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Abstrak
Perancangan aplikasi point of sale (POS) pada minimarket Bintang Mitra Pontianak bertujuan untuk dapat
memudahkan dalam pencatatan transaksi penjualan, membantu kegiatan operasional administrasi penjualan dan
mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan. Aplikasi POS dikembangkan dengan metode extreme
programming (XP) dimana tahapan nya dimulai dari tahap perencanaan yang bertujuan mendefenisikan
kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna, tahap perancangan sistem yang menggambarkan arsitektur
aplikasi dan menggambarkan proses-proses atau aktivitas aplikasi sebelum dituangkan kedalam kode program
dengan diagram arus data, dilanjutkan dengan tahap pengkodean dimana aplikasi dirancang dengan
menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7 dan Crystal Report 8.5. Aplikasi point of sale
menyediakan laporan penjualan barang per hari dan per bulan, serta menyediakan laporan penjualan barang
paling laris sehingga dapat memudahkan pihak manajemen Mini Market Bintang Mitra Pontianak untuk melihat
perkembangan penjualan dalam waktu tertentu dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi
pemilik Mini Market Bintang Mitra Pontianak. Akhir dari tahapan metode XP adalah tahap pengujian dilakukan
dengan menggunakan metode blackbox yang dilakukan pada form input data barang.
Kata kunci : Perancangan aplikasi, point of sale, minimarket, extreme programming.
1.

Pendahuluan

Maraknya usaha minimarket di kota Pontianak
menyebabkan tingkat persaingan yang lebih tinggi
sehingga memerlukan sebuah teknik atau cara
tersendiri agar sebuah minimarket dapat bertahan
dan berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang
diharapkan pemiliknya. Salah satu cara untuk
meningkatkan daya saing pada sebuah minimarket
yaitu dengan memanfaatan teknologi yang tidak
hanya mendukung proses bisnisnya saja tetapi juga
sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang di
peroleh minimarket. Penerapan teknologi pada
sebuah minimarket selain menjadi nilai tambah bagi
perusahaan juga dapat membantu mempermudah
dan mempercepat sistem operasional khususnya
proses pemesanan pencatatan transaksi.
Melalui pengolahan data terkomputerisasi,
semua item barang yang telah dijual mampu
diketahui secara cepat, berserta keuntungannya.
Pengolahan data secara terkomputerisasi dapat
mengontrol persediaan, kadaluarsa, mengetahui
barang apa yang paling banyak terjual, barang apa
yang paling sedikit terjual, membandingkan antar
merk untuk barang sejenis yang paling sering dicari,
mengetahui tingkat penjualan dari setiap periode
tertentu [1].
Point of Sale (POS) merupakan aplikasi yang
banyak digunakan oleh minimarket sebagai
pengolahan data transaksinya. POS adalah sebuah

perangkat lunak yang dirancang untuk mencatat
transaksi penjualan atau biasa disebut sistem kasir.
Usaha di bidang penjualan menempatkan POS
sebagai sistem yang sangat penting karena POS
merupakan terminal tempat uang diterima dari
pelanggan, untuk itu diharapkan aplikasi POS
mampu menyajikan informasi transaksi yang
dilakukan serta berbagaimacam laporan penjualan
yang dibutuhkan oleh perusahaan [2].
Pada minimarket Bintang Mitra Pontianak
aplikasi POS menjadi sebuah aplikasi yang penting
untuk dikembangkan dalam usaha mempertahankan
kelancaran pelayanan terhadap konsumen dan
memperoleh pendapatan yang lebih besar disamping
dapat membantu meringankan perkerjaan dari
karyawan yang bekerja di bagian penjualan tersebut
baik kasir minimarket maupun staf bagian penjualan.
Minimarket Bintang Mitra Pontianak mengolah data
transaksinya belum menggunakan sistem yang
berbasis komputer. Penjualan barang dilakukan
dengan menggunakan mesin cash register untuk
melayani perhitungan penjualan barang yang dibeli
oleh konsumen sedangkan pembukuan transaksi
tercatat dalam sebuah buku catatan penjualan barang
yang hanya memuat jumlah penjualan pada setiap
harinya tanpa mengetahui barang apa saja yang telah
terjual.
Penanganan proses pengolahan data penjualan
yang tidak tepat akan menghasilkan informasi yang
tidak akurat dikarenakan keterbatasan teknologi
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pada minimarket Bintang Mitra Pontianak, dimana
proses perhitungan penjualan barang dilakukan
berulang-ulang oleh kasir dan bagian penjualan.
Selain itu data penjualan yang dicatat tidak
terintegrasi satu dengan lainnya yaitu antara kasir
dengan bagian penjualan sehingga data penjualan
pada kasir tidak dapat diambil langsung oleh bagian
penjualan tetapi data penjualan tersebut harus
diserahkan oleh kasir. Hal ini menyebabkan laporan
penjualan per hari tidak dicatat dengan rinci ke
dalam buku penjualan. Hal ini menimbulkan
permasalahan pemilik minimarket tidak mengetahui
dengan jelas barang apa saja yang laris terjual dan
barang apa saja yang kurang laris terjual.
Semakin banyaknya minimarket yang tersebar
di Kota Pontianak tentunya menjadi ancaman bagi
minimarket Bintang Mitra, meskipun selama ini
pemilik sudah merasa cukup puas dengan
pendapatan yang diperoleh namun tentunya
minimarket Bintang Mitra harus dapat meningkatkan
kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi
informasi untuk tetap dapat bersaing dengan
minimarket lainnya. Aplikasi point of sale yang
dikembangkan untuk minimarket Bintang Mitra
Pontianak diharapkan dapat membantu minimarket
dalam pengolahan data transaksi minimarket dan
mengatasi masalah yang terjadi pada minimarket
Bintang Mitra Pontianak.
2.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi kasus pada
minimarket Bintang Mitra Pontianak, sedangkan
metode penelitiannya adalah metode penelitian dan
pengembangan atau yang lebih dikenal dengan
research and development. Metode ini digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji
keefektifan produk tersebut [3]. Data yang
dikumpulkan dikelompokkan ke dalam dua kategori
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara
dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh
dengan menggunakan teknik studi dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan pengelola mini
market untuk mendapatkan data bagaimana
pengolahan data transaksi yang selama ini dilakukan
oleh minimarket Bintang Mitra, observasi dilakukan
dengan mengamati perilaku konsumen ketika
bertransaksi dengan kasir minimarket Bintang Mitra,
dan studi dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan bukti transaksi serta laporan-laporan
penjualan yang selama ini dibuat oleh bagian
administrasi minimarket Bintang Mitra.
Metode perancangan aplikasi point of sale pada
minimarket Bintang Mitra Pontianak menggunakan
metode Extreme Programming (XP). XP merupakan
salah satu metodelogi dalam rekayasa perangkat
lunak dan juga merupakan satu dari beberapa agile
software development methodologies yang berfokus
pada coding sebagai aktifitas utama di semua tahap
720

pada siklus pengembangan perangkat lunak
(software development life cycle). Nilai dasar yang
terkandung di dalam XP adalah komunikasi
(communication),
kesederhanaan
(simplicity),
umpan balik (feedback), keberanian (courage), dan
menghormati (Respect) [4]. Adapun tahapan-tahapan
pengembangan perangkat lunak yang harus
dilakukan dalam XP yaitu :
a. Planning
Pada tahap ini dilakukan aktivitas pengumpulan
kebutuhan (listening) terhadap pengguna untuk
mengetahui fitur-fitur dan fungsi-fungsi utama
dari software yang akan dibuat.
b. Design
Pada tahap ini dilakukan perancangan user
interface yang dibutuhkan penguna guna
memastikan bahwa aplikasi yang akan dibuat
dapat diterima dan nyaman digunakan oleh
pengguna.
c. Coding
Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan kode
program sesuai dengan design dan planning
yang sebelumnya telah dilaksanakan, serta
proses refactoring, yaitu proses perubahan
sourcecode tanpa mengubah hasil yang
dikeluarkan untuk meningkatkan efficiency,
readability, atau performance dari source code
tersebut.
d. Testing
Pada tahap ini dilakukan testing terhadap code
yang dihasilkan pada tahap coding yang
bertujuan untuk memastikan semua fitur yang
telah direncanakan pada tahap planning telah
berjalan sesuai harapan.
3.

Hasil Penelitian

Analisis yang telah dilakukan terhadap sistem
berjalan Mini Market Bintang Mitra Pontianak
memperlihatkan bahwa sistem yang selama ini
diterapkan masih sangat sederhana dan belum dapat
memenuhi informasi bagi pihak yang membutuhkan
baik dari segi efisiensi maupun efektivitas seperti
proses pelayanan penjualan barang, perhitungan
penjualan serta pembuatan laporan. Kelemahankelemahan yang terdapat di dalam sistem berjalan
saat ini berpengaruh terhadap beberapa hal, yaitu
keakuratan data dan informasi yang dibutuhkan,
kecepatan dalam memprosesnya, keamanan data
yang ada serta kelengkapan data dan informasi yang
dihasilkan.
Perbaikan yang dilakukan dapat melalui
penyederhanaan proses yang ada selama ini
(simplifying), seperti pada proses pembuatan laporan
dimana pemakai sistem tidak perlu mengumpulkan
kembali data penjualan yang dibutuhkan. Adanya
penghilangan proses-proses yang dianggap tidak
perlu atau tidak memberikan manfaat (elemination),
seperti perhitungan ulang struk penjualan oleh
bagian penjualan. Penanganan beberapa proses
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langsung oleh komputer tanpa campur tangan
manusia (automation), seperti perhitungan penjualan
yang dihasilkan oleh masing-masing kasir setiap
harinya. Selain itu membuat kesatuan informasi
dengan bagian lain dari sistem (integrated), dimana
bagian kasir terhubung dengan bagian penjualan
sehingga bagian penjualan tidak perlu menginputkan
data penjualan yang telah diinputkan oleh kasir
untuk masing-masing transaksi.
Perancangan aplikasi point of sale yang
diusulkan pada minimarket Bintang Mitra Pontianak
dilakukan dengan menerapkan metode extreme
programming yang terdiri dari 4 tahapan yaitu
planning, design, coding, dan testing. Aplikasi ini
dikembangkan untuk mengatasi kelemahan yang
terjadi pada sistem yang telah ada sehingga dapat
mempermudah
dan
membantu
kelancaran
perusahaan dalam proses pengambilan keputusan
serta dapat memecahkan permasalahan dan kendalakendala yang terdapat di dalam pengolahan data
transaksi yang sedang berjalan.
Tahap planning dimulai dengan membuat
rencana atas kebutuhan user atau pengguna sistem,
untuk mengetahui kebutuhan minimarket Bintang
Mitra perlu melakukan analisa data yang diperoleh
melalui teknik pengumpulan data wawancara,
observasi dan studi dokumentasi. Dari hasil analisis
data maka diperoleh hasil berupa kebutuhan user
yang dikelompokkan kedalam dua jenis kebutuhan
yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan
nonfungsional. Kebutuhan fungsional adalah
kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang
nantinya dilakukan oleh sistem, untuk aplikasi point
of sale direncanakan memiliki form input data
barang, input data karyawan, perhitungan penjualan
barang, retur penjualan barang, penggantian barang
retur, pencetakan data master, dan pembuatan
laporan penjualan. Kebutuhan dari non-fungsional
dari aplikasi pengolahan data debitur antara lain
bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Borland
Delphi 7 dengan database Paradox 7, perangkat
keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
paling minimal sesuai dengan kebutuhan untuk
mengimplementasikan aplikasi ini dapat dilihat pada
tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Kebutuhan Perangkat Keras
Perangkat Keras

Spesifikasi

Processor

Intel Pentium II 400 Mhz ke atas

Memori (RAM)

256 MB atau lebih

Hard disk

Kapasitas HDD yang tersisa 475 MB
(untuk instalasi penuh) atau lebih

VGA

Yes, Intel® HD Graphics Integrated

Modem

Internal 56 Kbps

Monitor

Monitor yang mempunyai resolusi
tinggi

Keyboard

PS/2 atau Optic

Perangkat Keras

Spesifikasi

Mouse

Optical

Printer

Bubble Jet untuk mencetak laporan
yang dibutuhkan pada
bagian
penjualan, dan Dot Matrix Epson TMU220, untuk mencetak struk penjualan
pada bagian kasir.

Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Lunak
Jenis Software

Software yang digunakan

Sistem Operasi

Microsoft Windows 2000 atau XP,
sebagai sistem operasi yang
kompatibel dengan prototipe yang
telah dirancang

Software Pendukung

Borland Delphi 7
Crystal Report 8.5

Database

Database Engine Borland Delphi
7.0 (Paradox 7.0)

Tahap design dilakukan dengan merancang
antarmuka pengguna terhadap aplikasi point of sale
yang dikembangkan. Perancangan dibuat dalam
bentuk model dari arsitektur sistem yang
mempresentasikan framework dari sistem perangkat
lunak yang akan dibangun, pemodelan sistem
menggunakan diagram arus data yang mengacu pada
perancangan terstruktur untuk menggambarkan
secara logis mengenai fungsi yang ada pada setiap
proses.
Kasir

Hub
Database Server

Pemilik
Mini Market

Admin
Penjualan

Gambar 1. Arsitektur Aplikasi Point of Sale
Perancangan arsitektur aplikasi dimaksudkan
untuk memberikan gambaran dari kebutuhan
hardware dan model dari arsitektur jaringan yang
mendukung dalam aplikasi point of sale pada
minimarket Bintang Mitra Pontianak. Selain
menggambarkan arsitektur aplikasi, tahap design
juga memberikan gambaran tentang model aplikasi
yang akan dibangun dengan menggunakan diagram
arus data (DAD). DAD dimulai dari tingkat tertinggi
yang menggambarkan sistem secara keseluruhan
dengan satu proses (context diagram), kemudian
dilanjutkan dengan melakukan dekomposisi ke
tingkat yang lebih rendah (overview diagram), dan
sampai pada diagram yang paling rinci (detail
diagram).
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Pemilik

Kasir
Dft_Jabatan
Dft_Karyawan
Dft_Pemakai

Lap_Dft_Satuan_Brg
Lap_Dft_Merk_Brg
Lap_Dft_Kat_Umum_Brg
Lap_Dft_Kat_Umum_Brg
Lap_Dft_Kat_Brg
Lap_Dft_Brg
Lap_Dft_Jabatan
Lap_Dft_Karyawan
Lap_Brg_Rusak
Lap_Brg_Laris
Lap_Pjualan_Brg_PerHari
Lap_Pjualan_Brg_PerBulan
Lap_Pjualan_Brg_PerTahun
Lap_Pjualan_Krywn_PerHari
Lap_Pjualan_Krywn_PerBulan
Lap_Pjualan_Krywn_PerTahun
Lap_Retur_Brg_PerHari
Lap_Retur_Brg_PerBulan
Lap_Retur_Brg_PerTahun
Lap_Retur_Pjualan_PerHari
Lap_Retur_Pjualan_PerBulan
Lap_Retur_Pjualan_PerTahun

Brg_yg_akan_dihitung
Struk_Retur_Brg
Harga_Brg_yg_Diganti

tersebut. DHE menggambarkan hubungan antar
simpanan data di dalam rancangan sistem yang
diusulkan (gambar 3).
tblPemakai
NmPemakai

tblRetur
NoRetur

*

KdKaryawan

JamRetur

**
tblKaryawan

APLIKASI
POINT OF SALE

*

TgRetur

PwPemakai

Struk_Brg_Tolak

KdKaryawan

KdKaryawan

**

NoFaktur

**

Alamat
Telepon
KdJabatan
tblKaryawanJabatan

NoFaktur

Alasan

*

JamFaktur

*

KdKaryawan

NmJabatan

**

Proses

tblPenjualanDetil

tblBrgRusak

Bag. Penjualan

NoRetur

*

KdBrg

*

KdBrg

KdKatB
KdKatU

*
**

tblKategoriUmum

Dft_Satuan_Brg
Dft_Merk_Brg
Dft_Kat_Umum_Brg
Dft_Kat_Brg
Dft_Brg

tblSatuanBarang

Pengelola

tblMerkBarang

Dft_Jabatan
Dft_Karyawan
Dft_Pemakai

tblKategoriBarang

Input
Data
Karyawan

1.0

tblKaryawanJabatan

Input
Data
Barang

2.0

tblPemakai

tblBarang

tblKaryawan

Kasir
tblRetur

tblBarang

5.0

3.0

Penggantian
Barang
Retur

tblPenjualanDetilTemp

Perhitungan
Penjualan
Barang

Brg_yg_akan_dihitung

tblReturDetil

Kasir

tblPenjualan
Struk_Retur_Brg
tblKaryawan

tblPenjualanDetil

tblSatuanBarang

tblPenjualan
Struk_Brg_Tolak

4.0

tblMerkBarang

Retur
Penjualan
Barang

6.0
Pencetakan
Data
Master

tblKategoriUmum

tblKategoriBarang
tblRetur

tblBrgRusak

tblBarang

tblBarang

tblReturDetil

tblKaryawan

7.0
Pembuatan
Laporan
Penjualan

*

Jumlah

HargaBeli
HargaJual
KdKatB

**

KdMerk

**

KdSatuan

**

Aktif

tblMerkBarang
NmKatU

*

Diskon

Stok

NmKatB

KdKatU

*

KdBrg

NmBrg

tblKategoriBarang

Gambar 1. Diagram Context Aplikasi Point of Sale
Gambaran yang diusulkan secara umum dapat
dilihat pada diagram konteks sistem informasi
penjualan yang diusulkan (gambar 1). Dari gambar
tersebut dapat dilihat bahwa kesatuan luar yang
berhubungan dengan sistem adalah Pemilik, Kasir
dan Bagian Penjualan. Dalam diagram konteks
terlihat adanya arus data yang masuk ke dalam
sistem dan arus data yang keluar dari sistem.

NoFaktur
Kuantitas

Kuantitas

Harga_Brg_yg_Diganti

*

Jumlah

tblBarang

tblKategoriUmum

*

KdBrg
Kuantitas

tblPenjualan
**

Aktif

NoRetur

TgFaktur
KdJabatan

Dft_Satuan_Brg
Dft_Merk_Brg
Dft_Kat_Umum_Brg
Dft_Kat_Brg
Dft_Brg

Bag. Penjualan

tblReturDetil

*

NmKaryawan

*

tblSatuanBarang
KdSatuan

KdMerk

*

*

NmSatuan

NmMerk
KdKatU

*
**

**

= Kunci Utama (Primary Key)
= Kunci Tamu (Foreign Key)

Gambar 3. Diagram Hubunga Entitas
Proses coding pada XP diawali dengan
membangun serangkaian modul program yang akan
diuji dan di implementasikan sebagai aplikasi point
of sale pada minimarket Bintang Mitra Pontianak.
Dalam XP diperkenalkan istilah pair programming
dimana proses penulisan program dilakukan dengan
saling bekerjasama dalam membuat modul program,
dengan ini akan didapat real-time problem solving
dan real-time quality assurance. Tahapan coding
merupakan tahapan dari pembuatan sistem yang
sesungguhnya. Dalam perancangan aplikasi yang
dibuat, digunakan sebuah aplikasi berbasis desktop,
dengan bahasa pemograman yang digunakan adalah
Borland Delphi 7 dan database adalah Paradox 7.
Berikut ini adalah hasil rancangan aplikasi point of
sale minimarket Bintang Mitra Pontianak secara
keseluruhan.

tblPenjualanDetil

Lap_Dft_Satuan_Brg
Lap_Dft_Merk_Brg
Lap_Dft_Kat_Umum_Brg
Lap_Dft_Kat_Umum_Brg
Lap_Dft_Kat_Brg
Lap_Dft_Brg
Lap_Dft_Jabatan
Lap_Dft_Karyawan

Pengelola

Lap_Brg_Rusak
Lap_Brg_Laris
Lap_Pjualan_Brg_PerHari
Lap_Pjualan_Brg_PerBulan
Lap_Pjualan_Brg_PerTahun
Lap_Pjualan_Krywn_PerHari
Lap_Pjualan_Krywn_PerBulan
Lap_Pjualan_Krywn_PerTahun
Lap_Retur_Brg_PerHari
Lap_Retur_Brg_PerBulan
Lap_Retur_Brg_PerTahun
Lap_Retur_Pjualan_PerHari
Lap_Retur_Pjualan_PerBulan
Lap_Retur_Pjualan_PerTahun

tblPenjualan

Gambar 2. Diagram Overview Aplikasi Point of Sale
Terdapat 7 proses utama yang digambarkan
pada diagram overview (gambar 2), proses ini
selanjutnya akan diuraikan lagi ke dalam diagram
rinci dalam gambar selanjutnya. Proses-proses
tersebut antara lain, input data barang, input data
karyawan, perhitungan penjualan barang, retur
penjualan barang, penggantian barang retur,
pencetakan data master, dan pembuatan laporan
penjualan.
Diagram hubungan entitas
melengkapi
perancangan yang telah dilakukan untuk aplikasi
point of sale. DHE dibuat sebagai dokumentasi data
dengan mengidentifikasikan entiti data dan
memperlihatkan hubungan yang ada diantara entiti
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Gambar 4. Form Login
Perancangan aplikasi point of sale dilengkapi
dengan fitur keamanan mengingat data transaksi
merupakan data penting yang tidak boleh diakses
sembarang user, sehingga dibuat sebuah form login
dimana form ini dibuat untuk membatasi hak akses
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user yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori user
admin yang memiliki hak akses penuh terhadap
sistem, user kasir yang memiliki hak akses untuk
menginput data transaksi, serta user pemilik yang
memiliki hak akses untuk melihat laporan-laporan
yang dibuat pada aplikasi tersebut.

dalam pencatatan sebuah transaksi penjualan seperti
kode dan nama barang, kuantitas, harga, diskon, sub
total, diskon, dan total pembayaran. Form ini
dirancang tanpa harus menggunakan mouse, semua
dapat dioperasikan melalui tombol fungsi, karena
form ini dipergunakan pada kasir yang melayani
transaksi penjualan dengan konsumen sehingga
penginputan data harus dapat dilakukan dengan
cepat.

Gambar 5. Menu Utama Aplikasi
Menu utama pada aplikasi POS digunakan
sebagai widget untuk berpindah ke form-form yang
telah dirancang seperti form master, form transaksi,
dan form view report. Form ini akan ditampilkan
ketika pengguna sistem melakukan login terlebih
dahulu dengan user name dan password yang telah
diberikan.

Gambar 7. Form Transasksi Penjualan
Selain perancangan input, aplikasi point of sale
juga dilengkapi dengan perancangan output berupa
hasil keluaran sistem berupa dokumen fisik seperti
laporan-laporan dan
formulir-formulir
yang
digunakan dalam internal sistem maupun digunakan
entitas diluar sistem. Perancangan output dibuat
untuk melengkapi kebutuhan dari minimarket
Bintang Mitra Pontianak dalam proses administrasi
penjualan dan dapat pula dijadikan dasar untuk
mengambil keputusan. Adapun hasil perancangan
output sistem informasi penjualan pada Mini Market
Bintang Mitra Pontianak yang diusulkan dapat
dilihat pada gambar 8, 9, dan 10.

Gambar 6. Form Input Data Barang
Data barang merupakan data master dalam
aplikasi point of sale, form data barang yang
terdapat pada gambar 6 dapat digunakan untuk
memanipulasi data seperti menambah, mengubah,
dan menghapus data barang yang dijual pada
minimarket Bintang Mitra Pontianak. Data barang
terintegerasi dengan data kategori barang dan data
merek barang yang sebelum nya harus diinputkan
terlebih dahulu pada form yang telah disediakan
pada aplikasi ini.
Inti dari aplikasi point of sale adalah form
transaksi penjualan yang dapat dilihat pada gambar
7. Form ini menyediakan fasilitas untuk mencatat
transasksi penjualan secara elektronik dan
menyimpannya ke dalam database yang telah
terintegerasi satu dengan lainnya. Pada form ini
ditampilkan nomor faktur yang dibuat secara
otomatis, dan beberapa atribut yang dibutuhkan

Gambar 7. Struk Penjualan Barang
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Struk atau nota penjualan merupakan sebuah
bukti yang diberikan kepada pelanggan atas
transaksi yang telah dilakukan. Struk penjualan
dikeluarkan oleh sebuah printer khusus setelah
faktur transaksi diinputkan oleh kasir.

Tahap terakhir dalam metode extreme
programming adalah dengan melakukan pengujian
atau testing. Pengujian aplikasi point of sale
dilakukan dengan dengan metode black-box. Metode
pengujian black- box memungkinkan pengembang
software untuk membuat himpunan kondisi input
yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional
suatu program. Pengujian dilakukan dengan memilih
sejumlah modul dengan berbagai tipe data untuk
memastikan bahawa program ini hanya menerima
input dengan tipe data yang benar.
Tabel 3. Hasil Pengujian Black Box
No
1.

Gambar 8. Laporan Penjualan Barang Per Hari

2.

3.

4.

5.

6.

Gambar 9. Laporan Penjualan Barang Per Bulan
Perancangan aplikasi point of sale telah
dilengkapi dengan laporan penjualan per hari
(gambar 8) dan laporan penjualan per bulan (gambar
9). Laporan tersebut dilengkapi sebagai informasi
yang dibutuhkan oleh minimarket Bintang Mitra
Pontianak agar dapat membantu kegiatan
administrasi penjualan. Selain itu aplikasi ini juga
dilengkapi dengan laporan penjualan barang paling
laris (gambar 10), laporan ini dapat membantu pihak
manajemen minimarket dalam mengambil keputusan
pesanan barang untuk periode berikut nya.

Gambar 10. Laporan Penjualan Barang Paling Laris
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7.

8.

4.

Pengujian yang
dilakukan
Menekan tombol
simpan dengan
field-field belum
terisi.
Menekan tombol
simpan dengan
semua field yang
sudah terisi
Menekan tombol
Tambah
Menekan tombol
ubah dengan
beberapa field
belum terisi
Menekan tombol
ubah dengan
semua field sudah
terisi
Menekan tombol
hapus dengan
beberapa field
belum terisi
Menekan tombol
hapus dengan
semua field sudah
terisi
Menekan tombol
batal

Hasil
Menampilkan pesan
“Field belum terisi”

Kesesuaian
dengan
harapan
sesuai

Menampilkan pesan
“Penyimpanan Data
Berhasil”

sesuai

Semua field
dibersihkan /
dikosongkan
Menampilkan pesan
“Field belum terisi”

sesuai

Menampilkan pesan
“Update Berhasil”

sesuai

Menampilkan pesan
“Pilih dulu data yang
ingin dihapus”

sesuai

Menampilkan pesan
“Data berhasil
dihapus”

sesuai

Membersihkan
seluruh field pada
form

sesuai

sesuai

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa perancangan
aplikasi point of sale pada minimarket Bintang Mitra
Pontianak dapat digunakan sebagai aplikasi yang
membantu dalam kegiatan pelayanan kepada
pelanggan, pengolahan data transaksi, dan
administrasi penjualan barang. Aplikasi ini
dirancang dengan menerapkan metode extreme
programming dimana tahapan nya dimulai dari
planning, design, coding, dan testing. Planning
dimulai dari mendefenisikan kebutuhan fungsional
dan non-fungsional pengguna, Design dilakukan
dengan memodelkan arsitektur sistem dan
menggambarkan nya dengan diagram arus data.
Coding dilakukan dengan menggunakan bahasa
pemrograman Borland Delphi 7. Tahap pengujian
dilakukan dengan menggunakan metode blackbox
yang dilakukan pada form input data barang.
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5.

Saran

Perrancangan aplikasi point of sale merupakan
sebuah prototipe dan memerlukan pengembangan
lebih lanjut sebelum diterapkan pada minimarket
Bintang Mitra Pontianak. Aplikasi ini bersifat multiuser sesuai dengan kebutuhan perusahaan namun
masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
karena aplikasi ini belum mendukung penginputan
data yang dilakukan kasir disaat bersamaan sehingga
perlu disesuaikan dengan kebutuhan di masa yang
akan datang. Untuk dapat meningkatkan kecepatan
pelayanan kepada pelanggan, penginputan data
transaksi harus menggunakan barcode reader, selain
itu yang perlu dikembangkan dikemudian hari
adalah fitur integerasi dengan customer relationship
management yang dapat dibuat dalam rangka
menjaga agar minimarket Bintang Mitra Pontianak
dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada
dan dapat menjaring pelanggan baru.
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