampai pembuatan laporan yang kurang efektif. Pencarian data yang
aksesnya kurang cepat juga jadi masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merancang
sebuah aplikasi kasir penjualan susu berbasis web dengan menggunakan editor web sublime text. Model
pengembangan perangkat lunak yang penulis gunakan adalah model waterfall. Tujuan dari penelitian ini
adalah menghasilkan aplikasi kasir untuk penjualan susu yang berbasis web dengan jaringan intranet
sehingga dapat menghubungkan beberapa toko yang berbeda lokasi serta memepercepat penyajian
laporan penjualan susu. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah Aplikasi Kasir Penjualan Susu berbasis
web intranet yang dapat dibuka via webrowser.
Katakunci: aplikasi kasir, waterfall.
ABSTRACTS
Alomgada Kids store to record transactions is still very simple. Starting from recording transactions, stock
of dairy products to making reports that are less effective. Searching for data that is not fast enough
access is also a problem. Based on these problems the authors designed a web-based cash register for
milk sales using a sublime text web editor. The software development model that I use is the waterfall
model. The purpose of this research is to produce a cashier application for selling milk based on the web
with an intranet network so that it can connect several different stores and accelerate the presentation
of milk sales reports. The results of this study are a web-based intranet Cash Sales Cash Register that can
be opened via a webrowser.
Keywords: cashier application, waterfall.

1. PENDAHULUAN
Sistem yang sudah terkomputerisasi akan
lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan
sistem yang lama atau sistem manual.
Dalam hal penginputan data pada sistem
yang sudah terkomputerisasi akan lebih cepat
dibandingkan dengan cara manual, datanyapun

tersimpan rapi dalam sebuah database sehingga
meminimalisir penggunaan kertas dengan
jumlah data yang dapat tersimpan jauh lebih
banyak. Ketika melakukan pencarian datapun
dapat lebih cepat dan akurat.
Toko Alomgada Kids adalah salah satu
usaha susu formula dan diapers yang masih
memakai sistem manual dalam proses rekap
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data dan laporannya. Tujuan dari penelitian ini
adalah menghasilkan aplikasi kasir untuk
penjualan susu yang berbasis web dengan
jaringan
intranet
sehingga
dapat
menghubungkan beberapa toko yang berbeda
lokasi.
Website atau worldwideweb (WWW)
merupakan salah satu layanan yang pengguna
komputer dapat terhubung ke internet (Betha
Sidik & Husin L. Pohan, 2014).
Penelitian sebelumnya menurut (Yulia,
2017) Toko Mas dan Permata Renny Medan
merupakan sebuah toko yang menjual berbagai
jenis perhiasan emas dan permata. Perhiasan
tersebut dijual secara langsung oleh toko Mas
dan permata renny medan kepada masyarakat
khususnya didaerah medan. Toko mas dan
permata renny medan memiliki kendala dalam
proses serta kurangnya sarana media transaksi
penjualan di toko mas dan permata renny
medan. Dengan melihat permasalahan yang
terdapat di toko mas dan permata renny medan,
maka diperlukan sebuah program penjualan
perhiasan. Untuk membuat program penjualan
membutuhkan metode. Metode yang digunakan
adalah
waterfall,
sebagai
metode
pengembangan perangkat lunak. Perancangan
database yg diusulkan berupa ERD (Entity
Relation Diagram) dan LRS (Logical Record
Structure), Implementasi program menggunakan
Microsoft Visual Basic 6.0 dengan database MS.
Access.
Dengan
dirancangnya
program
penjualan penjualan di Toko Mas dan Permata
Renny Medan merupakan solusi yang terbaik
untuk
memecahkan
permasalahanpermasalahan yang terdapat pada toko mas dan
permata renny medan, serta dapat tercapainya
suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam
menunjang aktifitas pada toko ini.
(Widianto, Rahmatullah, & Rifai, 2014)
Perkembangan teknologi informasi di era
modernisasi dan teknologi canggih saat ini,
setiap orang di tuntut untuk dapat menyajikan
informasi dengan cepat dan akurat dalam dunia
usaha. Dalam hal ini komputer mempunyai
peranan yang sangat penting bagi setiap orang,
karena komputer merupakan media yang paling
tepat untuk memfasilitasi sajian informasi
dengan cepat dan akurat. Dalam dunia usaha
seperti pembelian dan penjualan barang
elektronik yang kegiatannya masih di lakukan
secara manual dan belum terkomputerisasi,
sehingga akan timbul beberapa permasalahan
yang dapat mengurangi kinerja usahanya,
seperti: kesulitan dalam pencarian data barang,

data pelanggan dan data pemasok serta
memerlukan waktu yang cukup lama untuk
melakukan pencatatan transaksi pembelian,
transaksi penjualan dan pembuatan laporan.
(Hidayat, Marlina, & Utami, 2017)
Banyaknya usaha yang dilakukan setiap manusia
dalam berbagai penjualan baik secara tradisional
maupun secara modern, membuat orang
melakukan berbagai cara dengan memanfaatkan
teknologi yang ada. Salah satu aktivitas yang
dilakukan adalah dengan menggunakan media
internet atau online dalam mengembangkan
penjualannya atau lebih dikenal dengan ecommerce, contohnya penjualan barang
handmade melalui website. Berdasarkan uraian
di atas, penulis mencoba membuat sebuah
rancangan website penjualan barang handmade
yang bertujuan untuk mempromosikan dan
memberikan sebuah informasi seputar produk,
harga produk dan detail produk barang
handmade dengan cepat dan ter-update.
Penggunaan
website
diharapkan
dapat
memperluas jangkauan pemasaran produk
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga
dapat
meningkatkan
penjualan.
Sistem
penjualan berbasis web ini dikembangkan
dengan menggunakan metode pengembangan
waterfall, dengan bahasa pemrograman PHP
dan database yang digunakan adalah MySQL.
Basis data merupakan satu komponen
utama dalam sistem informasi tanpa adanya
basis data, tidak ada sistem informasi yang bisa
dijalankan (Hidayatullah, 2016).
Stuktur Navigasi sebagi alur dari suatu
program yang menggambarkan rancangan
hubungan antar area yang berbeda sehingga
memudahkan proses pengorganisasian seluruh
elemen-elemen dihalaman website, menurut
Ardiansyah dalam (Fabriyan Fandi Dwi
Imaniawan, 2017).

2. METODE PENELITIAN
Metode
yang
digunakan
pada
pembangunan
perangkat
lunak
ini
menggunakan model waterfall (Sukamto, 2018)
yang terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:
1) Analisa Kebutuhan
Pada tahapan ini penulis menspesifikasikan
kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan
program aplikasi penjualan mulai dari
pengolahan data barang, pengolahan data
pengguna, pengolahan data transaksi penjualan
hingga pengolahan laporan penjualan.
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2) Desain
Pada tahapan desain, proses perancangan
desain dilakukan dengan merancang Entity
Relationship Diagram (ERD), Logical Record
Structure (LRS), pengkodean dan Flowchart.
3) Pembuatan Kode Program
Pada pembuatan kode program penulis
membuat desain tampilan antar muka saja
dengan menggunakan Code Editor Sublime Text
dan php yang nantinya script tersebut akan
dijalankan pada web browser.
4) Pengujian
Pengujian dilakukan setelah kode program
selesai dibuat dan program dapat berjalan.
5) Pendukung atau Pemeliharaan
Pemeliharaan sistem secara rutin meliputi
penataan ulang database, melakukan backup
dan update data.
Teknik
pengumpulan
data
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Metode Observasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk secara
langsung
melakukan
pengamatan
dan
peninjauan, yang dilakukan oleh penulis pada
Toko Susu Alomgada Kids sehingga memperoleh
informasi yang jelas.
2) Metode Wawancara
Metode ini adalah pengumpulan data
melalui tanya jawab yang dilakukan penulis
kepada Pemilik Toko serta bagian Kasir Toko
Susu Alomgada Kids secara langsung.
3) Metode Studi Pustaka
Metode studi pustaka digunakan penulis
agar mendapatkan sumber referensi yang baik
berupa buku maupun artikel di internet untuk
memperoleh bahan tentang perancangan
program yang baik yang berhubungan dengan
tugas akhir yang penulis buat.
Bahasa pemrograman yang digunakan
dalam perancangan website antara lain:
Javascript yang merupakan library untuk
meringkas kode-kode javascript, write less, do
more (Winarno, E., Zaki, A., & Community,

2014). Bahasa pemrograman PHP merupakan
skrip sederhana yang digunakan untuk
pemrosesan HTML di dalam halaman
web(Hastanti, Rulia Puji & Purnama, 2015).
Berikutnya HTML merupakan teks murni
pengembangan dari standar pemformatan
dokumen teks, yaitu Standard Generalized
Markup Language (SGML) (Taryana Suryana dan
Koesheryanti, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisa Kebutuhan
Pada analisa kebutuhan pengguna ini
terdapat dua pengguna yang memiliki
karakteristik interaksi dengan sistem yang
berbeda dan memiliki kebutuhan informasi yang
berbeda pula.
1. Halaman Admin/ Pemilik
a. Admin dapat menambah, mengubah dan
menghapus data pelanggan.
b. Admin dapat menambah, mengubah dan
menghapus data user.
c. Admin dapat menambah, mengubah dan
menghapus data barang.
d. Admin dapat menambah, mengubah dan
menghapus data suplier.
e. Admin dapat melakukan transaksi
penjualan.
f. Admin merubah identitas toko.
g. Admin dapat mengganti password.
h. Admin dapat mencetak laporan data
barang, dan laporan penjualan.
2. Halaman Kasir/ User
a. Kasir
dapat
melakukan
transaksi
penjualan
b. Kasir dapat mengganti password.
c. Kasir dapat mencetak laporan data
barang, dan laporan penjualan.
3.2. Rancangan Basis Data

Gambar 1. Entitiy Relationship Diagram (ERD)
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Gambar 2. Logical Record Structure (LRS)
3.3. Spesifikasi Program

Gambar 3. Struktur Navigasi Halaman Admin

Gambar 4. Struktur Navigasi Halaman Kasir

3.4. Implementasi

Gambar 5. Implementasi Halaman Login

Gambar 6. Implementasi Halaman Dashboard
Admin
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Gambar 7.
Implementasi Halaman Dashboard Kasir

Gambar 11.
Implementasi Halaman Tambah Pelanggan

Gambar 8. Implementasi Halaman Data Barang

Gambar 12.
Implementasi Halaman Transaksi Penjualan

Gambar 9.
Implementasi Halaman Tambah Barang
Gambar 13. Implementasi Halaman Data User

Gambar 10.
Implementasi Halaman Data Pelanggan

Gambar 14.
Implementasi Halaman Tambah User
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Gambar 15.
Implementasi Halaman Setting Toko

Gambar 17. Implementasi Halaman Profile User

Gambar 16. Implementasi Halaman Edit Toko

Gambar 17.
Implementasi Halaman Ubah Password

3.5. Pengujian Unit
Tabel 1. Black Box Testing Form Login
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Skenario Pengujian

Test Case

Hasil Yang Diharapkan

Username
dan
password tidak diisi
kemudian
tekan
tombol login

Username :
(Kosong)
Password :
(Kosong)

Sistem akan menolak login dan
menampilkan pesan "Username masih
kosong"

Username diisi dan
password tidak diisi
kemudian
tekan
tombol login

Username :
(admin)
Password :
(Kosong)

Sistem akan menolak login dan
menampilkan pesan “Password masih
kosong”

Username tidak diisi
dan password diisi
kemudian
tekan
tombol login

Username :
(Kosong)
Password :
(admin)

Sistem akan menolak login dan
menampilkan pesan “Username masih
kosong”

Username diisi dan
password diisi tidak
benar kemudian tekan
tombol login

Username :
(abcde)
Password :
(abcde)

Sistem akan menolak login dan
menampilkan pesan “Login Gagal
Username dan Password Salah atau
akun anda sudah di blokir.. Silahkan
Hubungi Admin

Username diisi dan
password diisi dengan
benar kemudian tekan
tombol login

Username :
(admin)
Password :
(admin)

Sistem akan menerima akses login dan
melanjutkan ke halaman dashboard
admin/ kasir
“Login Berhasil Sebagai Admin/Kasir”

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid
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Tabel 2. Black Box Testing Form Tambah Barang
N
o
1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

Skenario Pengujian

Test Case

Hasil Yang Diharapkan

Hasil
Pengujian

Kesim
pulan

Seluruh field yang ada di
kolom tambah barang
tidak diisi, kemudian klik
simpan

Nama Barang : (kosong), Satuan :
(tidak dipilih), Stok : (kosong),
Harga Beli : (kosong),
Harga Jual : (kosong)

Sistem akan menolak
untuk menyimpan data
dan menampilkan pesan
“Kolom Nama Barang
Masih Kosong”

Sesuai
harapan

Valid

Mengisi
field
nama
barang dan field lainnya
tidak diisi, kemudian klik
simpan

Nama Barang : (SGM),
Satuan : (tidak dipilih), Stok :
(kosong),
Harga Beli : (kosong),
Harga Jual : (kosong)

Sistem akan menolak
untuk menyimpan data
dan menampilkan pesan
“Silahkan Pilih Satuan”

Sesuai
harapan

Valid

Mengisi
field
nama
barang, memilih field
satuan dan field lainnya
tidak diisi, kemudian klik
simpan

Nama Barang : (SGM),
Satuan : (PCS),
Stok : (kosong),
Harga Beli : (kosong),
Harga Jual : (kosong)

Sistem akan menolak
untuk menyimpan data
dan menampilkan pesan
“Kolom
Stok
Masih
Kosong”

Sesuai
harapan

Valid

Mengisi
field
nama
barang, memilih field
satuan, mengisi field stok
dan field lainnya tidak
diisi,
kemudian
klik
simpan

Nama Barang : (SGM),
Satuan : (PCS),
Stok : (12),
Harga Beli : (kosong),
Harga Jual : (kosong)

Sistem akan menolak
untuk menyimpan data
dan menampilkan pesan
“Kolom Harga Beli Masih
Kosong”

Sesuai
harapan

Valid

Mengisi
field
nama
barang, memilih field
satuan, mengisi field stok,
mengisi field harga beli
dan field lainnya tidak
diisi,
kemudian
klik
simpan

Nama Barang : (SGM),
Satuan : (PCS),
Stok : (12),
Harga Beli : (68000),
Harga Jual : (kosong)

Sistem akan menolak
untuk menyimpan data
dan menampilkan pesan
“Kolom Harga Beli Masih
Kosong”

Sesuai
harapan

Valid

Mengisi semua field,
kemudian klik simpan

Nama Barang : (SGM),
Satuan : (PCS),
Stok : (12),
Harga Beli : (68000),
Harga Jual : (73000)

Sistem akan menyimpan
data dan menampilkan
pesan
“Data
Berhasil
Disimpan (kode barang)”

Sesuai
harapan

Valid

Tabel 3. Black Box Testing Form Tambah Pelanggan
No.

Skenario Pengujian

1.

Seluruh field yang ada di
kolom tambah pelanggan
tidak diisi, kemudian klik
simpan

Nama : (kosong),
Alamat : (kosong),
Email : (kosong),
No.Telepon: (kosong)

Sistem akan menolak untuk
menyimpan
data
dan
menampilkan pesan “Kolom
Nama Pelanggan Masih Kosong”

Mengisi field nama dan
field lainnya tidak diisi,
kemudian klik simpan

Nama : (Fajar),
Alamat :(kosong),
Email : (kosong),
No.Telepon: (kosong)

Sistem akan menolak untuk
menyimpan
data
dan
menampilkan pesan “Kolom No.
Telepon Masih Kosong”

Mengisi field nama, field
alamat dan field lainnya
tidak diisi, kemudian klik
simpan

Nama : (Fajar),
Alamat : (Jakarta),
Email : (kosong),
No.Telepon: (kosong)

Sistem akan menolak untuk
menyimpan
data
dan
menampilkan pesan “Kolom No.
Telepon Masih Kosong”

Mengisi field nama, field
alamat, field email dan
field lainnya tidak diisi,
kemudian klik simpan

Nama : (Fajar),
Alamat : (Jakarta),
Email : (email),
No.Telepon: (kosong)

Sistem akan menolak untuk
menyimpan
data
dan
menampilkan pesan “Kolom No.
Telepon Masih Kosong”

Mengisi semua field,
kemudian klik simpan

Nama : (Fajar),
Alamat : (Jakarta),
Email : (email),
No.Telepon: (021)

Sistem akan menyimpan data
dan menampilkan pesan “Data
Berhasil Disimpan”

2.

3.

4.

5.

Test Case

Hasil Yang Diharapkan

Hasil
Pengujian

Kesimpu
lan

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid

Sesuai
harapan

Valid
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Tabel 4. Black Box Testing Form Transaksi Penjualan
No.
1.

2.

Skenario Pengujian

Test Case

Seluruh field yang ada di
kolom
transaksi
penjualan tidak diisi,
kemudian klik tambahkan

Kode Barang : (kosong)

Mengetikkan
kode
barang yang jumlah
stoknya
kosong,
kemudian klik tambahkan

Kode Barang : (BRG001)

4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan mengenai
aplikasi kasir penjualan susu berbasis web,
penulis menyimpulkan dengan adanya aplikasi
kasir penjualan susu memudahkan untuk
melaporkan setiap transaksi ke admin/pemilik
toko. Aplikasi kasir penjualan susu berbasis web
ini memberikan kemudahan dalam proses
transaksi, pencarian data sehingga tidak dalam
proses manual lagi. Aplikasi kasir penjualan
susu berbasis web ini sudah membuat fiturfitur untuk memudahkan kerja admin dan kasir.
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