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Abstrak – SistemxInformasi Point Of Sales (POS) merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mencatat
transaksi penjualan,apemesanan, pembelian dan mengolah data di toko CV Sindang Sari untuk membantuioperasional
dan mempercepatuproses transaksi dimulai dari menghitung jumlah barang yang beli hingga pembayaran sehingga
kegiatan transaksi dapat ditingkatkan lebih baik. Tujuan padaopenelitian ini untuk memberikan kemudahan proseswdata
barang, supplier,edan mempermudahsdalamwpengelolaan transaksiopenjualan, pemesanan danxpembelianvbarang,
meminimalisir suatuzkesalahan dalam pencatatanpdata barang,penjualan dan pembelian. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian tersebutzmenggunakan metode Prototype. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan
adalah pendekatanaberorientasi objek. Cara pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan datazsekunder. Alat
bantunanalisis yangqdigunakan oleh peneliti yaitubUnifiedsModelling Language (UML). Sistem informasi yang akan
dirancang agarzlebih memberikan kemudahan untukqpengolahan data penjualan, pembelian, barang danetransaksi serta
pembuatan laporan agar lebihctepat dan akurat.
Kata kunci : Sistem Informasi, Penjualan, CV. Sindang Sari, Point Of Sales
Abstract - Point of Sales Information System (POS) is an information system designed to record sales transactions, orders,
purchases and process data in CV Sindang Sari's store to help operate and speed up transaction processing starting from
counting the number of items purchased to payment so that transaction activities can be improved better . Theppurpose
ofqthis studyiis to provide easy processing of data items, suppliers, and simplify the management of sales transactions,
ordering and purchasing items, minimizing errors in the recording of goods data, sales. Therresearch method usedoin
this study uses the Prototype method. While the approach used is a structured approach. The method of collecting data
used is primary andqsecondary data. The analytical tool usediby researchers isthe Unified Modeling Language (UML).
This information system is designed to make it easier to process data on sales, purchases, goods and transactions as well
as making reports1to be more preciseaand accurate.
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I.

PENDAHULUAN

PointoOfoSales ataupdisingkatnPOSldapat diterjemahkan menjadi sistem pembayaran atau kasir, inimadalah
dimana konsumenadan penjual melakukan pembayaransatas barang/jasa yang sudaha diterima. CV. Sindang Sari
yaituusalah satu perusahaan yang bergerake di bidang perdagangansyang jenisnya sembako atau keperluan sehari-hari
berlokasi di kota Bandung. Setiap harinya CV. Sindang Sariamencatat transaksi penjualan dannpembelian.
Daricbanyaknyabtransaksia tersebut belum adanya yang dapatamengelola secara rinci yang membuat perusahaan tersebut
kesulitanadalam perekapan laporan transaksi sehingga seringoterjadi kesalahan dan rentan akan sobek dan. Permasalahan
yang ada di CV. Sindang Sari yaitu dalam pencatatan data barang, data transaksi penjualan maupun pembelian,
pengoperasian dan pembuatan laporannya masih dilakukan belum terkomputerisasi. Maka dari itu CV. Sindang sari ini
sangat membutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi dalam proses pengolahan transaksi serta data toko – toko yang
ada di perusahaan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka diperlukan sistem informasi penjualan barang (Point of Sale)
yang dapat membantu pencatatan transaksi pada CV. Sindang Sari.
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang dilakukan oleh Muhammad Imat [1] penulis berbasis
deskop, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imat berbasis Web, modul-modul yang digunakan juga
berbeda, dan perusahaan yang di teliti berbeda bidang, jika penulis pada bidang toko grosir atau sembako, jika Muhammad
Imat pada bidang penjualan dan pembelian pupuk.
Tujuan dari penelitianuyang dilakukan oleh peneliti adalah memberi solusi dan mengatasi dari permasalahan yang
terjadi pada toko CV Sindang Sari, seperti proses pendataan persediaan barang atau stok barang yang dilakukan secara
manual atau dibuat tulis tangan, proses transaksi penjualan yang menghitung harga masih menggunakan kalkulator biasa,
harga barang sifatnya masih mengingat, dan banyak lainnya . untuk mengatasi masalah yang adahpeniliti akan membuat
sebuah system informasi yang baru untuk mengatasi permasalahan yang ada di toko tersebut, lalu
mengimplementasikannya pada toko CVuSindangxSari yang akan mempermudah segala aktifitas kerja di toko tersebut.

II.

KAJIAN PUSTAKA

A.

PengertianoSistem
Sistem adalah kumpulan dari unsur, komponen, ataouvariabel yang terorganisasi, saling berinteraksinya, saling
tergantungksatu sama lain yang di kemukakan oleh Tata Sutabri.[2]

B.

Pengertian Informasi
Seperti yang dikatakan oleh Sutarman, informasi adalah sekumpulan data)yang di organisasikan dengan
cara1tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.[3]

C.

PengertianaPoint ofqSales
Point of Salesqsecara umum dapat dikemukakanasebagai sebuah sistem yang memungkinkan diadakannya1proses
transaksio.[4]

D.

Pengertian DBMS SQL
DBMS atau Database Management System adalah software yang memfasilitasi untuk membuat, merawat, dan
menggunakan database elektronik.[5]

E.

NetBeans1
NetBeansaadalah platform Integrated DevelopmenteEnvironment atau disingkat IDEOuntuk melakukan
pemroframanaJava.[6]

III. METODE PENELITIAN
Metode penelitianxmerupakan suatu cara melakukan sesuatu dengan memberikan gambaran mengenai langkahlangkah dalam melakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan diantaranya desainopenelitian, jenis dan metode
pengumpulan data, metodeqpendekatan danopengembangan sistem. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan
penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi ke tempatnya langsung dan juga melakukan wawancara. Observasi dan
wawancara dapat termasuk sebagai metode pengumpulan data primer. Dan untuk pengumpulan data sekunder, penulis
melakukan dengan cara dokumentasi. Metode pendekatan sistem yang1digunakan penelitiiyaitu adalah dengan
menggunakanapendekatan secara berorientasi objek dengan menggunakan alat bantu UML, contohnya seperti Usecase,
activity1diagram, sequence3diagram, scenario use case, classadiagram, component1diagram, deploymentodiagram.
Metode2pengembangan sistem yangodigunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini yaitu metodespengembangan
prototype yang berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat ulang secara berulang atau bersiklus .

IV. HASILuDANgPEMBAHASAN
A.

Perancangan Sistem
Perancangan system adalah tahapan selanjutnya untuk mengusulkan dan proses pembuatan sebuah sistem informasi
point of sales setelah penulis mengetahui sistem yang telah berjalan di Toko CV Sindang Sari dan mengatasi
permasalahan yangkada di sistem yangoberjalan pada organisasi atau perusahaan.
B.

Tujuan Perancangan Sistem
Tujuan perancangan sistem untuk menghasilkan sebuah rancangan yang dapat membantu pengolahan data seperti
data barang, data supplier, data karyawan dan mempermudah melakukan transaksi penjualan di toko CV Sindang sari dan
pembuatan laporan seperti laporan penjualan, laporan barang dan lainnya.
C.

GambarannUmum Sistemoyang diusulkan
Sistemxyang diusulkan oleh peneliti adalah membuat sebuah sistem yang akan dapat membantu dalam melakukan
transaksi penjualan dengan pelanggan yang sudah terkomputerisasi, pengolahan data barang yang terintegrasi dengan
data base dan pembuatan laporan barang secara otomatis.

Gambar 1: UseCase Diagram sistemiyang diusulkana

Tabel 1: DefinisiaAktor danoDeskripsinyai
No

Aktor

Deskripsia

1.

Bag. Penjualan

Pihak yang terlibat dalam proses penjualan barang

2

Bag. Gudang

Pihak yang melakukan pengecekan barang, membuat list barang
yang habis atau hampir habis dan pemesanan barang

3

Pemilik

Pihak yang terlibat dalam semua proses

No.
1

UseCase
Pemesanan Barang

Tabel 2: DefinisioUseCase danzDeskripsinya
Deskripsii
Merupakan proses pemesanan barang yang akan di beli dari hasil
pengecekan barang

2

Persediaan Barang

Merupakan proses Input data barang, dan pengecekan persediaan
barang yang sedikit atau yang sudah habis

3

Penjualan Barang

Merupakan proses transaksi penjualan barang.

1

Implementasi Perangkat Lunak
- Sistem Operasi Windows XP atau lebih
- NetBeans IDE 8.1,
- Java Development Kit 7 .
- iReport 5.6.0,
- XAMPP v3.2.2.

2

Implementasi Perangkat Keras
- Prosesor minimal Intel dual core atau sekelasnya,
- RAM 1GB atau lebih.
- Harddisk 10GB untuk penyimpanan.
- Mouse, keyboard, monitor dan printer.

3

ImplementasiaAntar Mukanya
Berikut ini merupakan implementasi antaramuka dari sistemninformasi perpustakaan yangopeneliti bangun:

Gambar 2: menu login

Gambar 3: Menu daftar barang

Gambar 4: Menu transaksi penjualan

Gambar 4: Menu data supplier

Gambar 5: Menu data karyawan

Gambar 6: Menu Laporan

V.cKESIMPULAN DANoSARANn
Setelah merancang suatu sistem informasi point of sales untuk toko CV.Sindang sari maka dapat disimpulkan bahwa
sistem informasi yang sudah dibuat dapat membantu pihak toko agar jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem
informasi sebelumnya.
Dan penulis menyarankan untuk sistem yang telah dibuat, ini dapat dikembangkan lagi seiringmperkembangan
spesifikasiakebutuhan dan penggunaan sistemuharus dipenuhi dan nantinya dapat berguna dalam mencapaimkualitas
yangxlebih tinggiadan kinerja untuk sistem yang lebih baiks.
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