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BAB IV  

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Implementasi dan perancangan adalah metode yang digunakan dalam sistem 

kasir untuk toko pioner merupakan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah 

penelitian yang bisa menghindar masalah yang dihadapi (Tsabiet & Supriyadi, 

2018). Pada saat melakukan perancangan dan pengimplementasikan sistem kasir 

ini yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan teknik studi pustaka. 

Hasil dari perancangan sistem kasir ini akan digunakan untuk sistem pendataan 

dalam transaksi toko Pioner. 

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait dari toko Pioner, 

berikut adalah teknik pengumpulan data: 

4.2.1 Wawancara 

Wawancara adalah mendapatkan informasi dari sesi bertanya jawab secara 

langsung dengan narasumbernya yang bisa melengkapi data(Wulandari, 

Wahyudi, & Mubarak, 2016).  Penulis akan bertanya langsung kepada 

pemilik toko Pioner untuk bisa mendapatkan informasi sistem kasir yang akan 

dibuat. Informasi dalam sistem kasir yang akan dibuat seperti fitur apa yang 

diharapkan pada sistem kasir. informasi fitur yang akan dimiliki sistem kasir 

dan apakah sistem kasir memiliki output berupa laporan. Berikut merupakan 

pertanyaan yang mewawancarai pemilik toko Pioner: 

a. Berapa jumlah karyawan toko Pioner saat ini?  

b. Bagaimana struktur organisasi toko Pioner? 
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c. Bagaimana sistem yang digunakan toko Pioner selama ini? 

d. Masalah yang mengalami saat menggunakan sistem sebelumnya? 

e. Sistem kasir seperti apa yang diharapkan? 

4.2.2 Observasi 

Menggumpulkan data secara observasi dengan pengamatan secara langsung 

ke lokasi perusahaan. Yang akan diobservasikan seperti sistem yang 

digunakan saat ini, masalah yang timbul saat menggunakan sistem ini, dan 

sistem seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan. 

4.2.3 Studi Pustaka 

Menggumpulkan data dengan cara memberi landasan tinggi yang berada di 

buku dan berkorelasi dengan masalah tersebut. Referensi yang diambil berupa 

teori yang membahas tentang sistem kasir, pengetahuan mengenai bahasa 

pemrograman yang diperlukan saat membuat sistem kasir. 
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4.3 Proses Perancangan 

Berikut adalah proses perancangan yang dilakukan penulis dalam pembuatan 

sistem kasir seperti Gambar 4. 

 

Gambar 4 Proses Perancangan 
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4.3.1 Perencanaan  

Perencanaan ini penulis harus membuat sistem untuk dirancang serta 

mengumpulkan kebutuhan proses perancangan, dan penulis juga mengumpulkan 

hasil interview, laporan bulanan, serta form pembayaran. 

4.3.2 Analisis  

Analisis dapat dijelaskan dalam bentuk fishbone, ERD, squence diagram 

yang bertujuan supaya penyimpanan dan pengolahan data terkait produk, vendor, 

transaksi jual beli, mencetak nota, laporan penjualan, dan retur pembelian.  

4.3.3 Pembangunan  

Penulis akan mengembangkan sistem kasir ini dengan menggunakan C# dan 

Mysql untuk menampilkan fitur berdasarkan perencanaan yang ditentukan 

sebelumnya. 

4.3.4 Testing  

Penulis melakukan testing melalui diagram seperti white box untuk 

memastikan system tersebut tidak ada error, dan designnya yang telah ditentukan 
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4.3.5 Implementasi  

Setelah menguji sistemnya, maka penulis akan melakukan implementasi 

sistem kasir yang dirancang untuk toko Pioner dengan baik. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tahapan persiapan adalah tahap awal dalam melaksanakan Kerja Praktek ini, 

tahap ini melakukan pengumpulan dapa mengenai toko Pioner serta menentukan 

jalan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dari pengumpulan data. 

4.4.1 Tahap Persiapan 

a. Survei di area sekitar toko Pioner. 

b. Menganalisis masalah yang ada di Toko Pioner. 

c. Menentukan topik. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Berikut adalah tahap pelaksanaan: 

1. Melakukan wawancara pihak toko Pioner terutama dibagian kasir dan 

pemilik toko mengenai aktivitas yang biasa dilakukan dalam transaksi 

jual beli yang membutuhkan sistem kasir yang berbasis desktop. 

2. Mencari studi pustaka yang mengenai aplikasi kasir untuk sebagai 

landasan penyelesaian penelitian. 

3. Mengumpulkan data seperti transaksi jual beli, dan jumlah stok barang 

yang dibutuhkan dalam proses membangun sistem serta mengatur 

lingkungan sistem. 

4. Merancang aplikasi sesuai rencana dan kebutuhan yang sudah 

ditentukan sebelumnya, dan melakukan konsultasi ke pemilik dan dosen 

pembimbing mengenai desain, tool aplikasi 
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5. Menerapkan aplikasi sistem kasir berbasis desktop di tokonya. 

4.4.3 Tahap penilaian dan laporan 

Berikut adalah tahan penilaian dan laporan: 

1. Menyusun laporan ini. 

2. Evaluasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing. 

3. Finalisasi laporan ini. 

4. Penilaian dan evaluasi kerja praktek dari pemilik perusahaan. 

5. Penilaian dan evaluasi kerja praktek dari tim dosen. 

4.5 Tahap Jadwal Pelaksanaan 

Perancangan projek diselesaikan dalam kurun waktu 4 bulan dari bulan 

Februari 2019 sampai Mei 2019. Pelaksanaan kerja praktek dapat dilihat pada Tabel 

4. 

Tabel 4 Jadwal Pelaksanaan 
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