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ABSTRAK 

 
Proses transaksi di cafe Hidden Toast & Float Kediri masih berjalan manual dengan mencatat 

setiap transaksi ke nota, menjumlah total transaksi menggunakan kalkulator dan mencatat penghasilan 

harian maupun bulanan ke dalam buku besar(1). Pencatatan transaksi penjualan di cafe ini masih juga 

di lakukan di buku besar dan notanya pun masih berupa nota sobek yang kemungkinan bisa hilang di 
kemudian hari (1).  

Cafe ini melayani pemesanan tempat beserta menunya. Selama ini pencatatan tempat reservasi 

hanya menggunakan buku besar sehingga akan menyulitkan pengaturan jadwal dan pengecekkan 

tempat yang masih tersedia (2).Café mengalami berbagai kendala dalam kegiatan kerjanya. Salah satu 
kendala yang dialami adalah transaksi masih dilakukan secara manual (1), sehingga pelanggan masih 

kesulitan untuk melakukan reservasi tempat. Sistem informasi ini bertujuan untuk  mempermudah 

customer melakukan reservasi (2). 
 Sistem Informasi Transaksi Online ini dikembangkan dengan berbasis web. Sistem Informasi 

ini digunakan sebagai layanan bagi member dalam melakukan pemesanan secara online (1), sedangkan 

Sistem Informasi untuk admin digunakan oleh petugas untuk melakukan data transaksi pemesanan, 
data transaksi reservasi, data member, dan laporan keuangan (2).Metode dalam pengembangangan 

sistem informasi ini menggaunakan metode waterfall. Waterfall Model adalah sebuah metode 

pengembangan software yang bersifat sekuensialdimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui 

analisis, desain, coding, testing dan pemeliharaan. Sistem Informasi yang telah dibuat telah 
memberikan kemudahan dengan adanya fitur-fitur seperti memilih menu makanan, memilih tempat 

dan melakukan reservasi (1). Sedangkan Sistem Informasi untuk admin yang telah dibuat telah 

memudahkan petugas cafe untuk melakukan manajemen pengelolaan transaksi di cafe(2). Sehingga 
Sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional kinerja café(1). 

 

KATA KUNCI  :Café Hidden Toast & Float Kediri, Transaksi, Reservasi, Website 
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I. LATAR BELAKANG 

Cafe Hidden Toast And Float merupakan 

termasuk café baru di Kota Kediri. Saat  ini di 

kota Kediri banyak terdapat café café baru, 

dengan demikian persaingan usaha menjadi lebih 

ketat. Tingkat persaingan bisnis yang semakin 

ketat menyebabkan pemilik café ini ingin 

mengingkatkan aktivitas pemasaran menjadi lebih 

baik.Proses transaksi di cafe ini masih berjalan 

manual dengan mencatat setiap transaksi ke nota, 

menjumlah total transaksi menggunakan 

kalkulator dan mencatat penghasilan harian 

maupun bulanan ke dalam buku besar.Pencatatan 

transaksi penjualan di cafe ini masih juga di 

lakukan di buku besar dan notanya pun masih 

berupa nota sobek yang kemungkinan bisa hilang 

di kemudian hari.Cafe ini melayani pemesanan 

tempat beserta menunya. Selama ini pencatatan 

tempat reservasi hanya menggunakan buku besar 

sehingga akan menyulitkan pengaturan jadwal 

dan pengecekkan tempat yang masih tersedia. 

II. METODE 

Metodologi pengembangan sistem 

 

Metode dalam pengembangangan 

sistem informasi ini menggaunakan 

metode waterfall. Waterfall Model adalah 

sebuah metode pengembangan software 

yang bersifat sekuensial.Waterfall Model 

ini bisa juga disebut dengan classic life 

cycle. Metode ini membutuhkan 

pendekatan sistematis dan sekuensial 

dalam pengembangan perangkat lunak, 

dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan 

melalui analisis, desain, coding, testing dan 

pemeliharaan (Rosa Ariani Sukamto, 

2009) 

Model waterfall digambarkan sebagai 

berikut ini :  

Requirement Definitions

System and software design

Implementation and unit 
testing

Integration and system 
testing

Operation and maintenance

 

Gambar 1. Waterfall Model 

Keterangan tahapan pada Waterfall 

Model 

a. Analisa kebutuhan (Requirement 

analyst) 

Pada tahapan ini dilakukan 

analisa terhadap sistem baru 

meliputi identifikasi permasalahan 

yang ada pada sistem yang sedang 

berjalan, proses alur kerja sistem 

yang sedang berjalan dan 

penyelesaian masalahnya.  

b. Design sistem (System Design) 

Pada tahapan ini adalah tahap 

perancangan sistem untuk 

penyelesaian masalah yang ada. 

c. Implementation and Unit testing 

Pada tahap ini akan dilakukan 

coding. Coding merupakan 

penerjemahan design dalam 

bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer.Dilakukan oleh 

programmer yang akan 

meterjemahkan transaksi yang 

diminta oleh user. Tahapan inilah 

yang merupakan tahapan secara 
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nyata dalam mengerjakan suatu 

sistem.Dalam artian penggunaan 

computer akan dimaksimalkan 

dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan 

dilakukan testing terhadap sistem 

yang telah dibuat tadi. Tujuan 

testing adalah menemukan 

kesalahan-kesalahan terhadap 

system tersebut dan kemudian 

bisa diperbaiki. 

d. Integration and system testing 

Pada tahapan ini merupakan 

tahap uji ncoba sebelum 

dilakukan pemasang sistem baru 

yang telah dibuat pada bagian 

kasir Cafe hidden Toast and float. 

e. Operation & Maintenance 

Perangkat lunak yang sudah 

disampaikan kepada pelanggan 

pasti akan mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut bisa karena 

mengalami kesalahan karena 

perangkat lunak harus 

menyesuaikan dengan lingkungan 

(periperal atau system operasi 

baru) baru, atau karena pelanggan 

membutuhkan perkembangan 

fungsional. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

HASIL 

a. Halaman Login Admin 

 

Gambar 2.  Screenshot Halaman Login 

Admin 

Gambar 8. diatas merupakan Halaman 

Login Admin yang digunakan login oleh 

admin. Masukkan Username dan Password 

agar bisa menuju halaman utama. 

b. Halaman Reservasi 

 

Gambar 3. Screenshot Halaman Reservasi 

Gambar  9. diatas merupakan Halaman 

reservasi yang digunakan oleh admin 

untuk memasukan data reservasi untuk 

customer yang memesan langsung 

ditempat. ketika menekan tombol simpan 

transaksi akan tersimpan dan menuju 

halaman daftar transaksi, dan jika igin 

mencetak nota, tekan tombol cetak 

Setelah semua data reservasi terisi 

customer menekan tombol selesai. 

 

c. Halaman Transaksi 
4 
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Gambar 4. Screenshot Halaman Transaksi 

Gambar 10.  diatas merupakan 

Halaman Transaksi  yang digunakan oleh 

admin untuk menambahkan data transaksi 

pembelian. Terdapat 2 tombol yaitu 

customer untuk memilih customer dan 

tombol menu untuk memilih menu menu 

yang aka dipesan 

SIMPULAN 

Sesuai dengan hasil penelitian dan 

tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan 

Sistem Informasi Transaksi Online, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sistem informasi mengelola sistem 

transaksi penjualan. 

b. Sistem informasi menghasilkan laporan 

transaksi.  
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