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ABSTRAK 

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan (DISKOPUM) merupakan 

instansi  Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

ekonomi dan usaha mikro yang berada di Kabupatan Lamongan. 

Bagian Proses Penjualan memiliki tugas dalam melaksanakan penjualan 

barang UMKM yang dititipkan di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan 

barang yang dijual terdiri dari berbagai macam produk UMKM yang berada di 

setiap kabupaten Lamongan. Dengan pendataan secara tertulis melalui buku besar 

atau arsip tentu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak.  

Hal tersebut tentunya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik seperti 

terjadinya selisih jumlah barang yang terjual selain itu sering terjadi hilangnya 

dokumen saat pengarsipan dan membutuhkan tempat yang luas untuk menyimpan 

dokumen penjualan serta membutuhkan waktu lama dalam proses pelayanan 

customer. Solusi yang ditawarkan adalah berupa aplikasi e-commerce untuk 

penjualan barang berbasis website. Hasil pengujian yang dilakukan end-user 

terhadap aplikasi kasir penjualan yang memiliki 4 fitur yaitu transaksi offline, 

transaksi online, laporan UMKM dan juga laporan Transaksi menunjukan tingkat 

keberasilan 100% dalam satu kali pengujian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi kasir penjualan yang memiliki 4 fitur tersebut terbukti sangat 

terbantu dalam proses pelayanan penjualan ke customer sangat cepat dan 

menghasilkan laporan penjualan tiap harinya. 

Kata Kunci : Aplikasi Kasir, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan (DISKOPUM) merupakan 

instansi  Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

ekonomi dan usaha mikro yang berada di setiap daerah termasuk di Kabupatan 

Lamongan. Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lamongan terkait 

tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program pemerintah telah disusun sesuai 

dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 

2016 - 2021. Selain itu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang–Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja 

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra 

OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.   

Dalam menjalankan tugas  dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan menyusuan beberapa bagian-bagian agar efektif dan efisien. 

Salah satu bagian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah 

Bagian Proses Penjualan. Bagian Proses Penjualan memiliki tugas dalam 
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melaksanakan penjualan barang UMKM yang dititipkan di Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Lamongan barang yang dijual terdiri dari berbagai macam produk 

UMKM yang berada di setiap kabupaten Lamongan. Dengan pendataan secara 

tertulis melalui buku besar atau arsip tentu akan membutuhkan waktu yang cukup 

banyak. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik seperti 

terjadinya selisih jumlah barang yang terjual selain itu sering terjadi hilangnya 

dokumen saat pengarsipan dan membutuhkan tempat yang luas untuk menyimpan 

dokumen penjualan serta membutuhkan waktu lama dalam proses pelayanan 

customer. Dampak tersebut dapat mengganggu kelancaran transaksi penjualan dan 

pembuatan laporan-laporan sebab karyawan di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 

Lamongan akan kesulitan memantau laporan penjualan untuk tiap harinya. 

Berdasarkan uraian masalah yang ada dan hasil wawancara yang sudah 

dilakukan, maka solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan melakukan “Rancang 

Bangun Aplikasi Penjualan Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lamongan”. Solusi yang ditawarkan berupa aplikasi e-commerce untuk penjualan 

barang berbasis website dan menggunakan framework Laravel 8. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah pada Kerja Praktik adalah bagaimana 

merancang bangun aplikasi e-commerce untuk penjualan barang berbasis website 

dan menggunakan framework Laravel 8. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa Batasan masalah, antara lain : 

1. Membuat aplikasi e-commerce untuk penjualan barang secara online dan 

offline. 

2. Membuat informasi / output berupa laporan yang meliputi laporan penjualan 

harian dan laporan penjualan bulanan.  

3. Aplikasi yang dibangun berbasis website dan menggunakan framework 

Laravel 8. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disimpulkan bahwa, tujuan dari Kerja Praktik ini adalah melakuan rancangan 

bangun aplikasi e-commerce penjualan sehingga memudahkan transaksi yang akan 

dilakukan meliputi pengelolaan data penjualan agar mempermudah karyawan 

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan dalam pelayanan penjualannya dan 

juga mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dalam pembuatan aplikasi e-commerce penjualan 

adalah sebagai berikut : 

A. Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dengan diterapkannya aplikasi e-

commerce penjualan dan laporan penjualan adalah dapat memahami berbagai 

sistem kerja yang ada di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan, dapat 

menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang di pelajari selama perkuliahan 

dengan kerja lapangan dan menambah wawasan dan pengetahuan untuk 
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mempersiapkan diri baik secara teoritis maupun secara praktis, untuk menghadapi 

dunia pekerjaan. 

B. Bagi Perusahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan 

dengan diterapkannya aplikasi e-commerce penjualan dan laporan penjualan adalah 

dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada Dinas Koperasi Dan Usaha 

Mikro Lamongan, untuk kemudahan dalam melakukan penjualan dan pembuatan 

laporan penjualan yang dibutuhkan. 

C. Bagi Anggota Koperasi 

Manfaat yang dapat diperoleh Anggota Koprasi dengan diterapkannya aplikasi 

e-commerce penjualan dan laporan penjualan adalah memudahkan anggota 

koperasi dalam penjualan dan pembuatan laporan penjualan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Guna untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam melakukan 

pemahaman secara menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang dibahas, maka 

terdapat sistematika penulisan yang dibagi ke dalam beberapa bab,  antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang yang berhubungan dengan Dinas 

Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan, rumusan masalah pada pelaksanaan 

Kerja Praktik, batasan masalah pada pelaksanaan Kerja Praktik, tujuan yang 

ingin dicapai dalam Kerja Praktik yang dilakukan, manfaat yang didapatkan 

pada pelaksanaan Kerja Praktik dan sistematika penulisan proposal. 

 

 BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 
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 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum atau identitas dari Dinas 

Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan, mulai dari visi & misi lembaga atau 

instansi, dan struktur organisasi. 

 

 BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi pembahasan terkait teori yang dianggap berhubungan dengan 

Kerja Praktik yang dilakukan dan menjadi acuan dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

 BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian langkah-langkah yang digunakan dalam 

melakukan rancang bangun aplikasi e-commerce penjualan.  

 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil pengujian dari rancang 

bangun aplikasi e-commerce penjualan dengan tujuan yang ingin dicapai 

dan permasalahan serta saran bermanfaat untuk pengembangan aplikasi.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu organisasi 

Pemerintah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berlokasi di Jalan Basuki 

Rahmat No.176, Groyok, Sukomulyo, Lamongan.  

 

Gambar 1. Logo Dinas Lamongan. 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan 

tugasnya, menyelenggarakan fungsi : 

A. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro. 

B. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro. 

C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro. 

D. Pelaksanaan administrasi dinas. 
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E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Gambar 2. Peta Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi  : Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 

Alamat   : Jl. Basuki Rahmat No.176, Groyok, Sukomulyo, Lamongan 

No. Telepon  : (0322) 3105522, 08123538009, 082244780777 

Website  : https://lamongankab.go.id/diskopum/ 

Email   : diskopum@lamongankab.go.id  

     koperasi.lamongan@gmail.com  

2.3 Visi Perusahaan 

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan memiliki visi 

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. 
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2.4 Misi Perusahaan 

Untuk mewujudkan visi yang dituju, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan memiliki misi Mengembangkan Perekonomian yang 

berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah 

 

2.5 Struktur Organisasi 

Berikut struktur organisasi Dinas Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar 3. 

  

Gambar 3. Struktur Organisasi DISKOPUM Lamongan 

Pada gambar , terlihat struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Setiap bagian memiliki  tugas pokok dan 

fungsi yang berbeda-beda sehingga memiliki tanggung jawab yang berbeda pula, 
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berikut adalah deskripsi tugas dari setiap divisi pada Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Lamongan : 

- Kepala Dinas 

- Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum 

- Bidang Kelembagaan Perkoperasian, membawahi : 

1. Kasi Pelayanan Izin Usaha Koperasi 

2. Kasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 

3. Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

- Bidang Pengembangan Usaha Mikro, membawahi : 

1. Kasi Pengembangan Produksi 

2. Kasi Pemasaran 

3. Kasi Pengembangan SDM 

- Bidang Pengawasan, membawahi : 

1. Kasi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 

2. Kasi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. 

3. Kasi Penerapan Sanksi 

- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi : 

1. Kasi Pendataan Usaha Mikro 

2. Kasi Fasilitasi Izin Usaha  Mikro 

3. Kasi Kemitraan Usaha Mikro 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas berbagai macam teori-teori dari para ahli yang 

mana teori ini akan digunakan pada penelitian kerja praktik ini. Teori -teori ini 

nantinya akan menjadi penunjang dalam penyelesaian masalah pada penelitian 

kerja praktik ini. 

3.1 Rancang Bangun 

Menurut Jogiyanto (2015) rancang bangun (desain) adalah tahap dari 

setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian 

dari kebutuhan -kebutuhan fungsional, serta penggambaran bagaimana suatu sistem 

dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi, termasuk mengangkut mengkonfigurasikan dari komponen-

komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem. Penjelasan diatas 

dapat disimpulkan rancang bangun sistem merupakan kegiatan menterjemahkan 

hasil Analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem 

tersebut atau memperbaiki sistem yang ada. 

3.2 Aplikasi 

Menurut  Jogiyanto (2015) program aplikasi adalah program siap pakai atau 

program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi 

yang lain. Menurut Abdurahman & Riswaya (2014) Aplikasi mempunyai arti yaitu 

pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi 

yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan 



11 

 

maupun pemrosesan data yang diharapkan. Aplikasi software yang dirancang untuk 

penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang 

dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. 

2. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang 

dirancang untuk jenis masalah tertentu. 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah 

sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematik untuk menjalankan 

suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware 

komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, 

dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang 

diinginkan.  

3.3 Website 

Dalam dunia teknologi yang pesat ini diperlukan suatu jaringan yang biasa 

mempermudahkan serta mempercepat penyampaian informasi secara luas, dan 

dapat dengan mudah dan cepat oleh siapapun yang mendapatkan akses internet. 

Menurut Bekti (2015) Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 

suara,dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 

3.4 System Development Life Cycle 

Menurut Pressman (2015) model pengembangan sistem adalah dengan 

menggunakan System Development Life Cycle (SDLC) atau Siklus Hidup 
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Perkembangan Sistem. Pengembangan atau perubahan tersebut dilakukan dengan 

cara menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan oleh banyak 

orang yang telah mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. 

Pada penelitian ini model SDLC yang digunakan adalah Model Waterfall bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software. ditunjukkan pada gambar 4 

Gambar 4 Pengembangan menggunakan Metode Waterfall 

 

1. Analisa Kebutuhan yaitu menyangkut estimasi dari kebutuhan – 

kebutuhan fisik tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung 

pengembangan sistem yang telah diterapkan. 

2. Desain Sistem yaitu menganalisa sistem yang telah berjalan, kemudian 

dilakukan perbaikan dalam sistem yang baru. 

3. Penulisan Kode Program yaitu Tahapan untuk merancang dan membuat 

desain berdasarkan hasil rancangan yang ada. Tool yang digunakan dalam 

perancangan adalah Xampp, Sublime text 3 dan report designer Stimulsoft. 
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4. Pengujian Program yaitu tahapan pengujian aplikasi apakah berjalan 

dengan maksimal sesuai dengan rancangan yang dibuat. 

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan yang termasuk diantaranya 

instalasi dan proses perbaikan sistem apabila ditemukan adanya 

kesalahan/bug yang tidak ditemukan pada tahap testing. 

3.5 Black Box Testing 

Blackbox testing adalah tahap yang digunakan untuk menguji kelancaran 

program yang telah dibuat. Pengujian ini penting dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan alur program yang telah dibuat. Pengujian ini memberikan gambaran atas 

kondisi masukan dan mengerjakan proses pada uraian fungsional program. Untuk 

mengetahui kesalahan yang tidak boleh mecakup oleh White Box Testing, maka 

solusi lainnya dapat menggunakan Black Box Testing.  

Black Box Testing digunakan untuk mendeteksi beberapa permasalahan 

seperti kekeliruan fungsi, kekeliruan pada interface, kekeliruan struktur data, 

kekeliruan fungsi, kekeliruan deklarasi dan terminasi Pengujian dengan 

menggunakan Black Box mempunyai beberapa teknik, di antaranya Equivalence 

Partitioning, Boundary Value Analysis, Robustness Testing, Behavior Testing, dan 

Cause-Effect Relationship Testing (Pramudita, 2018). 

3.6 System Usability Scale (SUS) 

System  usability  scale (SUS)  adalah salah satu metode   yang dapat 

digunakan dalam mengukur  tingkat usability dengan  cepat  dan mudah. SUS  

mempunyai  10 pertanyaan yang harus dijawab pengguna setelah menggunakan   

sistem yang akan dilakukan evaluasi. Metode SUS menggunakan skala likert yang 

dapat mengindikasikan pendapat pengguna terhadap  sistem  mulai  dari  sangat 
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tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Sehingga penelitian ini mempunyai 

bertujuan untuk melakukan evaluasi usability terhadap websitee-commerce 

menggunakan  metode cognitive walkthrough, usability testing dan system usability 

scale untuk mengetahui hasil evaluasi aspek usability dan mengidentifikasi 

permasalahan yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan pada 

hasil evaluasi (Kusumah, 2019). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini 

adalah menggunakan metode System Develoopment Life Cycle (SDLC) Waterfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Tahapan Penyelesaian Penelitihan 

4.1 Requirement Analysis 

4.1.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bertemunya secara langsung atau tatap muka 

dan melakukan tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang bertujuan 

untuk memeroleh data yang akurat dari pihak yang terkait secara langsung. Pihak 

yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah Mas Izur selaku pihak staff Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Hasil dari wawancara tersebut 

penulis mendapatkan bagaimana proses penjualan di Lamongan Mart tersebut. 

4.1.2 Observasi 

Langkah ini dilakukan untuk mengamati dan mengidentifikasi penjualan 

barang dari pelanggan sampai ke kasir yang masih menggunakan nota untuk 
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melakukan penjualan, kemudian bagian kasir akan membuat laporan penjualan 

melalui exel. Alur proses bisnisnya dapat dilihat dibawah ini : 

 

Gambar 6 Alur Proses Bisnis Penjualan Barang 
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4.1.3 Identifikasi masalah 

Tahap identifikasi masalah ini digunakan untuk pembagunan aplikasi dengan 

menganalisis permasalahan yag ada, seperti pada table berikut : 

Table 1 Identifikasi Masalah 

No Masalah Penyebab Solusi 

1 Proses penjualan barang yang 

dilakukan masih dilakukan 

secara manual 

Sering 

menimbulkan 

pengaruh yang 

tidak baik seperti 

terjadinya selisih 

jumlah barang 

yang terjual selain 

itu sering 

membutuhkan 

waktu lama dalam 

proses pelayanan 

customer. 

Membuat sistem 

untuk penjualan 

barang di dalam 

database 

2 Proses pembuatan laporan 

penjualan masih dilakukan 

secara manual 

sering terjadi 

hilangnya 

dokumen saat 

pengarsipan dan 

membutuhkan 

tempat yang luas 

untuk menyimpan 

dokumen 

penjualan 

sehingga efeknya 

sering terjadi 

ketidak akuratan 

data. 

Membuat sistem 

untuk membuat 

laporan–laporan 

penjualan yang 

terhubung dengan 

database 
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Gambar 7 Alur Transaksi Offline 
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Gambar 7 menjelaskan tentang alur aplikasi kasir atau transaksi offline 

berbasis web yang memiliki aktor dan sistem yang ada pada kasir. Dimulai dari 

kasir memilih halaman kasir. Setelah itu sistem menampilkan halaman kasir 

kemudian kasir menginputkan data barang seperti (kategori, nama, jumlah) lalu 

sistem menampilkan deskripsi dan foto barang kemudian kasir click button tambah 

setelah itu sistem menampilkan data transaksi yang telah dipilih dan juga 

menampilkan total harga transaksi. Selanjutnya jika beli barang lagi maka kasir 

nanti akan mengulangi proses diatas seperti menginputkan data barang lalu juka 

tidak beli barang maka kasir menginputkan nominal uang dari customer setelah itu 

sistem akan mengecek stok barang dari database barang jika barang habis maka 

sistem menampilkan pemberitahuan bahwa stok barang tidak cukup kemudian jika 

barang ada maka sistem mengelola data transaksi lalu menyimpan datanya di 

database transaksi setelah itu sistem menampilkan halaman laporan transaksi. 
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Gambar 8 Alur Transaksi Online 
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Gambar 8 menjelaskan tentang alur transaksi atau transaksi online berbasis 

website yang memiliki aktor dan sistem yang ada pada kasir. Dimulai dari kasir 

memilih halaman transaksi kemudian sistem akan menampilkan menampilkan 

halaman transaksi. Setelah itu kasir memilih data transaksi lalu sistem mengecek 

data transaksi dan menampilkan detail transaksi selanjutnya kasir mengecek apakah 

data transaksi dan bukti transfer sudah sesuai jika data tidak sesuai maka kasir bisa 

memilih button tolak lalu sistem akan menampilkan alasan yang sudah disediakan 

oleh sistem kenapa kasir menolak transaksi tersebut. Kemudian jika data transaksi 

dan bukti transfer sesuai maka kasir bisa memilih button terima lalu sistem 

mengelola data transaksi dan data transaksi tersebut disimpan ke dalam database 

transaksi setelah itu sistem menampilkan laporan transaksi yang sudah diterima 

tadi.  

4.2 Analisis 

4.2.1. Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dibuatlah analisis pengguna 

untuk mengetahui kebutuhan pengguna yang berhubungan langsung dengan 

aplikasi yang dibuat supaya dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Peran dan 

tanggung jawab pengguna antara lain : 

Table 2 Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Tanggung jawab Kebutuhan 

1 Kasir - Mengelola data transaksi 

offline 

- Mengelola data transaksi 

online 

- Input/Update/Delete 

data transaksi 

- Read / Input / delete 

data transaksi 
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- Melihat data transaksi 

- Melihat data transaksi 

UMKM 

- Read data transaksi 

- Read data transaksi 

 

4.2.2. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan proses penyusunan fungsi apa saja yang 

akan dibagun di dalam sistem. Fungsi – fungsi yang dibangun didalam sistem 

tersebut nantinya akan digunakan oleh para pengguna sesuai kebutuhannya. 

Pengguna sistem tersebut didalam kasus ini adalah kasir. Berikut ini merupakan 

hasil analisis kebutuhan fungsional untuk para pengguna sistem yang akan 

dibangun. 

1. Fungsi Login 

Table 3 Login 

Nama Fungsi Fungsi Login 

Pengguna Kasir 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi 

Kondisi Awal Tampilan awal login memasukan username dan password 

Alur 1. User membuka halaman login 

2. User menginputkan username dan password 

3. User menekan button masuk 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman utama dari kasir 

Error Handling Jika user mengisi username atau password salah, maka akan 

muncul pesan “username dan password salah” dan gagal 

login untuk masuk ke halaman utama kasir 

 

2. Fungsi Mengelola Data Transaksi offline 
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Table 4 Transaksi Offline 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Transaksi Offline 

Pengguna Kasir 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan untuk menginputkan data 

transaksi offline dan melihat laporan transaksi 

Kondisi Awal Tampilan awal adalah halaman kasir 

Alur 1. User login 

2. User memilih menu halaman kasir 

3. User menginputkan data barang 

4. User menekan button simpan 

5. User menginputkan jumlah uang customer 

6. User menekan button simpan 

7. Data transaksi tersimpan dan menampilkan laporan 

transaksi 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman laporan transaksi 

Error Handling Jika user mengisi stok barang melebihi stok yang tersedia 

maka akan muncul pesan bahwa “stok kurang” dan gagal 

melakukan transaksi 

 

3. Fungsi Mengelola Data Transaksi Online 

Table 5 Transaksi Online 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Transaksi Online 

Pengguna Kasir 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan untuk melihat data transaksi 

online, menerima transaksi online dan melihat laporan 

transaksi 

Kondisi Awal Tampilan awal adalah halaman transaksi 

Alur 1. User login 

2. User memilih menu halaman transaksi 

3. User memilih transaksi 
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4. User menekan button detail 

5. User melihat detail transaksi apakah sudah sesuai 

atau belum 

6. User jika data transaksi belum sesuai maka menekan 

button batal kemudian sistem menampilkan laporan 

transaksi 

7. User jika data transaksi sudah sesuai maka menekan 

button terima kemudian sistem menampilkan 

laporan transaksi 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman laporan transaksi 

Error Handling - 

 

4. Fungsi Membuat Laporan Penjualan Per-UMKM 

Table 6 Laporan Per-UMKM 

Nama Fungsi Fungsi Membuat Laporan Penjualan Per-UMKM 

Pengguna Kasir 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk membuat laporan penjualan per-

UMKM 

Kondisi Awal Tampilan awal adalah halaman laporan UMKM 

Alur 1. User login 

2. User memilih menu halaman laporan UMKM 

3. User memilih data UMKM 

4. User menekan button lihat 

5. User melihat semua penjualan barang UMKM yang 

dipilih 

6. User bisa print atau export data penjualan per-

UMKM 

7. Jika User ingin print maka menekan button print 

8. Jika User ingin export maka menekan button export 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman laporan UMKM 

Error Handling - 
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5. Fungsi Membuat Laporan Transaksi 

Table 7 Laporan Transaksi 

Nama Fungsi Fungsi Membuat Laporan Transaksi 

Pengguna Kasir 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk membuat laporan transaksi 

Kondisi Awal Tampilan awal adalah halaman laporan transaksi 

Alur 1. User login 

2. User memilih menu halaman laporan transaksi 

3. User memilih data transaksi 

4. User menekan button lihat 

5. User melihat semua data transaksi berdasarkan 

tanggal transaksi yang dipilih 

6. User bisa print atau export data transaksi 

7. Jika User ingin print maka menekan button print 

8. Jika User ingin export maka menekan button export 

Kondisi Akhir Menampilkan halaman laporan transaksi 

Error Handling - 

 

4.2.3. Kebutuhan Non Fungsional 

Berikut adalah kebutuhan-kebutuhan non-fungsional yang nantinya ada di 

dalam aplikasi yang dibagi kedalam beberapa kategori, diantaranya : 

Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

Keyamanan Saat menggunakan aplikasi penjualan barang, kasir 

dapat memperoleh kenyamanan dalam segi 

kecepatan dan juga kemudahan. Desain dan tata letak 

layout website harus sesuai dengan kebutuhan. 

Waktu Merespon Aplikasi kasir atau penjualan ini harus bisa langsung 

merespon perintah dari pengguna aplikasi dengan 

estimasi 50 detik. 
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Keamanan Keamanan harus bisa dijamin dalam penggunaan 

aplikasi, mulai dari keamanan hak akses untuk masuk 

ke aplikasi kasir atau penjualan barang, serta 

keamanan perubahan data penjualan harus dilakukan 

oleh yang memiliki akses yaitu kasir. 

Reabilitas Sistem memberikan hak akses kepada bagian kasir 

untuk melakukan penjualan barang ke pelanggan, 

menerima transaksi online, membuat laporan UMKM 

dan laporan transaksi. 

 

4.3 Desain dan Perancangan  

Setelah melakukan identifikasi masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan perancangan sistem untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan aplikasi. 

4.3.1 Desain Sistem 

 

Gambar 9 Desain Sistem 

Pada gambar 9 menggambarkan terkait desain sistem dari aplikasi penjualan 

menjelaskan bahwa ketika kasir mengakses aplikasi penjualan dengan 

menggunakan komputer memerlukan jaringan internet. Sehingga pada saat kasir 

telah melakukan login pada website aplikasi penjualan, aplikasi tersebut akan 
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menampilkan halaman menu utama. Jika login sebagai kasir maka hak aksesnya 

adalah dapat menambahkan data transaksi offline atau online, melihat laporan 

pendapatan perUMKM dan juga dapat melihat laporan transaksi penjualan. Semua 

data yang telah ditambahkan akan tersimpan di dalam database. 

4.3.2 Diagram IPO 

Diagram IPO (Input Proses Output) untuk mengidentifikasi suatu proses 

dan hubungan veriable input dan respons pada aplikasi penjualan, seperti pada 

gambar 10. 

 

Gambar 10 Diagram IPO (Input Proses Output) 

4.3.3 Diagram Jenjang 

Pada diagram jenjang menggambarkan seluruh proses dari fungsi-fungsi 

didalam aplikasi penjualan barang berbasis website secara berjenjang, dapat dilihat 

pada gambar 11. 
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Gambar 11 Diagram Jenjang Aplikasi penjualan 

4.3.4 Context Diagram 

Context Diagram menggambarkan tentang hubungan antara entitas-entitas 

yang terlibat dalam sistem serta aliran data yang berjalan di dalam aplikasi. Gambar 

12 merupakan gambar Context Diagram kemudian Gambar 13 dan Gambar 14 

merupakan Data Flow Diagram dari aplikasi penjualan. 

 

Gambar 12 Context Diagram 
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Pada gambar 12 menggambarkan proses dan ruang lingkup sistem aplikasi 

Website secara umum, Context Diagram di atas memiliki 1 entitas yaitu kasir. 

Detail dari Context Diagram dapat dilihat pada Data Flow Diagram. 

 

Gambar 13 Data Flow Diagram Level 0 

Pada Gambar 13 merupakan gambaran dari alur yang terjadi pada proses 

penjualan barang. DFD diatas menjelaskan alur yang terjadi mulai dari aktor ke 

proses atau sistem dan akhirnya masuk ke dalam database. 

Pada gambar 14 merupakan alur proses master transaksi mulai dari aktor 

menginputkan melalui sistem yang telah dibuat. Kemudian data yang telah 

diinputkan akan masuk ke dalam database. 

Gambar 14 Data Flow Diagram Level 1 (Master Transaksi) 
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Gambar 15 Data Flow Diagram Level 1 (Master Laporan) 

Pada gambar 15 merupakan alur proses untuk membuat laporan transaksi 

UMKM dan laporan transaksiyang akan mengambil data dari database transaksi 

yang kemudian dicetak sesuai dengan yang diinginkan. 

4.3.5 Perancangan Database 

Pada perancangan database untuk memenuhi informasi yang berisikan 

kebutuhan-kebutuhan pengguna. Serta juga memudahkan untuk struktur informasi 

dan mendukung pemrosesan dan beberapa objek penampilan aplikasi. 

4.3.6 Conceptual Data Model dan Physical Data Model 

Conceptual Data Model dan Physical Data Model untuk mempresentasikan 

seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Gambar 16 merupakan 

Conceptual Data Model dan Gambar 17 Physical Data Model dari aplikasi 

penjualan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan. 
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Gambar 16 Conceptual Data Model Penjualan 

 

Gambar 17 Physical Data Model Penjualan 
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4.3.7 Struktur Tabel 

Struktur table menjelaskan secara detail mengenai table dari nama atribut, 

type, ukuran field, beserta penjelasan kegunaannya, yang nantinya akan digunakan 

pada aplikasi. Berikut penjelasannya : 

1. Nama Tabel  : Transaksi 

Primari Key  :uuid_transaksi 

Foreign Key  :uuid_user 

Fungsi   :untuk menyimpan data transaksi 

Table 8 Tabel Transaksi 

Name Data Type Length 

uuid_transaksi Char 36 

uuid_user Char 36 

kode Varchar 10 

jenis Varchar 100 

status Varchar 100 

total Bigint  

Foto_bukti Varchar 100 

created_at timestamp  

 

2. Nama Tabel  : Transaksi Barang 

Primari Key  :uuid_transaksi_barang 

Foreign Key  :uuid_transaksi, uuid_barang 

Fungsi   :untuk menyimpan data transaksi barang 
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Table 9 Tabel Transaksi Barang 

Name Data Type Length 

uuid_transaksi_barang Char 36 

uuid_transaksi Char 36 

jumlah Smallint  

harga Bigint  

created_at Timestamp  

 

4.4 Implementasi Sistem 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi yang ada 

di dalam aplikasi penjualan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan. 

4.4.1 Implementasi Halaman Login Kasir 

Halaman Login Kasir penjualan merupakan sebuah halaman yang 

digunakan untuk bagian kasir, untuk dapat mengakses aplikasi penjualan pada 

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Lamongan, Bagian kasir harus mempunyai hak 

akses agar bisa login ke halaman utama penjualan pada Dinas Koperasi Dan Usaha 

Mikro Lamongan tersebut. Berikut tampilan halaman login pada aplikasi. 

 

Gambar 18 Halaman Login Bagian Kasir 
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Gambar 18 Kasir memasukan email dan password. Jika kasir tidak 

menginputkan email dan password maka akan muncul pesan ”Please fill out this 

field” seperti pada gambar 19. 

 

Gambar 19 Halaman Login Bagian Kasir 

Ketika memasukan email dan password salah, maka akan muncul pesan 

“identitas tersebut tidak cocok dengan data kami” seperti pada gambar 20. 

 

Gambar 20 Halaman Login Bagian Kasir 

4.4.2 Implemantasi Halaman Utama Kasir 

Pada halaman utama bagian kasir seperti pada gambar 21 untuk melakukan 

transaksi offline, yang customernya beli langsung ke showroom lamongan mart 
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nya. Pada halaman kasir terdapat menginputkan data barang seperti kategori, nama 

barang, jumlah barang kemudian aplikasi memunculkan secara otomatis di sebelah 

kanan seperti deskripsi dan foto produknya setelah menginputkan data tersebut. 

 

Gambar 21 Halaman Utama Kasir 

Ketika setelah mengisi data barang kasir bisa mengeklik button tambah 

kemudian aplikasi akan menambahkan data barang tersebut didetail pembelian 

seperti pada gambar 22. 
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Gambar 22 Halaman Utama Kasir 

Pada gambar 23 yaitu tampilan jika kasir akan merubah jumlah beli 

barangnya nanti aplikasi akan menampilkan pop up yang berisikan nama barang, 

jumlah, harga.  

 

 

Gambar 23 Halaman Utama Kasir 
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Kemudian gambar 24 adalah tampilan jika kasir akan membatalkan 

memesan barang tersebut lalu aplikasi akan menampilkan alert “Hapus barang ini 

?” kemudian tersedia button cancel dan ok. 

 

Gambar 24 Halaman Utama Kasir 

Jika kasir menginputkan jumlah barang melebihi stok barang yang ada maka 

aplikasi akan memunculkan alert terjadi kesalahan “Stok nama barang tidak 

mencukupi” seperti pada gambar 25. 
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Gambar 25 Halaman Utama Kasir 

4.4.3 Implemantasi Halaman Transaksi Kasir 

Pada halaman transaksi kasir seperti pada gambar 26 untuk melakukan 

transaksi online yang customernya beli langsung melalui website lamongan mart. 

Pada halaman transaksi terdapat data transaksi online yang belum di proses sama 

bagian kasirnya. Kemudian kasirnya bisa memakai filter yang tersedia seperti 

memilih bulan, tahun dan juga bisa search kode transaksinya. Jika kasir mau 

melihat detail transaksi online bisa klik button lihat yang berwarna biru di bagian 

opsi lalu jika kasir ingin langsung terima atau tolak transaksi online bisa memilih 

button terima atau tolak seperti pada gambar 26.  
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Gambar 26 Halaman Transaksi Kasir 

Ketika kasir telah memilih button lihat aplikasi penjualan akan 

menampilkan kode transaksi, data diri pemesan, tanggal transaksi, daftar barang 

yang dibeli dan juga foto bukti transfer seperti gambar 27. 

 

Gambar 27 Halaman Transaksi Kasir 
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Jika kasir memilih button tolak aplikasi penjualan nanti menampilkan pop up yang 

berisikan alasan kenapa kasir tolak transaksi itu seperti pada gambar 28. 

 

Gambar 28 Halaman Transaksi Kasir 

4.4.4 Implemantasi Halaman Laporan UMKM 

Pada halaman laporan UMKM aplikasi penjualan di Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Lamongan menampilkan semua umkm yang telah terdaftar di aplikasi 

ini kemudian aplikasi ini menyediakan filter pencarian kategori dan juga search 

nama umkm seperti pada gambar 29. 

 

Gambar 29 Halaman Laporan UMKM 
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Ketika kasir telah memilih button lihat pada laporan UMKM pada aplikasi 

penjualan akan menampilkan kode barang, nama barang, kategori, stok, harga dan 

juga transaksi yang telah terjadi dibarang tersebut seperti gambar 30.  

 

Gambar 30 Halaman Laporan UMKM 

4.4.5 Implemantasi Halaman Laporan Transaksi 

Pada halaman laporan transaksi aplikasi penjualan di Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Lamongan menampilkan semua transaksi yang telah terjadi di aplikasi 

ini kemudian aplikasi ini menyediakan filter pencarian berdasarkan bulan dan 

tahun, search kode transaksi seperti pada gambar 31. 
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Gambar 31 Halaman Laporan Transaksi 

Ketika kasir telah memilih button lihat pada laporan transaksi pada aplikasi 

penjualan akan menampilkan kode transaksi, tanggal transaksi, dan juga daftar 

barang yang dibeli seperti gambar 32. 

 

Gambar 32 Halaman Laporan Transaksi 
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4.5 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dilakukan untuk mencoba dan memastikan fungsionalitas 

aplikasi Lamongan Mart apakah sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan yaitu 

fitur utama kasir serta fitur lainnya seperti transaksi online, laporan UMKM dan 

laporan transaksi dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Pengujian ini 

menggunakan metode Black Box Testing. 

Table 10 Desain uji coba 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

Desain Uji Coba Login 

1. Menginputkan 

username benar dan 

password benar 

Username: kasir 

password: kasir 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam aplikasi 

2. Menginputkan 

username salah dan 

password benar 

Username: Dinas 

password: kasir 

Login gagal dan 

memunculkan pesan 

“Identitas tersebut tidak 

cocok dengan data 

kami.” 

3. Menginputkan 

username benar dan 

password salah 

Username: kasir 

password: Dinas 

Login gagal dan 

memunculkan pesan 

“Identitas tersebut tidak 

cocok dengan data 

kami.” 

4. Menginputkan 

username salah dan 

password salah 

Username: Dinas 

password: 123 

Login gagal dan 

memunculkan pesan 

“Identitas tersebut tidak 

cocok dengan data 

kami.” 

Desain Halaman Kasir 
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5. Memilih kategori, 

nama barang, dan 

menginputkan 

jumlah barang yang 

tidak lebih dari stok 

barang nya. Contoh 

dengan stok barang 

13 

Kategori: Batik  

Nama Barang: Kain 

Katun Shibori (100 x 

200 cm) 

Jumlah barang: 1 

Data barang berhasil di 

simpan di detail 

pembelian 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

6. Memilih kategori, 

nama barang, dan 

menginputkan 

jumlah barang yang 

melebihi stok barang 

nya. Contoh dengan 

stok barang 13 

Kategori: Batik  

Nama Barang: Kain 

Katun Shibori (100 x 

200 cm) 

Jumlah barang: 14 

Transaksi offline gagal 

dan menampilkan alert 

“Terjadi kesalahan! Stok 

Kain Katun Shibori (100 

x 200 cm) tidak 

mencukupi” 

7. Menginputkan 

pembayaran yang 

tidak boleh kurang 

dari total harga 

barang yang dibeli. 

Contoh dengan total 

harga Rp. 150.000 

Pembayaran: Rp. 

150.000 

Transaksi offline berhasil 

dan menampilkan alert 

“Sukses! Transaksi 

berhasil dilakukan” 

8. Menginputkan 

pembayaran yang 

kurang dari total 

harga barang yang 

dibeli. Contoh 

dengan total harga 

Rp. 150.000 

Pembayaran: Rp. 

100.000 

Transaksi offline gagal 

dan menampilkan alert 

“Terjadi kesalahan! 

Pembayaran anda kurang 

dari total harga barang 

yang dibeli” 

Desain Halaman Transaksi 
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9. Filter bulan dan 

tahun 

Memilih bulan dan 

tahun 

Menampilkan data 

transaksi di bulan dan 

tahun yang telah dipilih 

10.  Filter search Menginputkan kode 

transaksi atau nama 

pembeli 

Menampilkan data 

transaksi yang telah 

diinputkan 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

11. Filter Show Memilih banyak data 

transaksi yang ingin 

ditampilkan 

Menampilkan banyak 

data transaksi yang telah 

dipilih seperti 

menampilkan 10, 25, 50, 

100 data transaksi 

12.  Menerima transaksi 

online 

Memilih button 

terima dengan icon 

centang dan warna 

hijau 

Transaksi online berhasil 

dan menampilkan alert 

“Sukses! Transaksi 

berhasil dikonfirmasi. 

Untuk mengkonfirmasi 

transaksi ke whatsapp 

pelanggan silahkan klik 

link berikut.” 

13. Menolak transaksi 

online 

Memilih button tolak 

dengan icon silang 

dan warna merah 

Transaksi online ditolak 

dan menampilkan alert 

“Pilih alasan : 

1. Stok barang tidak 

mencukupi 

2. Bukti transfer 

tidak valid 

3. Jumlah yang 

dibayarkan 

kurang atau tidak 

sesuai” 
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14. Melihat detail 

transaksi online 

Memilih button lihat 

dengan icon mata 

dan warna biru 

mudah 

Menampilkan semua isi 

barang yang dipilih oleh 

customer, nama 

pemesan, tanggal 

transaksi, dan juga foto 

upload transfer 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

Desain Halaman Detail Transaksi 

15.  Menerima transaksi 

online 

Memilih button 

terima dengan icon 

centang dan warna 

hijau 

Transaksi online berhasil 

dan menampilkan alert 

“Sukses! Transaksi 

berhasil dikonfirmasi.” 

16. Menolak transaksi 

online 

Memilih button tolak 

dengan icon silang 

dan warna merah 

Transaksi online ditolak 

dan menampilkan alert 

“Pilih alasan : 

4. Stok barang tidak 

mencukupi 

5. Bukti transfer 

tidak valid 

Jumlah yang dibayarkan 

kurang atau tidak sesuai” 

Desain Halaman Laporan UMKM 

17. Filter kategori Memilih kategori 

barang 

Menampilkan data 

UMKM berdasarkan 

kategori UMKM yang 

dipilih 

18. Filter search Menginputkan nama 

UMKM 

Menampilkan data 

UMKM yang telah 

diinputkan 

19. Filter Show Memilih banyak data 

UMKM yang ingin 

ditampilkan 

Menampilkan banyak 

data UMKM yang telah 

dipilih seperti 
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menampilkan 10, 25, 50, 

100 data UMKM 

20. Melihat detail 

Laporan UMKM 

Memilih button lihat 

dengan icon mata 

dan warna biru muda 

Menampilkan semua isi 

barang UMKM yang 

berisikan kode barang, 

nama barang, kategori, 

stok, harga, transaksi 

atau jumlah yang terjual 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

Desain Halaman Detail Laporan UMKM 

21. Filter kategori Memilih kategori 

barang 

Menampilkan data 

barang berdasarkan 

kategori barang yang 

dipilih 

22. Filter search Menginputkan nama 

barang 

Menampilkan data 

barang yang telah 

diinputkan 

23. Filter Show Memilih banyak data 

barang yang ingin 

ditampilkan 

Menampilkan banyak 

data barang yang telah 

dipilih seperti 

menampilkan 10, 25, 50, 

100 data barang 

24. Print detail Laporan 

UMKM 

Memilih button print 

dengan icon print 

dan warna biru muda 

Menampilkan pop up 

print dengan isi semua 

tabel yang ada di detail 

Laporan UMKM 

25. Export detail 

Laporan UMKM 

Memilih button 

export dengan icon 

export dan warna 

biru tua 

Menampilkan pilihan 

export CSV, Excel, PDF 

yang berisikan semua 

tabel yang ada di detail 

Laporan UMKM  

Desain Halaman Laporan Transaksi 



48 

 

26. Filter tanggal, bulan 

dan tahun 

Memilih tanggal, 

bulan dan tahun 

Menampilkan data 

laporan transaksi di 

tanggal, bulan dan tahun 

yang telah dipilih 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

27. Filter search Menginputkan kode 

transaksi 

Menampilkan data 

transaksi berdasarkan 

kode transaksi yang telah 

diinputkan 

28. Filter Show Memilih banyak data 

laporan transaksi 

yang ingin 

ditampilkan 

Menampilkan banyak 

data laporan transaksi 

yang telah dipilih seperti 

menampilkan 10, 25, 50, 

100 data laporan 

transaksi 

29. Filter status Memilih status 

transaksi online atau 

offline 

Menampilkan data 

laporan transaksi 

berdasarkan status yang 

telah dipilih 

30. Print Laporan 

Transaksi 

Memilih button print 

dengan icon print 

dan warna biru muda 

Menampilkan pop up 

print dengan isi semua 

tabel yang ada di 

Laporan Transaksi 

31. Export detail 

Laporan Transaksi 

Memilih button 

export dengan icon 

export dan warna 

biru tua 

Menampilkan pilihan 

export CSV, Excel, PDF 

yang berisikan semua 

tabel yang ada di 

Laporan Transaksi  

32. Melihat detail 

Laporan Transaksi 

Memilih button lihat 

dengan icon mata 

dan warna biru muda 

Menampilkan kode, 

jenis, tanggal transaksi, 

dan menampilkan daftar 

barang yang dibeli 
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Desain Halaman Detail Laporan Transaksi 

No Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

33. Print Detail Laporan 

Transaksi 

Memilih button print 

dengan icon print 

dan warna biru muda 

Menampilkan pop up 

print dengan isi semua 

tabel yang ada di Detail 

Laporan Transaksi 

 

4.6 Hasil Uji Coba Black Box Testing 

Dari Tabel Desain Uji Coba Sebelumnya maka dapat dilihat hasil pengujian pada 

tabel berikut ini : 

Table 11 Hasil uji coba 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Login  

1. Menginputkan 

username benar 

dan password 

benar 

Username: kasir 

password: kasir 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam 

aplikasi 

Berhasil 

2. Menginputkan 

username salah 

dan password 

benar 

Username: Dinas 

password: kasir 

Login gagal dan 

memunculkan pesan 

“Identitas tersebut 

tidak cocok dengan 

data kami.” 

Berhasil 

3. Menginputkan 

username benar 

dan password 

salah 

Username: kasir 

password: Dinas 

Login gagal dan 

memunculkan pesan 

“Identitas tersebut 

tidak cocok dengan 

data kami.” 

Berhasil 

4. Menginputkan 

username salah 

Username: Dinas 

password: 123 

Login gagal dan 

memunculkan pesan 

Berhasil 
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dan password 

salah 

“Identitas tersebut 

tidak cocok dengan 

data kami.” 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Halaman Kasir  

5. Memilih 

kategori, nama 

barang, dan 

menginputkan 

jumlah barang 

yang tidak lebih 

dari stok barang 

nya. Contoh 

dengan stok 

barang 13 

Kategori: Batik  

Nama Barang: 

Kain Katun 

Shibori (100 x 

200 cm) 

Jumlah barang: 1 

Data barang berhasil 

di simpan di detail 

pembelian 

Berhasil 

6. Memilih 

kategori, nama 

barang, dan 

menginputkan 

jumlah barang 

yang melebihi 

stok barang nya. 

Contoh dengan 

stok barang 13 

Kategori: Batik  

Nama Barang: 

Kain Katun 

Shibori (100 x 

200 cm) 

Jumlah barang: 

14 

Transaksi offline 

gagal dan 

menampilkan alert 

“Terjadi kesalahan! 

Stok Kain Katun 

Shibori (100 x 200 

cm) tidak 

mencukupi” 

Berhasil 

7. Menginputkan 

pembayaran 

yang tidak boleh 

kurang dari total 

harga barang 

yang dibeli. 

Contoh dengan 

Pembayaran: Rp. 

150.000 

Transaksi offline 

berhasil dan 

menampilkan alert 

“Sukses! Transaksi 

berhasil dilakukan” 

Berhasil 
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total harga Rp. 

150.000 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

8. Menginputkan 

pembayaran 

yang kurang dari 

total harga 

barang yang 

dibeli. Contoh 

dengan total 

harga Rp. 

150.000 

Pembayaran: Rp. 

100.000 

Transaksi offline 

gagal dan 

menampilkan alert 

“Terjadi kesalahan! 

Pembayaran anda 

kurang dari total 

harga barang yang 

dibeli” 

Berhasil 

Desain Halaman Transaksi  

9. Filter bulan dan 

tahun 

Memilih bulan 

dan tahun 

Menampilkan data 

transaksi di bulan 

dan tahun yang telah 

dipilih 

Berhasil 

10.  Filter search Menginputkan 

kode transaksi 

atau nama 

pembeli 

Menampilkan data 

transaksi yang telah 

diinputkan 

Berhasil 

11. Filter Show Memilih banyak 

data transaksi 

yang ingin 

ditampilkan 

Menampilkan 

banyak data transaksi 

yang telah dipilih 

seperti menampilkan 

10, 25, 50, 100 data 

transaksi 

Berhasil 

12.  Menerima 

transaksi online 

Memilih button 

terima dengan 

icon centang dan 

warna hijau 

Transaksi online 

berhasil dan 

menampilkan alert 

“Sukses! Transaksi 

Berhasil 
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berhasil 

dikonfirmasi. Untuk 

mengkonfirmasi 

transaksi ke 

whatsapp pelanggan 

silahkan klik link 

berikut.” 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

13. Menolak 

transaksi online 

Memilih button 

tolak dengan 

icon silang dan 

warna merah 

Transaksi online 

ditolak dan 

menampilkan alert 

“Pilih alasan : 

1. Stok barang 

tidak 

mencukupi 

2. Bukti transfer 

tidak valid 

3. Jumlah yang 

dibayarkan 

kurang atau 

tidak sesuai” 

Berhasil 

14. Melihat detail 

transaksi online 

Memilih button 

lihat dengan icon 

mata dan warna 

biru mudah 

Menampilkan semua 

isi barang yang 

dipilih oleh 

customer, nama 

pemesan, tanggal 

transaksi, dan juga 

foto upload transfer 

Berhasil 

Desain Halaman Detail Transaksi  

15.  Menerima 

transaksi online 

Memilih button 

terima dengan 

Transaksi online 

berhasil dan 

Berhasil 
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icon centang dan 

warna hijau 

menampilkan alert 

“Sukses! Transaksi 

berhasil 

dikonfirmasi.” 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

16. Menolak 

transaksi online 

Memilih button 

tolak dengan 

icon silang dan 

warna merah 

Transaksi online 

ditolak dan 

menampilkan alert 

“Pilih alasan : 

4. Stok barang 

tidak 

mencukupi 

5. Bukti transfer 

tidak valid 

Jumlah yang 

dibayarkan kurang 

atau tidak sesuai” 

Berhasil 

Desain Halaman Laporan UMKM  

17. Filter kategori Memilih kategori 

barang 

Menampilkan data 

UMKM berdasarkan 

kategori UMKM 

yang dipilih 

Berhasil 

18. Filter search Menginputkan 

nama UMKM 

Menampilkan data 

UMKM yang telah 

diinputkan 

Berhasil 

19. Filter Show Memilih banyak 

data UMKM 

yang ingin 

ditampilkan 

Menampilkan 

banyak data UMKM 

yang telah dipilih 

seperti menampilkan 

10, 25, 50, 100 data 

UMKM 

Berhasil 
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20. Melihat detail 

Laporan UMKM 

Memilih button 

lihat dengan icon 

mata dan warna 

biru muda 

Menampilkan semua 

isi barang UMKM 

yang berisikan kode 

barang, nama barang, 

kategori, stok, harga, 

transaksi atau jumlah 

yang terjual 

Berhasil 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Halaman Detail Laporan UMKM  

21. Filter kategori Memilih kategori 

barang 

Menampilkan data 

barang berdasarkan 

kategori barang yang 

dipilih 

Berhasil 

22. Filter search Menginputkan 

nama barang 

Menampilkan data 

barang yang telah 

diinputkan 

Berhasil 

23. Filter Show Memilih banyak 

data barang yang 

ingin 

ditampilkan 

Menampilkan 

banyak data barang 

yang telah dipilih 

seperti menampilkan 

10, 25, 50, 100 data 

barang 

Berhasil 

24. Print detail 

Laporan UMKM 

Memilih button 

print dengan 

icon print dan 

warna biru muda 

Menampilkan pop up 

print dengan isi 

semua tabel yang ada 

di detail Laporan 

UMKM 

Berhasil 

25. Export detail 

Laporan UMKM 

Memilih button 

export dengan 

icon export dan 

warna biru tua 

Menampilkan pilihan 

export CSV, Excel, 

PDF yang berisikan 

semua tabel yang ada 

Berhasil 
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di detail Laporan 

UMKM  

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Halaman Laporan Transaksi  

26. Filter tanggal, 

bulan dan tahun 

Memilih tanggal, 

bulan dan tahun 

Menampilkan data 

laporan transaksi di 

tanggal, bulan dan 

tahun yang telah 

dipilih 

Berhasil 

27. Filter search Menginputkan 

kode transaksi 

Menampilkan data 

transaksi berdasarkan 

kode transaksi yang 

telah diinputkan 

Berhasil 

28. Filter Show Memilih banyak 

data laporan 

transaksi yang 

ingin 

ditampilkan 

Menampilkan 

banyak data laporan 

transaksi yang telah 

dipilih seperti 

menampilkan 10, 25, 

50, 100 data laporan 

transaksi 

Berhasil 

29. Filter status Memilih status 

transaksi online 

atau offline 

Menampilkan data 

laporan transaksi 

berdasarkan status 

yang telah dipilih 

Berhasil 

30. Print Laporan 

Transaksi 

Memilih button 

print dengan 

icon print dan 

warna biru muda 

Menampilkan pop up 

print dengan isi 

semua tabel yang ada 

di Laporan Transaksi 

Berhasil 

31. Export detail 

Laporan 

Transaksi 

Memilih button 

export dengan 

Menampilkan pilihan 

export CSV, Excel, 

PDF yang berisikan 

Berhasil 
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icon export dan 

warna biru tua 

semua tabel yang ada 

di Laporan Transaksi  

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

32. Melihat detail 

Laporan 

Transaksi 

Memilih button 

lihat dengan icon 

mata dan warna 

biru muda 

Menampilkan kode, 

jenis, tanggal 

transaksi, dan 

menampilkan daftar 

barang yang dibeli 

Berhasil 

Desain Halaman Detail Laporan Transaksi  

33. Print Detail 

Laporan 

Transaksi 

Memilih button 

print dengan 

icon print dan 

warna biru muda 

Menampilkan pop up 

print dengan isi 

semua tabel yang ada 

di Detail Laporan 

Transaksi 

Berhasil 

 

4.7 Hasil Uji Coba System Usability Scale 

Dari Tabel Desain Uji Coba sebelumnya maka dapat dilihat hasil pengujian pada 

tabel 12 berikut ini: 

Table 12 Hasil Penilaian Skor SUS 

Resp X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Skor 

SUS 

1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 92,5 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 75 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 

Rata – Rata 80,3 
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Dari penyebaran kuesioner kepada pengguna yaitu kasir lamongan mart didapatkan 

nilai rata-rata skor SUS sebesar 80,3 atau skor B yang artinya berada dalam 

kelompok Excellent. Dengan demikian rancang bangun aplikasi penjualan pada 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan ini sangat membantu 

pengguna  dalam memudahkan penjualan dan pembuatan laporan penjualan. 

 

 

Gambar 33 Grade scale dan acceptability SUS skor 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan dalam Rancang Bangun 

Aplikasi Penjualan Berbasis Website Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya program aplikasi yang telah dibuat oleh penulis, maka data 

mengenai transaksi penjualan dapat tersimpan dengan baik dan aman karena 

data tersebut sudah tersimpan ke dalam database. 

2. Dengan adanya fitur laporan transaksi penjualan per-transaksi dan per-

UMKM dapat membantu kasir untuk membuatkan laporan tersebut secara 

efektif. 

3. Hasil testing dengan menggunakan metode black box testing bahwa website 

lamongan mart sesuai dengan alur bisnis yang diterapkan oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. 

4. Hasil testing menggunakan System Usability Scale (SUS) menunjukan hasil 

rata-rata dengan skor 80,3 atau skor B. Sehingga dapat dikatakan website 

Lamongan Mart termasuk dalam kategori Excellent. 

5.2 Saran 

Penulis memiliki saran dalam pengembangan sistem untuk kedepannya 

yaitu perlu dikembangkan fitur chatting didalam fitur satu aplikasi Lamongan mart 

untuk dapat mempermudah komunikasi antara dinas koprasi dan pemilik UMKM. 
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