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Abstrak - Pada saat ini, kebutuhan terhadap penggunaan komputer pada hampir semua aspek sangat dibutuhkan,
termasuk dalam dunia bisnis dan ekonomi. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi yang dapat
mengubah cara kerja suatu proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual agar dapat berjalan lebih baik dari
sebelumnya.
Sistem informasi ini akan diimplementasikan dengan menggunakan metode pendekatan berorientasi objek dan
metode pengembangan prototype, yaitu dengan mendengarkan apa yang diinginkan klien, kemudian merancang program
dan merevisi ketika ada yang masih kurang. Program ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang menjadikan
seluruh sistemnya terkomputerisasi. Rancangan sistem tersebut menggunakan UML (Unified Modeling Language) yang
diperoleh setelah melakukan observasi dan wawancara di perusahaan.
Dengan dibuatnya sistem yang sudah terkomputerisasi, diharapkan dapat membantu pihak Cokotetra Cafe dalam
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada saat kegiatan operasional perusahaan dan memberikan kinerja yang baik dari
seluruh karyawan Cokotetra Cafe.
Kata kunci : Berbasis Web, Berorientasi Objek, Cokotetra Cafe, Sistem Informasi Cafe
Abstract - At this time, the need for the use of computers in almost all aspects is needed, including in business and
economics. Therefore it takes a computerized system that can change the workings of a business process that was
previously done manually in order to run better than ever.
This information system will be implemented using object-oriented approach method and prototype development
method, that is by listening to what client wants, then designing the program and revising when there is still less. This
program uses a PHP programming language that makes the whole system computerized. The design of the system using
UML (Unified Modeling Language) obtained after the observation and interview in the company.
With the creation of a computerized system, is expected to help the the company in improving the effectiveness
and efficiency during the company's operational activities and provide good performance from all employees of Cokotetra
Cafe.
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I. PENDAHULUAN
Pada zaman globalisasi dimana informasi adalah sebuah hal yang utama, pengolahan terhadap informasi baik antar
instansi atau lembaga organisasi menjadi suatu hal yang bisa dibilang penting. Bagi suatu instansi atau lembaga organisasi
yang sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, konektivitas dari komputer memungkinkan pengoperasian
tugasnya dengan cepat dan akurat. Efisiensi dalam pengolahan suatu data dan informasi merupakan hal penting yang
diharuskan bagi instansi atau organisasi salah satunya adalah pada badan usaha atau perusahaan. Bersamaan dengan
perkembangan dari segi teknologi yang begitu pesat, informasi pun kini semakin dibutuhkan, apalagi informasi yang
diberikan mempunyai kebenaran data dan nilai yang tepat serta akurat, sehingga orang yang mengakses informasi tersebut
dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang telah terjadi dengan cepat. Didalam dunia ekonomi dan bisnis,
terdapat juga perusahaan yang bergerak dibidang kuliner, salah satu contoh dari penerapan sistem informasi pada bidang
bisnis dan ekonomi, yaitu sistem pengolahan data dalam bertransaksi bisnis yang sudah dilakukan secara
terkomputerisasi.
Penelitian ini berfokus kepada kegiatan operasional pada sebuah cafe yang dimana adalah merancang sistem
penjualan produk kepada konsumen, pembelian bahan baku kepada supplier, serta retur produk dari hasil transaksi
penjualan. Perbedaan dari penelitian ini jika dibandingkan penelitian yang lain ialah dimana penelitian ini merancang
suatu sistem dimana jumlah persediaan bahan baku yang berada pada bagian dapur secara terkomputerisasi dapat
menentukan jumlah stok item dari menu yang berada pada bagian kasir sehingga informasi dari stok item menu tersebut
tidak perlu dipertanyakan lagi kepada bagian dapur.

Berdasarkan hasil uraian yang telah diteliti, maka penulis menganalisis sistem yang ada pada Cokotetra Cafe.
Hasilnya adalah sistem yang sedang berjalan saat ini tidak terkomputerisasi, sehingga menyebabkan beberapa masalah,
yaitu ketika sedang jam sibuk, maka kasir menjadi kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi penjualan. Kemudian
pencatatan laporan penjualan serta pembelian juga dilakukan secara manual sehingga membuat resiko pada data arsip
laporan penjualan dan pembelian mudah hilang atau rusak. Kemudian sering terjadi ketidakcocokan antara jumlah stok
item di kasir dengan jumlah persediaan bahan baku pada bagian dapur sehingga kasir tidak mengetahui jumlah pasti stok
yang akan dipesan oleh konsumen. Oleh karena itu maka dibuatlah sistem informasi yang diharapkan dapat membuat
proses penjualan dan pembelian menjadi lebih efektif dan efisien pada Cokotetra Cafe.

II. KAJIAN PUSTAKA
A. Definisi Sistem
Menurut penjelasan dari Jogiyanto dalam bukunya bahwa sistem ialah kumpulan-kumpulan dari beberapa
prosedur yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang kemudian bekerja sama untuk melakukan dan
menyelesaikan suatu tujuan tertentu”. [1]
Sistem merupakan sebuah kumpulan dari beberapa komponen yang saling terikat atau berinteraksi antara satu
dengan yang lainnya.
B. Pengertian Data
Pengertian dari data sendiri ialah fakta yang bisa dijadikan bahan untuk membentuk suatu informasi setelah
melalui proses pengolahan. [2]
Data sendiri lebih mengarah kepada sesuatu seperti angka, kata dan sebagainya yang masih belum memiliki arti
sama sekali yang mengharuskan adanya pengolahan dari data tersebut.
C. Definisi Informasi
Berdasarkan buku Abdul Kadir, yang menjelaskan definisi informasi ialah beberapa data yang sudah diproses
atau diolah dengan sedemikian rupa sehingga akan menambah pengetahuan atau ilmu dari orang yang akan
memanfaatkan data tersebut di masa mendatang. [3]
Jadi informasi merupakan sekumpulan data yang sudah diolah untuk digunakan pada proses pengambilan
keputusan untuk kedepannya.
D. Definisi Sistem Informasi
Sistem informasi diartikan ialah sebuah sistem yang berada di organisasi atau instansi yang menghubungkan
keperluan pengelolaan fungsi serta operasi dari organisasi yang sifatnya manejerial guna dapat menyediakan
berbagai laporan yang dibutuhkan oleh pihak tertentu. [4]
Sistem Informasi sendiri dijelaskan ialah gabungan komponen yang saling terhubung atau terikat satu sama lain
dan akan membentuk kesatuan untuk memproses dalam mendistribusikan sebuah informasi.
E. Pengertian Penjualan
Penjualan menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri memberikan pengertian bahwa penjualan yang mana
adalah bagian dari promosi dan promosi ialah salah satu bagian dari seluruh sistem pemasaran yang telah ada”. [5]
Penjualan adalah kegiatan menjual produk barang/jasa yang nantinya berpindah kepemilikannya kepada orang
lain.
F. Pengertian Pembelian
Berdasarkan dari buku Mulyadi, dikatakan bahwa pembelian merupakan suatu usaha dalam pengadaan produk
barang yang diperlukan oleh instansi atau perusahaan”. [6]
Jadi pembelian adalah kegiatan pengadaan suatu produk yang akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.
G. Pengertian Retur
Berdasarkan pendapat dari Soemarso, pengertian dari retur ialah produk yang dijual dan dikembalikan oleh
konsumen dikarenakan alasan tertentu, dan kemudian konsumen akan diberikan potongan harga (sales allowance)”.
[7]
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa retur adalah pengembalian produk dari pihak pembeli
dikarenakan permintaan terhadap produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau perjanjian awal.
H. Pengertian Website
Pengertian website menurut Gregorius yaitu sekumpulan halaman dari website yang terhubung dengan yang
lainnya dan semua file nya saling terkait. Web sendiri terdiri dari halaman, dan kumpulan beberapa halaman
dinamakan homepage. [8]
Website berarti adalah halaman informasi yang terkoneksi ke seluruh dunia dengan menggunakan jaringan internet.

III. METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan sistem
Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis adalah dengan metode pendekatan berorientasi
objek. Metode tersebut merupakan metode pendekatan yang mengorganisasikan dan menyusun software sebagai
sekumpulan objek yang terdiri dari data dan operasi yang telah diaplikasikan ke software tersebut. Adi Nugroho
dalam buku nya menjelaskan bahwa pendekatan yang berorientasi objek merupakan cara berfikir yang baru dalam
menghadapi permasalahan yang dapat di atasi dengan bantuan dari komputer. [9]

Pada akhirnya, pengembangan sistem bertujuan yang tujuannya diharapkan akan mendapat sistem yang
strukturnya telah dijabarkan dengan baik dan benar. Analisis sistem secara objektif berfokus pada seluruh data yang
berjalan dari suatu sistem.
B. Metode Pengembangan Sistem
Metode dari pengembangan sistem ini yang digunakan ialah metode prototype, yaitu sebuah metode
pengembangan yang terdiri dari pengumpulan kebutuhan apa saja yang harus diimplementasikan pada sistem
informasi ini, bagaimana perancangan aplikasi yang tepat untuk mewakili semua aspek software, dan evaluasi yang
diberikan oleh klien (Pemilik Cokotetra Cafe) untuk memperjelas kebutuhan software. [10]

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perancangan Sistem
Sistem yang akan dirancang meliputi dari berbagai kegiatan pengembangan dan perbaikan dari sistem yang ada.
Pada proses ini peneliti berupaya untuk mengimprovisasi sistem yang sedang berjalan maupun merancang sebuah
sistem dengan memanfaatkan sebuath teknologi komputer dan fasitilitas yang ada untuk meyelesaikan atau mengatasi
bermacam-macam masalah yang ada pada sistem yang sedang berjalan, sehingga efektivitas dan produktivitas bisnis
dapat ditingkatkan. Sistem informasi yang telah dibangun diharapkan memudahkan dalam mengolah data dan
informasi yang ada pada Cokotetra Cafe.
Gambaran umum sistem yang diusulkan menggunakan use case diagram agar mempermudah pembacaan prosedur
program. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, berikut ini adalah use case diagram yang diusulkan pada
sistem informasi penjualan dan pembelian pada Cokotetra Cafe:

Gambar 1. Use case diagram sistem yang diusulkan
B. Implementasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras
Untuk implementasi perangkat lunak dari usulan sistem yang akan dijabarkan di tabel berikut:
Tabel 1. Implementasi Perangkat Lunak
Perangkat Lunak
Spesifikasi
Sistem Operasi
Windows 7
Google Chrome/ Mozilla Firefox
Perangkat Lunak Pendukung
XAMPP
Database Server
MySQL

Sedangkan untuk implementasi perangkat lunak dari usulan sistem yang akan dijabarkan di tabel berikut:
Tabel 2. Implementasi Perangkat Keras
Perangkat Keras
Spesifikasi
Processor
Windows 7
RAM
2 Gb
Harddisk
80 Gb
Input/Output
Keyboard, Mouse, Monitor, Printer
Alat Tambahan
Kabel RJ45
C. Implementasi Antarmuka
Implementasi antarmuka dari usulan sistem yang telah di rancang meliputi dari berbagai implementasi yang terdiri
dari:
1. Implementasi Antarmuka Login
Berikut ini adalah implementasi dari antarmuka login:

Gambar 2. Implementasi Antarmuka Login
2. Implementasi Antarmuka Data User
Berikut ini adalah implementasi dari antarmuka data user:

Gambar 3. Implementasi Antarmuka Data User

3. Implementasi Antarmuka Penjualan
Berikut ini adalah implementasi dari antarmuka penjualan:

Gambar 4. Implementasi Antarmuka Penjualan
4. Implementasi Antarmuka Pembelian
Berikut ini adalah implementasi dari antarmuka pembelian:

Gambar 5. Implementasi Antarmuka Pembelian

5. Implementasi Antarmuka Retur Pembelian
Berikut ini adalah implementasi dari antarmuka retur pembelian:

Gambar 6. Implementasi Antarmuka Retur Pembelian
6. Implementasi Antarmuka Keuangan
Berikut ini adalah implementasi dari antarmuka keuangan:

Gambar 7. Implementasi Antarmuka Keuangan

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melakukan perancangan tentang sistem informasi penjualan dan pembelian berbasis web pada Cokotetra
Cafe, dapat disimpulkan dari keseluruhan pokok bahasan nya yaitu:
1. Sistem informasi penjualan dan pembelian ini merupakan aplikasi yang sangat membantu baik bagi pihak
Cokotetra Cafe dalam kelancaran bertransaksi baik kepada konsumen maupun kepada supplier.
2. Rancangan program ini diajukan untuk memberikan suatu pemecahan masalah dari tidak akuratnya pencatatan
laporan, dan memudahkan pihak Cokotetra Cafe dalam melakukan pencetakan laporan berdasarkan waktu
yang diinginkan secara terkomputerisasi.
3. Rancangan program ini diajukan untuk memberikan suatu pemecahan masalah dari jumlah ketersediaan stok
item menu pada kasir berdasarkan jumlah bahan baku yang tersedia pada bagian dapur dengan data yang
sudah terkomputerisasi dan akurat.
B. Saran
Meskipun sistem yang telah dibuat sudah menjadi sistem yang terkomputerisasi, masih banyak kekurangan dalam
program ini, oleh karena itu saran untuk kedepannya, yaitu:
1. Diharapkan kedepannya dapat menambah hak akses untuk supplier dan konsumen agar dapat mempermudah
dalam proses transaksi penjualan dan pembelian.
2. Diharapkan program ini di masa yang akan datang dapat terintegrasi dengan pembayaran menggunakan kartu
debit dan kartu kredit.
3. Untuk kedepannya juga program ini dapat terintegrasi dengan jaringan internet dan menambahkan layanan
untuk delivery order agar pemesanan menu menjadi lebih praktis.
4. Diharapkan program ini dapat dikembangkan dalam sistem operasi cross-platform agar mudah diakses
mengingat sudah banyak masyarakat yang menggunakan smartphone.
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