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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

 Kerja magang dilakukan di PT AST Global Solusindo mulai dari 9 Juli 2012 

s.d. 6 September 2012. Divisi tempat kerja magang berlangsung adalah divisi 

Research and Development yang tugasnya membangun sistem berdasarkan user 

requirement yang didapat. Bimbingan dilakukan dengan Bapak Eka Gautama 

selaku Direktur IT dan pembimbing lapangan, serta Bapak Justinus Okky selaku 

senior programmer yang selalu membantu. Koordinasi pekerjaan dilakukan dengan 

seluruh karyawan dan mahasiswa magang PT AST Global Solusindo yang terlibat 

dalam proyek ini. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Selama magang di PT AST Global Solusindo, tugas yang dilakukan adalah 

membuat modul Kasir Penerimaan Tunai yang diminta oleh PT Tristar Finance. 

Pengerjaan sistem ini menggunakan model pengembangan spiral. Model ini 

digunakan karena sesuai dengan kondisi yang ada ketika magang dilakukan, di 

mana perkembangan dari sistem dapat dipantau oleh kedua belah pihak baik dari 

developer maupun user, sehingga mereka dapat mengerti dengan baik mengenai 

software ini begitu juga dengan resiko yang mungkin terjadi pada setiap aktivitas 

yang dilakukan. 

Rancang bangun…, Andri Murfih, FTI UMN 2014
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 Model spiral dapat digambarkan secara garis besar dengan gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 3.1 Spiral Model (Boehm,1988) 

 

Proses yang ditunjukkan pada gambar 3.1 adalah acuan dalam perancangan 

dan pembangunan modul Kasir Penerimaan Tunai. Model spiral dibagi menjadi 

enam wilayah tugas yang akan terus berlanjut hingga semua kebutuhan telah 

terpenuhi. Berikut adalah penjelasan detail dari proses rancang bangun sistem 

(Pressman, 2010). 
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1. Komunitas User 

Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif 

antara developer dengan user atau customer terutama mengenai kebutuhan dari 

user. 

2. Perencanaan 

Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, 

perkiraan waktu pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk 

pengembangan sistem. 

3. Analisa Resiko 

Aktivitas analisa resiko ini dijalankan untuk menganalisis baik resiko secara 

teknikal maupun secara manajerial. Tahap inilah yang mungkin tidak ada pada 

model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan 

pada model spiral. 

4. Perekayasaan 

Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi 

dari aplikasi secara teknikal. 

5. Pembangunan dan Pengembangan 

Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun sistem, testing, instalasi dan 

customer support seperti pelatihan penggunaan sistem serta dokumentasi 

seperti buku manual penggunaan sistem. 

6. Evaluasi User 

Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau 

customer berdasarkan evaluasi mereka terhadap representasi sistem pada tahap 

pembangunan maupun pada implementasi sistem. 

 

Dalam tahap pembangunan dan pengembangan, sistem akan di-install pada 

development server dari pemilik proyek (PT Tristar Finance). Ketika seluruh 

kebutuhan telah diakomodir oleh sistem, proses selanjutnya adalah proses upload 

sistem ke web server production di mana web server tersebut adalah web server 

operasional untuk sistem - sistem yang digunakan oleh PT Tristar Finance. 

 

Rancang bangun…, Andri Murfih, FTI UMN 2014



10 

 

Berikut ini adalah tabel realisasi kerja magang dari tugas yang dilakukan 

penulis selama kerja magang. 

 

Tabel 3.1 Laporan Kerja Per Minggu 

Minggu Kegiatan 

1  Instalasi software yang dibutuhkan untuk pengimplementasian 

framework 

 Memperbaiki tabel, stored procedures, dan form  

 Merapihkan coding style 

2  Mengerjakan modul kasir dengan pembagian tim 

 Menentukan desain tampilan antarmuka modul kasir 

 Membuat form, stored procedures, dan utility  

 Membuat form, DAL, stored procedures dari DCRMain 

3  Membuat tabel master, stored procedures, dan form tambahan 

 Mengerjakan form dan DAL dari modul inventory 

4  Melakukan perbaikan untuk halaman modul kasir dan inventory 

 Mulai mengerjakan laporan yang terdiri dari stored procedure dan 

tabelnya 

 Melakukan perbaikan dari laporan yang sudah dibuat  

5  Melanjutkan pembuatan laporan dengan membuat caller page report 

 Melakukan quality control dan memperbaiki kesalahan dari laporan-

laporan yang sudah dibuat, yang terdiri dari stored procedures, tabel, 

form interface, dan caller page 

6  Mempelajari proses bisnis AGATHA 

 Membuat tabel, form interface yang sesuai dengan proses bisnis 

AGATHA 

 Mulai membangun sistem untuk projek AGATHA 

7  Melanjutkan projek AGATHA  

 Melakukan quality control dan perbaikan jika terjadi kesalahan 

8  Presentasi projek AGATHA kepada BTPN 

 Pembuatan tabel master, form interface, dan stored procedures untuk 

kas mutasi 
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Tabel 3.2 Laporan Kerja Per Minggu (lanjutan) 

Minggu Kegiatan 

9  Memperbaiki modul inventory 

 Membuat laporan kwitansi dan stored procedures tambahan 

 

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Pelaksanaan kerja magang ini dapat diuraikan menjadi tiga, yaitu 

perancangan sistem, kendala yang ditemukan, dan solusi atas kendala yang 

ditemukan. Berikut penulis uraikan pelaksanaannya. 

3.3.1 Perancangan Sistem 

 Ada beberapa hal yang dilakukan pada saat melaksanakan kerja magang, 

dari mulai perancangan sistem seperti Data Flow Diagram, Entity Relational 

Diagram, stuktur tabel, desain antarmuka, dan implementasi. Berikut masing-

masing penjelasannya. 

A. Data Flow Diagram 

 DFD modul Kasir Penerimaan Tunai ifinancing memiliki lima  proses 

utama yang terdiri dari Proses Buka/Tutup Kasir, Proses Daftar Transaksi Tunai 

Per Cabang, Proses Transaksi Penerimaan Tunai, dan Proses Laporan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar DFD modul kasir penerimaan tunai ifinancing 

di bawah ini. 

 

Gambar 3.2 Process Tree DFD Modul Kasir Peneriman Tunai 

Rancang bangun…, Andri Murfih, FTI UMN 2014
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 Dari context diagram modul kasir penerimaan tunai ini terdapat dua orang 

user, yaitu Kepala Kasir dan pegawai kasir biasa. Kepala kasir dan pegawai kasir 

adalah user yang secara langsung berinteraksi dengan sistem. Untuk kepemilikan 

hak akses secara penuh terhadap modul kasir penerimaan tunai ini adalah kepala 

kasir dan pegawai kasir biasa memiliki hak akses yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan kepala kasir. 

 Pada DFD Level 1 modul penerimaan tunai terlihat lima proses utama, yaitu 

Proses Buka/Tutup Kasir, Proses Daftar Transaksi Tunai Per Cabang, Proses 

Transaksi Penerimaan Tunai, dan Proses Laporan. Proses Buka/Tutup Kasir  adalah 

proses yang dilakukan oleh kepala kasir untuk membuka atau menutup sebuah kasir 

yang digunakan pegawai kasir untuk melayani customer agar dapat melakukan 

penerimaan tunai dari transaksi yang dilakukan. Proses Daftar Transaksi Tunai Per 

Cabang adalah proses yang dilakukan oleh pegawai kasir untuk melihat transaksi 

yang sudah dilakukan pada setiap cabang yang ada. Proses Transaksi Penerimaan 

Tunai adalah proses yang dilakukan oleh kasir untuk menerima pembayaran 

angsuran/denda dan menggunakan uang titipan customer untuk melakukan 

pembayaran cicilan atau denda. Proses terakhir adalah Proses Laporan yang 

digunakan untuk mencetak laporan. 

Rancang bangun…, Andri Murfih, FTI UMN 2014
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Gambar 3.5 DFD Level 2.1 Proses Buka/Tutup Kasir 

 

 Proses Buka/Tutup Kasir terdiri dari dua subproses yaitu Proses Buka Kasir 

dan Proses Tutup Kasir. Subproses Buka Kasir digunakan untuk membuka sebuah 

kasir yang baru untuk melayani transaksi. Dan Subproses Tutup Kasir dilakukan 

untuk menutup kasir yang sudah dibuka pada saat akhir hari kerja sehingga data 

transaksi sebuah kasir akan tercatat dengan baik. Kedua subproses ini hanya dapat 

dilakukan oleh kepala kasir. Dan untuk membuka dan menutup kasir, dibutuhkan 

password sistem yang dimiliki oleh pegawai kasir yang akan dibukakan kasirnya. 
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Gambar 3.6 DFD Level 2.2 Proses Daftar Transaksi Tunai Per Cabang 

 

 Proses daftar transaksi tunai per cabang ini memiliki dua buah subproses 

yaitu proses lihat daftar transaksi tunai cabang dan proses lihat transaksi detail. 

Subproses lihat daftar transaksi tunai cabang ini dapat menampilkan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh seluruh kasir pada sebuah cabang. Subproses lihat 

transaksi detail ini dapat menampilkan informasi detail dari transaksi yang sudah 

dilakukan. Kedua proses ini adalah proses yang dapat diakses secara eksklusif oleh 

kepala kasir. 

 Proses Penerimaan Tunai memiliki lima subproses yaitu Subproses 

Penerimaan Angsuran/Denda/Titipan, Subproses Penerimaan Pelunasan 

Dipercepat, Subproses Cek Pelunasan, Subproses Membuat Transaksi, dan 

Subproses Membuat Transaksi Detail. Secara garis besar, semua subproses ini 

berisi seluruh proses penerimaan berbagai transaksi yang dapat dilakukan oleh 

sistem informasi PT Tristar Finance. 

Rancang bangun…, Andri Murfih, FTI UMN 2014
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 Proses daftar transaksi kasir ini terdiri dari tiga subproses yaitu Subproses 

Lihat Daftar Transaksi, Subproses Lihat Transaksi Detail, dan Subproses Cetak 

Kwitansi. Pada subproses lihat daftar transaksi ini dapat menampilkan seluruh 

daftar transaksi yang telah dilakukan oleh pegawai kasir itu sendiri. Subproses lihat 

transaksi detail untuk melihat transaksi detail yang sudah dilakukan oleh pegawai 

kasir. Dan subproses cetak kwitansi digunakan untuk mencetak kwitansi dari 

transaksi yang dilakukan, yaitu kwitansi angsuran, kwitansi denda, kwitansi umum, 

dan kwitansi pelunasan dipercepat. 

 Proses Laporan digunakan untuk mencetak laporan. Pada modul 

penerimaan tunai ini terdapat lebih dari 60 jenis laporan yang memiliki kegunaan 

untuk menampilkan laporan secara rinci pada bagian tertentu. Untuk keperluan 

penulisan laporan magang, penulis hanya mencantumkan dua jenis laporan yang 

sudah dikerjakan oleh penulis, yaitu laporan pelunasan dipercepat per tanggal bayar 

summary dan laporan titipan angsuran per cabang. Hasil akhir dari laporan ini dapat 

dibuat dalam format PDF dan XLS. 
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B. Entity Relational Diagram 

 Berikut adalah ERD dari modul kasir penerimaan tunai pada sistem 

informasi PT Tristar Finance. 
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C. Struktur Tabel 

Berikut adalah tabel – tabel yang digunakan pada modul penerimaan tunai 

pada system yang dikembangkan untuk PT Tristar Finance. 

 

Nama tabel : master_branch_staff 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master semua   

  pegawai yang bekerja pada setiap cabang. 

 

Tabel 3.3 Struktur Tabel master_branch_staff 

Field Name Type Length Information 

UID nvarchar 12 Primary Key 

BRANCH_CODE nvarchar 3 Kode Cabang 

NAME nvarchar 100 Nama Pegawai 

ADDRESS nvarchar 100 Alamat Pegawai 

 

Nama tabel : master_branch 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master semua   

  cabang dari perusahaan. 

 

Tabel 3.4 Struktur Tabel master_branch 

Field Name Type Length Information 

CODE nvarchar 3 Primary Key 

NAME nvarchar 100 Nama Cabang 

ADDRESS nvarchar 100 Alamat Cabang 

PHONE_NO nvarchar 50  

 

Nama tabel : master_branch_staff_position 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master kode   

  posisi atau jabatan pegawai pada setiap cabang. 

 

Tabel 3.5 Struktur Tabel master_branch_staff_position 

Field Name Type Length Information 

ID int  Primary Key 

UID nvarchar 12 ID Pegawai 

POSITION_ID int  ID Jabatan 
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Nama tabel : master_position 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master dari   

  semua nama  jabatan atau posisi perusahaan.  

 

Tabel 3.6 Struktur Tabel master_ position 

Field Name Type Length Information 

ID int  ID Jabatan 

DESCRIPTION nvarchar 100 Nama Jabatan 

 

Nama tabel : master_customer 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pribadi dari   

  pelanggan atau customer. 

 

Tabel 3.7 Struktur Tabel master_customer 

Field Name Type/Length Information 

ID nvarchar(12) ID Customer 

FULLNAME nvarchar(100) Nama customer 

 

Nama tabel : master_transaction 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master jenis-  

  jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

Tabel 3.8 Struktur Tabel master_transaction 

Field Name Type Length Information 

CODE nvarchar 2 Kode Transaksi, pada 

tabel kwitansi_main untuk 

kwitansi_type 

DESCRIPTION nvarchar 100 Nama Transaksi 

RECEIVED_OR_PAYMENT nvarchar 2 Flag penerimaan atau 

pembayaran 

IS_CASH nvarchar 1  

IS_FINANCE nvarchar 1  

CASH_URL nvarchar 100 URL transaksi tunai 

FINANCE_URL nvarchar 100 URL transaksi non-tunai 

IS_TITIPAN nvarchar 1  

TITIPAN_URL nvarchar 100  
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Nama tabel : master_user 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data user sistem. 

 

Tabel 3.9 Struktur Tabel master_user 

Field Name Type Length Information 

UID nvarchar 12 Primary Key 

UPASS nvarchar 12 Password user 

ACTIVE_FLAG nvarchar 1 Flag status user 

 

Nama tabel : cashier_main 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kasir yang sudah  

  dibuka dan ditutup. 

 

Tabel 3.10 Struktur Tabel cashier_main 

Field Name Type Length Information 

CASHIER_NO nvarchar 12 Primary key 

CASHIER_BRANCH_CODE nvarchar 3 Cabang kasir 

CASHIER_YEAR nvarchar 2 Tahun kasir dibuat 

CASHIER_MONTH nvarchar 2 Bulan kasir dibuat 

CASHIER_SEQUENCE nvarchar 5 Urutan kasir 

CASHIER_ID nvarchar 12 Id karyawan penjaga kasir 

STATUS int  Status 0:buka, 1:tutup 

BEGINNING_BALANCE decimal 18,2 Saldo awal kasir 

END_BALANCE decimal 18,2 Saldo akhir kasir 

ON_HAND decimal 18,2 Saldo tunai kasir 

ON_BANK decimal 18,2 Saldo non-tunai kasir 

OPEN_DATE datetime  Tanggal kasir dibuka 

CLOSE_DATE datetime  Tanggal kasir ditutup 

VALUE_DATE datetime  Tanggal transaksi kasir 

 

Nama tabel : kwitansi_main 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data lengkap setiap  

  kwitansi yang sudah dibuat untuk setiap kontrak. 

 

Tabel 3.11 Struktur Tabel kwitansi_main 

Field Name Type Length Information 

KWITANSI_NO nvarchar 15 Composite Primary Key 

KWITANSI_BRANCH_CODE nvarchar 3 Cabang tempat kwitansi 

dibuat 
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Tabel 3.12 Struktur Tabel kwitansi_main (lanjutan) 

Field Name Type Length Information 

KWITANSI_YEAR nvarchar 2 Tahun kwitansi dibuat 

KWITANSI_MONTH nvarchar 2 Bulan kwitansi dibuat 

KWITANSI_TYPE nvarchar 2 Tipe kwitansi, foreign key 

dari kode transaksi pada 

tabel master_transaction 

KWITANSI_SEQ nvarchar 4 Nomor urut kwitansi 

CONTRACT_NO nvarchar 16 Nomor kontrak 

INSTALLMENT_NO int  Angsuran kontrak 

KWITANSI_DATE datetime  Tanggal kwitansi 

KWITANSI_AMOUNT decimal 18,0 Jumlah yang dibayar 

PRINT_TIME int  Jumlah dicetak 

PRINT_MAX_TIME int  Jumlah maksimal Cetak 

 

Nama tabel : cashier_cash 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi secara tunai  

  pada setiap kasir. 

 

Tabel 3.13 Struktur Tabel cashier_cash 

Field Name Type Length Information 

CASHIER_NO nvarchar 12 Composite Primary Key 

CASHIER_SUB_NO nvarchar 3 Composite Primary Key 

CONTRACT_NO nvarchar 16 No kontrak  bersangkutan 

TRX_DATE datetime  Tanggal transaksi 

RECEIVED_FROM nvarchar 100 Pembayar transaksi 

RECEIVED_AMOUNT decimal 18,2 Jumlah uang yang diterima 

TITIPAN_AMOUNT decimal 18,2 Jumlah titipan yang digunakan 

 

Nama tabel : cashier_cash_detail 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data detail dari setiap  

  pembayaran yang dilakukan dalam satu kali transaksi 

 

Tabel 3.14 Struktur Tabel cashier_cash_detail 

Field Name Type Length Information 

CASHIER_NO nvarchar 12 Composite Primary Key 

CASHIER_SUB_NO nvarchar 3 Composite Primary Key 

CASHIER_DETAIL_NO nvarchar 16 Composite Primary Key 
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Tabel 3.15 Struktur Tabel cashier_cash_detail (lanjutan) 

Field Name Type Length Information 

KWITANSI_TYPE nvarchar 2 Tipe transaksi 

KWITANSI_NO nvarchar 15 Nomor kwitansi 

KWITANSI_AMOUNT decimal 18,2 Jumlah yang dibayarkan nasabah 

INSTALLMENT int  Angsuran ke 

 

Nama tabel : contract_main 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kontrak dari aplikasi  

  yang sudah disetujui. 

 

Tabel 3.16 Struktur Tabel contract_main 

Field Name Type/Length Information 

CONTRACT_NO nvarchar(16) Primary key 

CONTRACT_BRANCH_CODE nvarchar(3) Kode asal cabang kontrak dibuat 

CONTRACT_STATUS nvarchar(10) Status kontrak 

CUSTOMER_ID nvarchar(12) Id nasabah pemilik kontrak 

VEHICLE_PLAT_NO_1 nvarchar(3) Kode wilayah nomor polisi 

VEHICLE_PLAT_NO_2 nvarchar(5) Nomor polisi 

VEHICLE_PLAT_NO_3 nvarchar(3) Kombinasi huruf nomor polisi 

VEHICLE_DESCRIPTION nvarchar(255) Deskripsi produk 

LUNAS_FLAG nvarchar(10) Flag tipe lunas 

 

Nama tabel : contract_denda 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data denda dari semua  

  kontrak yang terlambat melakukan pembayaran. 

 

Tabel 3.17 Struktur Tabel contract_denda 

Field Name Type Length Information 

CONTRACT_NO nvarchar 16 Composite Primary Key 

INSTALLMENT int  Composite Primary Key 

FROM_DATE datetime  Tanggal denda mulai dihitung 

UNTIL_DATE datetime  Tanggal denda selesai dihitung 

DENDA_AMOUNT decimal 18,0 Jumlah denda 

KWITANSI_NO nvarchar 15 Nomor kwitansi 

PAYMENT_DATE datetime  Tanggal pembayaran 

PAYMENT_METHOD nvarchar 1 Metode pembayaran 
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Nama tabel : contract_titipan 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data titipan dari semua  

  kontrak. 

 

Tabel 3.18 Struktur Tabel contract_titipan 

Field Name Type Length Information 

CONTRACT_NO nvarchar 16 Composite Primary Key 

CONTRACT_TITIPAN_NO nvarchar 3 Composite Primary Key 

KWITANSI_NO nvarchar 15 Nomor kwitansi 

TITIPAN_DATE datetime  Tanggal penitipan 

TITIPAN_AMOUNT decimal 18,0 Jumlah titipan 

PAYMENT_METHOD nvarchar 1 Metode pembayaran 

 

Nama tabel : contract_payment_schedule 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jadwal pembayaran  

  angsuran setiap bulannya dari setiap kontrak. 

 

Tabel 3.19 Struktur Tabel contract_payment_schedule 

Field Name Type Length Information 

CONTRACT_NO nvarchar 16 Composite Primary Key 

INSTALLMENT int  Composite Primary Key 

DUE_DATE datetime  Tanggal jatuh tempo 

INSTALLMENT_AMOUNT decimal 18,2 Jumlah angsuran  

IS_PAID_FLAG nvarchar 1 Flag status pembayaran 

KWITANSI_NO nvarchar 15 Nomor kwitansi 

PAYMENT_DATE datetime  Tanggal pembayaran 

PAYMENT_METHOD nvarchar 1 Metode pembayaran 

 

Nama tabel : contract_terminated_cust 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kontrak yang akan  

  melakukan pelunasan dipercepat setelah mengalami proses   

  otorisasi. 

 

Tabel 3.20 Struktur Tabel contract_terminated_cust 

Field Name Type Length Information 

CONTRACT_NO nvarchar 16 Primary Key 

REQUEST_DATE datetime  Tanggal Permintaan 
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Tabel 3.21 Struktur Tabel contract_terminated_cust (lanjutan) 

Field Name Type Length Information 

LOAN_AMOUNT decimal 18, 2 Total Pokok Hutang 

TOTAL_PAID decimal 18, 2 Total yang sudah dibayar 

LOAN_TOTAL decimal 18, 2 Sisa pokok hutang 

ROUND_AMOUNT decimal 18, 2 Pembulatan sisa hutang 

ADM_AMOUNT decimal 18, 2 Biaya administrasi 

CHARGED_AMOUNT decimal 18, 2 Total denda 

CHARGED_DISCOUNT decimal 18, 2 Potongan denda 

PINALTY_AMOUNT decimal 18, 2 Pinalti pelunasan dipercepat 

TITIPAN_AMOUNT decimal 18, 2 Titipan nasabah 

CONTRACT_FEE_AMOUNT decimal 18, 2 Biaya kontrak 

TERMINATE_AMOUNT decimal 18, 2 Total pelunasan yang harus 

dibayar 

KWITANSI_NO nvarchar 15 Nomor kwitansi 

APPROVED_DATE datetime  Tanggal disetujui 

START_TERMINATE_INSTA

LLMENT_KE 

int  Angsuran pertama yang 

dihitung 

END_TERMINATE_INSTALL

MENT_KE 

int  Angsuran terakhir yang 

dihitung 

INTEREST_REALISASI decimal 18, 2  

STATUS nvarchar 50 Status permintaan 

APPROVED_BY nvarchar 50 Karyawan yang menyetujui 

EXPIRED_DATE datetime  Tanggal Expired 

 

D. Desain Antarmuka 

Setelah menjelaskan Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, 

dan penjabaran detail struktur tabel yang dibuat berdasarkan modul yang dibangun. 

Penulis akan menjelaskan mengenai rancangan tampilan antar-muka yang akan 

ditampilkan pada sistem. 

 

Gambar 3.10 Sketsa halaman login 
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Gambar 3.11 Sketsa halaman feedback error login 

 

 Halaman login adalah halaman pertama yang akan muncul ketika user ingin 

mengakses sistem informasi. User harus memasukkan UserID dan Password yang 

sesuai untuk dapat masuk ke halaman utama sistem. Jika user memasukkan data 

yang tidak sesuai maka sistem akan memberikan feedback error bahwa UserID dan 

Password salah. 

 

  

Gambar 3.12 Sketsa halaman Daftar Kasir pada sub-menu Buka/Tutup Kasir 

 

 Gambar 3.12 menunjukkan sketsa halaman Daftar Kasir pada sub-menu 

Buka/Tutup Kasir. Pada halaman ini akan menampilkan daftar kasir baik yang 

sudah dibuka maupun yang sudah ditutup. Untuk setiap konten pada daftar kasir 
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akan ditampilkan list dari konten tersebut dan disediakan link untuk melihat data 

detail dari konten. List ditampilkan dalam bentuk tabel dan untuk melihat data 

detail dari konten hanya perlu perlu memilih atau klik dari salah satu record. Untuk 

setiap list konten, disediakan fitur pencarian di mana user bisa memasukkan kata 

kunci pencarian berdasarkan data-data yang ditampilkan di tabel. Jika user 

menekan tombol "Buka Kasir Baru" sistem akan menuju ke halaman untuk 

membuka kasir yang baru. 

 

Gambar 3.13 Sketsa halaman detail kasir 

 

 Bila user menekan list record maka sistem akan menuju ke data detail dari 

data kasir yang dipilih pada listing sebelumnya. Gambar 3.13 menunjukkan 

halaman data detail kasir ketika sudah dipilih dari menu sebelumnya. Pada halaman 

ini hanya terdapat dua buah tombol, yaitu untuk keluar untuk melakukan navigasi 

kembali ke halaman listing daftar kasir dan tutup kasir (close) untuk menutup kasir. 
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Gambar 3.14 Sketsa halaman buka kasir baru 

 

 Bila user menekan tombol "Buka Kasir Baru" sistem akan menuju ke 

halaman pembukaan kasir baru. Gambar 3.14 menunjukkan halaman utama untuk 

buka kasir baru, yang halamannya juga sama untuk menampilkan informasi detail 

kasir. Pada halaman ini terdapat dua tombol, yaitu keluar untuk navigasi kembali 

ke halaman listing daftar kasir dan membuka kasir baru. Ketika tombol 

"Simpan(Open)" dipilih maka sistem akan membuka kasir baru maka akan muncul 

popup menu konfirmasi seperti pada gambar 3.15. 

Gambar 3.15 Sketsa halaman konfirmasi Buka/Tutup Kasir 

 

 Gambar 3.15 menunjukkan bahwa user harus memasukkan password dan 

terdapat dua tombol, yaitu tombol OK untuk melanjutkan proses dan tombol Tutup 

untuk kembali kepada halaman buka kasir baru. 
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Gambar 3.16 Sketsa halaman Daftar Penerimaan Tunai 

 

 Gambar 3.16 menunjukkan halaman dari daftar penerimaan tunai yang 

merupakan halaman utama dari sub-menu Penerimaan Tunai. Pada halaman ini 

menampilkan field mengenai kasir, terdapat list daftar transaksi yang dapat dipilih, 

jenis penerimaan berupa dropdown list, tombol "Tambah" dan pada bagian bawah 

daftar transaksi terdapat textfield untuk fungsi pencarian. 

 

Gambar 3.17 Sketsa halaman penerimaan tunai – angsuran, denda dan titipan 
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 Gambar 3.17 menunjukkan halaman penerimaan tunai, halaman ini akan 

dipanggil ketika tombol "Tambah" pada halaman Daftar Penerimaan Tunai dipilih. 

Menampilkan field yang dibutuhkan, list untuk angsuran dan denda, serta textbox 

untuk mengisi data-data yang dibutuhkan. Pada field kontrak terdapat sebuah 

tombol popup, pada bagian bawah terdapat dua buah tombol, yaitu simpan dan 

kembali. 

 

Gambar 3.18 Sketsa halaman menu popup daftar kontrak 

  

 Gambar 3.18 menunjukkan daftar kontrak yang setiap record dapat dipilih. 

Halaman ini akan muncul secara popup setelah icon pada field kontrak di klik. Pada 

bagian bawah daftar kontrak terdapat textbox untuk mencari dan dua tombol, yaitu 

cari dan tutup. 
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Gambar 3.19 Sketsa halaman Data Penerimaan Tunai 

 

 Gambar 3.19 menunjukkan halaman dari data penerimaan tunai yang 

menampilkan field, rincian penerimaan berupa tabel dan tombol untuk cetak dan 

kembali. 

 

Gambar 3.20 Sketsa halaman Daftar Transaksi Penerimaan Tunai 

 

 Gambar 3.20 menunjukkan halaman dari daftar transaksi penerimaan tunai 

yang akan menampilkan data transaksi penerimaan berupa list view. Terdapat 

textbox dan dropdown list yang digunakan parameter content data akan muncul. 

Pada bagian bawah terdapat fitur pencarian. Pada list view dapat di klik untuk 

melihat data transaksi detail seperti gambar 3.19. 
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Gambar 3.21 Sketsa halaman Laporan 

 

Gambar 3.21 menunjukkan halaman laporan yang dimiliki oleh menu kasir. 

Pada halaman ini terdapat banyak laporan yang ditampilkan dalam list view. Pada 

bagian kanan list view terdapat tombol yang digunakan untuk menuju submenu 

pencetakan laporan. Halaman laporan ini juga terdapat fitur pencarian untuk 

mempermudah menemukan laporan yang diinginkan. 

 

E. Implementasi 

Berikut hasil print screen dari implementasi aplikasi. Aplikasi akan diawali 

dengan form login yang setelah proses login berhasil akan masuk ke halaman utama 

aplikasi.  

 

Gambar 3.22 Halaman Login 
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Gambar 3.23 Halaman Feedback Error 

 

Pada halaman login ini user harus memasukkan data UserID dan Password. 

Jika data yang dimasukkan tidak sesuai, user akan mendapatkan sebuah feedback 

bahwa UserID atau Password yang dimasukkan tidak valid seperti gambar 3.23. 

Sedangkan jika user berhasil login maka sistem akan menuju ke halaman utama 

dan user dapat bernavigasi ke menu kasir. 

 

Gambar 3.24 Halaman Daftar Kasir 

 

 Aplikasi memiliki menu yang berada dalam sidebar dengan dikelompokkan 

berdasarkan kepentingannya. Berikut gambar 3.24 menunjukkan list view  Daftar 

Kasir jika menu "Buka/Tutup Kasir" dipilih. Dalam list view Daftar Kasir dapat 

dilakukan pemilihan dengan mengklik salah satu record untuk melihat data detail 

dari data kasir tersebut. Pada halaman ini digunakan untuk melihat seluruh kasir 

yang ada pada seluruh cabang tempat user bekerja. 
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 Pada bagian bawah list view terdapat fitur untuk melakukan pencarian yang 

terdiri dari drop down list bulan yang digunakan sebagai salah satu parameter 

pencarian, textbox berisi tahun yang digunakan juga sebagai salah satu parameter 

pencarian, dan textbox terakhir dapat diisi dengan data apa saja yang sesuai pada 

field di list view. Proses pencarian akan dilakukan sesuai dengan parameter yang 

sudah diisi yang kemudian data akan tampil pada list view jika tombol "Cari" 

ditekan. 

 Terdapat tombol "Buka Kasir Baru" yang menuju ke halaman berikutnya 

seperti gambar 3.25 di mana pada halaman tersebut akan membuat atau membuka 

kasir yang baru. 

 

Gambar 3.25 Halaman Buka Kasir Baru 

 

 Setelah tombol "Buka Kasir Baru" dipilih maka sistem akan menuju ke 

halaman buka kasir yang memiliki beberapa field yang harus ditentukan oleh 

kepala kasir. Pada field Cabang dan Cashier ID ditentukan dengan menggunakan 

drop down list untuk menentukan cabang bagian mana yang akan dibuka kasirnya 

dan siapa kasir yang bertugas. Sebelum membuka kasir yang baru, terlebih dahulu 

harus ditentukan saldo awal yang dimiliki oleh kasir tersebut.  

 Pada halaman ini terdapat tombol "Simpan (Open)" yang berguna untuk 

membuka kasir yang baru dan tombol "Kembali ke Daftar Kasir" yang berguna 

untuk kembali ke daftar kasir. Jika kepala kasir ingin melakukan klik tombol 
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"Simpan (Open)" maka sebuah form popup konfirmasi password akan muncul 

seperti gambar 3.26. Seorang kepala kasir tidak dapat membuka dan menutup 

sebuah kasir tanpa adanya otorisasi dari seorang penjaga kasir dalam bentuk 

password sistem mereka. 

 

Gambar 3.26 Halaman Konfirmasi Password 

 

 Gambar 3.26 menunjukan halaman popup konfirmasi password yang harus 

diisi oleh kepala kasir. Field yang harus diisi oleh kepala kasir adalah password 

yang sesuai dengan password pegawai kasir yang akan dibuka untuk kasir tersebut. 

Pada halaman ini terdapat tombol "Simpan" yang digunakan untuk membuka kasir 

yang baru dan tombol "Tutup" untuk menutup halaman popup. 
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Gambar 3.27 Halaman Konfirmasi 

 

 Gambar 3.27 menunjukkan suatu feedback atas aksi simpan yang 

menanyakan apakah akan membuka kasir yang baru. Feedback ini akan muncul 

ketika tombol "Simpan" pada halaman popup konfirmasi password dipilih. Sistem 

akan melakukan proses validasi password untuk mengetahui password yang diisi 

sudah sesuai atau belum. Jika validasi menyatakan password tersebut benar maka 

sistem akan langsung menuju ke halaman daftar kasir seperti gambar 3.24 dan jika 

validasi menyatakan password tersebut salah akan memberikan feedback seperti 

gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Halaman Konfirmasi Password salah 
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 Jika kepala kasir memasukkan password yang salah maka sistem akan 

memberikan feedback yang menyatakan password yang dimasukkan salah. Untuk 

melanjutkan ke proses selanjutnya kepala kasir harus memasukkan password yang 

benar atau menutup menu popup. 

 

Gambar 3.29 Halaman Detail Data Kasir 

 

 Gambar 3.29 menunjukkan halaman Detail Data Kasir yang sudah dibuka. 

Halaman ini dapat dipanggil ketika list view pada Daftar Kasir di klik. Pada 

halaman ini kepala kasir dapat melakukan proses penutupan kasir dengan menekan 

tombol "Simpan(Close)". Aksi dari tombol ini akan sama seperti pada halaman 

buka kasir ketika tombol "Simpan(Open)" di klik yang di mana menu popup 

konfirmasi password akan muncul dan feedback atas aksi dari simpan konfirmasi 

password. Ketika kepala kasir menekan tombol "Kembali ke Daftar Kasir" maka 

sistem akan kembali ke halaman utama menu Buka/Tutup Kasir atau halaman 

Daftar Kasir. Begitu proses penutupan berhasil dilakukan maka sistem akan 

langsung menampilkan tampilan bahwa kasir sudah ditutup seperti gambar 3.30. 
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Gambar 3.30 Halaman Detail Data Kasir (Closed) 

 

 Pada kasir terdapat beberapa status yang menyatakan keadaan dari kasir 

tersebut, yaitu NEW seperti gambar 3.25, OPEN seperti gambar 3.29, dan CLOSED 

seperti gambar 3.30. Pada gambar 3.30 menunjukkan halaman kasir yang sudah 

ditutup sehingga kepala kasir hanya bisa melihat data kasir yang pernah dibuat dan 

melakukan aksi kembali ke daftar kasir. 

 

Gambar 3.31 Halaman Daftar Penerimaan Tunai 

 

 Setelah kasir sudah berhasil untuk dibuka maka proses penerimaan tunai 

baru dapat dilakukan oleh pegawai kasir yang bersangkutan. Gambar 3.31 

menunjukkan halaman utama menu Penerimaan Tunai yang berisi No. Kasir, 

tanggal pembukaan kasir, tanggal transaksi. Terdapat dropdown list yang berisikan 

jenis transaksi yang dapat dilakukan, dan daftar transaksi yang telah dilakukan 
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selama kasir tersebut dibuka dalam bentuk list view, serta tersedia navigasi ke 

halaman transaksi detail yang ada pada daftar transaksi dengan memilih transaksi 

yang ingin dilihat secara detail. Pada halaman ini terdapat tombol "Tambah" yang 

jika di klik maka sistem akan menuju ke halaman selanjutnya sesuai dengan jenis 

penerimaan yang dipilih.  

 

Gambar 3.32 Halaman Penerimaan Tunai – Angsuran, Denda dan Titipan 

 

 Dalam modul penerimaan tunai, transaksi yang paling sering dilakukan 

adalah transaksi penerimaan angsuran. Gambar 3.32 menunjukkan halaman dari 

transaksi penerimaan angsuran yang dibangun secara kolaboratif dengan halaman 

transaksi lainnya, yaitu transaksi penerimaan denda dan transaksi penerimaan 

titipan. Pada halaman ini user harus memilih kontrak terlebih dahulu seperti 

gambar 3.33 yang nantinya akan dibayarkan angsuran atau dendanya. Ikon  

digunakan untuk menampilkan daftar kontrak yang berstatus "GO LIVE secara 

popup. 
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Gambar 3.33 Halaman popup Daftar Kontrak 

 

 Gambar 3.33 menunjukkan terdapat halaman popup daftar kontrak yang 

muncul ketika icon  dipilih. Pada halaman ini terdapat list view yang 

menampilkan informasi kontrak yang berstatus "GO LIVE" yang di mana dapat 

dipilih dengan menekan salah satu record. Begitu aksi menekan salah satu record 

terjadi maka sistem akan menggunakan informasi yang dipilih untuk menampilkan 

data detail piutang kontrak dalam bentuk daftar pembayaran seperti gambar 3.34. 

Pada bagian bawah list view dapat dilakukan proses pencarian dengan mengisi kata 

kunci pada textbox yang ada dan menekan tombol "Cari" serta tombol "Tutup" 

untuk menutup halaman popup daftar kontrak. 
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Gambar 3.34 Halaman Penerimaan Angsuran 

  

 Begitu kontrak sudah dipilih maka sistem akan menampilkan informasi 

angsuran dan denda dari kontrak tersebut dalam bentuk list view di mana user dapat 

memilih untuk membayar angsuran atau denda tertentu dengan mencentang 

checkbox yang ada. Setelah checkbox dicentang maka sistem akan melakukan 

perhitungan jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Untuk membayar 

angsuran atau denda, user hanya perlu memasukkan jumlah uang pada texbox yang 

sudah disediakan serta user dapat menggunakan titipan yang ada pada kontrak 

tersebut(jika kontrak tersebut memiliki titipan) dengan cara mencentang checkbox 

yang ada pada field titipan. Setelah semua field sudah diisi maka user harus 
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menekan tombol "Simpan" untuk melakukan pembayaran angsuran atau denda dan 

tombol "Kembali" untuk kembali ke halaman Penerimaan Tunai seperti gambar 

3.31. 

 

Gambar 3.35 Halaman feedback aksi Pembayaran Angsuran 

 

 Pada halaman penerimaan tunai angsuran/denda/titipan di mana setiap field 

yang harus diisi sudah sesuai dan user menekan tombol "Simpan" untuk melakukan 

proses pembayaran. Jika data yang dimasukkan oleh user sudah sesuai maka proses 

pembayaran angsuran atau denda akan berhasil dan sistem akan memberika 

feedback yang menyatakan bahwa data berhasil disimpan seperti gambar 3.35. 

Begitu proses pembayaran angsuran atau denda berhasil maka sistem akan 

langsung menuju ke halaman Data Penerimaan Tunai seperti gambar 3.36. 
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Gambar 3.36 Halaman Detail Transaksi Data Penerimaan Tunai 

 

 Gambar 3.36 menunjukkan halaman dari data detail transaksi penerimaan 

tunai. Halaman data penerimaan tunai ini dapat dipanggil melalui beberapa menu. 

Ketika user berhasil melakukan proses penerimaan tunai angsuran/denda/titipan 

maka sistem akan langsung memanggil halaman ini untuk memberikan semua 

informasi transaksi yang sudah dilakukan.  

 Pada menu penerimaan tunai seperti gambar 3.39 terdapat list view daftar 

transaksi yang sudah dilakukan oleh user dan dari list view tersebut dapat dipilih 

dengan menekan pada salah satu record maka sistem akan langsung menuju ke 

halaman detail transaksi data penerimaan seperti gambar 3.36. Melalui menu daftar 

transaksi tunai seperti gambar 3.40 juga dapat menuju ke halaman ini. 

 Pada halaman ini user juga dapat mencetak kwitansi dari setiap jenis 

transaksi yang sudah dilakukan dengan cara mencentang checkbox dan menekan 

tombol "Cetak Per Kwitansi" maka kwitansi akan tercetak dengan format tampilan 

seperti gambar 3.38. Fitur cetak kwitansi ini tidak dapat dilakukan lagi jika jumlah 

cetak sudah mencapai batas cetak. Jika sudah melebihi batas cetak maka kondisi 

checkbox detail akan disabled.  
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Gambar 3.37 Halaman Transaksi Penerimaan Pelunasan Dipercepat 

 

 Transaksi penerimaan pelunasan dipercepat membutuhkan persetujuan dari 

pihak yang berwenang sebelum dapat dilaksanakan. User dapat memilih kontrak 

yang ingin dilunasi melalui tombol lookup yang akan menampilkan daftar kontrak 

yang permintaan pelunasannya disetujui. 

 

Gambar 3.38 Halaman Kwitansi Angsuran 
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 Gambar 3.38 menunjukkan halaman dari kwitansi angsuran yang memiliki 

field dan data yang berhubungan dan sesuai dengan jenis transaksi dan data 

penerimaan tunai. 

 

Gambar 3.39 Halaman Daftar Penerimaan Tunai 

 

  

 

Gambar 3.40 Halaman Daftar Transaksi Penerimaan Tunai 

 

 Gambar 3.40 menunjukkan halaman dari menu Daftar Transaksi Tunai 

yang menampilkan daftar transaksi kasir secara keseluruhan berupa list view. 

Daftar transaksi kasir pada list view akan ditampilkan berdasarkan parameter 

tanggal yang dicari dan cabang tertentu. Setiap transaksi yang ada pada kasir-kasir 
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di cabang yang sudah dipilih akan tampil sehingga akan mempermudah kepala 

kasir untuk memantau atau memeriksa transaksi - transaksi yang sudah dilakukan. 

Setiap data pada daftar yang ditampilkan dapat dipilih dan sistem akan menuju ke 

halaman transaksi detail seperti gambar 3.36. Pada halaman ini juga tersedia fitur 

pencarian yang di mana kepala kasir dapat memasukkan kata kunci yang sesuai 

dengan field yang ada. 

  

 

Gambar 3.41 Halaman Daftar Laporan 

 

 Gambar 3.41 menunjukkan halaman daftar laporan yang dapat dicetak oleh 

pegawai kasir. Untuk dapat mencetak laporan, user harus menekan tombol  yang 

nantinya sistem akan menuju ke halaman untuk menentukan parameter laporan 

yang akan dicetak seperti gambar 3.42 dan gambar 3.43. 

 

Gambar 3.42 Halaman Cetak Laporan Titipan Angsuran Konsumen Per Cabang 

Summary 
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Gambar 3.43 Halaman Cetak Laporan Pelunasan Dipercepat Per Tanggal Bayar 

Summary 

 

 Setiap halaman cetak laporan memiliki desain interface yang hampir sama, 

yang membedakan setiap halaman adalah jumlah parameter yang berbeda. Seperti 

pada gambar 3.42 hanya memiliki sebuah parameter yaitu periode tanggal dan pada 

gambar 3.43 memiliki dua buah parameter yaitu pemilihan cabang dan periode 

tanggal. 

 

Gambar 3.44 Unduh Laporan dalam bentuk PDF 

 

 Setiap laporan memiliki dua tipe file output sebagai hasil akhir dari laporan 

ketika laporan tersebut diunduh dan dicetak. Dua tipe file output tersebut adalah 

Portable Document Format (PDF) dan Microsoft Excel File Format (XLS). Pada 

gambar 3.44 menunjukkan halaman ketika laporan tersebut akan diunduh kedalam 

format PDF. 

Rancang bangun…, Andri Murfih, FTI UMN 2014



50 

 

 

Gambar 3.45 Laporan Titipan Angsuran Konsumen Per Cabang Summary format 

XLS 

 

Gambar 3.46 Laporan Titipan Angsuran Konsumen Per Cabang Summary format 

PDF 

Rancang bangun…, Andri Murfih, FTI UMN 2014



51 

 

 

 

Gambar 3.47 Laporan Pelunasan Dipercepat Per Tanggal Bayar Summary format 

XLS 

 

Gambar 3.48 Laporan Pelunasan Dipercepat Per Tanggal Bayar Summary format 

PDF 

  

 Setelah laporan yang diinginkan berhasil diunduh maka hasil laporan akan 

muncul sesuai dengan parameter yang dimasukkan oleh user. Dalam 

pengembangan modul kasir penerimaan tunai, penulis telah menyelesaikan dua 

buah laporan, yaitu laporan titipan angsuran konsumen per cabang summary dan laporan 

pelunasan dipercepat per tanggal bayar summary. Pada gambar 3.45 dan gambar 3.48 
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adalah hasil laporan dalam bentuk Microsoft Excel File Format (XLS). Kemudian 

pada gambar 3.46 dan gambar 3.48 adalah hasil laporan dalam bentuk Portable 

Document Format (PDF). 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

 Kendala yang ditemukan penulis dalam tugas pengembangan modul Kasir 

Penerimaan Tunai lebih banyak karena user requirement dan bisnis proses dari 

pihak client yang sering kali berubah. Hal inilah yang mempengaruhi perubahan-

perubahan yang terjadi sehingga banyak usaha dan tenaga yang penulis keluarkan 

untuk sesuatu hal yang berubah. 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 Dari kendala yang ditemukan selama pengerjaan, dapat diatasi dengan 

solusi untuk mengadakan steering committee meeting untuk membahas alasan 

sering terjadi perubahan pada user requirement dan bisnis proses pada PT Tristar 

Finance. Hasil akhir dari pertemuan tersebut dijadikan sebagai pernyataan tertulis 

dan lisan bahwa tidak akan perubahan terhadap bisnis proses dan user requirement 

yang disetujui. 
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