
CARA INSTALASI SISTEM 

1. Instal aplikasi pendukung yang terdapat pada folder Software Pendukung: 

a. Install aplikasi “appserv-win32-2.5.8” yang akan digunakan sebagai 

database server.install seperti biasa dan tentukan username dan 

password (aplikasi ini hanya diinstal di komputer server). 

b. Install aplikasi “jdk-7u1-nb-7_0_1-windows-ml” yang akan digunakan 

untuk menjalankan aplikasi java. 

2. Buka brwoser dan ketiikan http://localhost/ kemudian login dengan 

username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, buat 

database baru dengan nama cangkirdb dan import database yang telah 

disediakan di folder  “Database”.  

3. Jalankan program dengan membuka file “AppKasir.java” yang terdapat 

dalam folder “Aplikasi”. 

PENGGUNAAN SISTEM 

Menu Admin 

1. Jalankan AppKasir maka akan tampil menu login, isikan username “admin” 

dan password “admin”. Admin memiliki hak akses penuh dalam 

menggunakan aplikasi ini. 

 

http://localhost/


2. Setelah user berhasil login, maka selanjutnya akan ditampilkan menu utama. 

Dimana pada halaman ini terdapat beberapa menu, yaitu menu input data 

barang, data distributor, data karyawan, transaki pemesanan, transaksi 

pengeluaran, pembayaran, dan menu untuk mencetak laporan. Adapun 

fungsi dari menu tersebut antara lain: 

 Input Barang : Berfungsi untuk memasukkan, mengubah, dan 

menghapus data barang. Tampilan untuk menu input barang adalah 

sebagai berikut. 

 

Isikan data barang, kemudian pilih tombol “Simpan”. Untuk 

mengubah data barang (termasuk mengganti jumlah stok), klik 

terlebih dahulu barang yang akan diubah. Setelah selesai mengubah 

data, klik tombol “Ubah”. Apabila ingin menghapus data, klik barang 

yang akan dihapus, kemudian klik tombol “Hapus”. 

  



 Input Karyawan : Berfungsi untuk memasukkan, mengubah, dan 

menghapus data karyawan. Tampilan untuk menu input Karyawan 

adalah sebagai berikut. 

 

Isikan data karyawan, kemudian pilih tombol “Simpan”. Penentuan 

hak ases dilakukan dengan memilih pada combo box Admin/Kasir. 

Username dan password awal diberikan oleh admin. Untuk password, 

nantinya dapat diubah oleh pemilik username dengan menggunakan 

menu “Ubah Password” yang tedapat dalam menu item “File”. Untuk 

mengubah data karyawan, klik terlebih dahulu data karyawan yang 

akan diubah. Setelah selesai mengubah data, klik tombol “Ubah”. 

Apabila ingin menghapus data, klik data karyawan yang akan 

dihapus, kemudian klik tombol “Hapus”. 

  



 

 Input Distributor : untuk memasukkan, mengubah, dan menghapus 

data Barang. Tampilan untuk menu input dsistributor adalah sebagai 

berikut. 

 

Isikan data distributor, kemudian pilih tombol “Simpan”. Untuk 

mengubah data distributor, klik terlebih dahulu distributor yang akan 

diubah. Setelah selesai mengubah data, klik tombol “Ubah”. Apabila 

ingin menghapus data, klik distributor yang akan dihapus, kemudian 

klik tombol “Hapus”. 

  



 Transaksi Pemesanan : Menu transaksi pemesanan berfungsi untuk 

memasukkan data pemesanan dari konsumen. Tampilan menu 

transaksi pemesanan adalah sebagai berikut. 

 

Untuk melakukan proses transaksi pemesanan, pilih barang yang 

dipesan dengan cara menekan tombol “Cari” kemudian klik nama 

barang yang diinginkan, setelah itu masukkan jumlah barang yang 

dipesan lalu tekan tombol tambah. Jika ingin menambahkan barang 

lain, lakukan hal yang sama. Setelah semua pesanan selesai dipilih, 

klol tombol “Proses”. Pada menu pemesanan, proses pembaharuan 

data stok dilakukan setelah user menekan tombol “proses”. Sehingga 

apabila terjadi transaksi untuk barang yang sama namun stok tidak 

mencukupi untuk kedua transaksi tersebut, maka yang dieksekusi 



terlebih dahulu adalah user yang menekan tombol “proses” lebih 

awal. 

 Input Pembayaran : Menu ini digunakan untuk melakukan proses 

pembayaran setelah konsumen selesai melakukan pemesanan. 

Tampilan menu transaksi pemesanan adalah sebagai berikut. 

 

Untuk melakukan proses pembayaran, klik tombol “Cek”. Kemudian 

pilih nomor nota atau nomor meja yang akan dibayar. Lalu masukkan 

jumlah pembayaran, tekan tombol “Bayar”. Akan muncul nota untuk 

nantinya dicetak dan diberikan kepada konsumen. 

  



Input Pengeluaran : menu ini digunakan untuk melakukan input 

pengeluaran atau beban yang harus dikeluarkan oleh pihak pengguna 

sistem dalam menjalankan usahanya. Adapun tampilan menu 

pengeluaran adalah sebagai berikut:  

 

Untuk memasukkan data pengeluaran cukup dengan mengisikan 

nama pengeluaran, yaitu keterangan singkat dari transaksi 

pengeluaran yang dilakukan, memasukkan nominal dari transaksi 

tersebut, dan yang terakhir mengisikan keterangan lengkap dari 

transaksi yang dilakukan. Setelah mengisikan dengan lengkap, klilk 

tombol “Tambah”. Masukkan transaksi sesuai dengan kebutuhan, 

setelah semua transaksi dimasukkan, klik tombol “Proses” untuk 

memasukkan transaksi tersebu ke dalam database. 



 Daftar  Pemesanan : menu ini akan menampilkan daftar makanan 

dan minuman yang disediakan oleh pengguna sistem. Adapun 

tampilan menu daftar pemesanan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



 Daftar Pemesanan : Menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar 

pemesanan dari semua meja. Adapun tampilan menu daftar 

pemesanan adalah sebagai berikut: 

 

 Laporan Pengeluaran dan Penjualan: menu ini berfungsi untuk 

menampilkan laporan pejualan dan pengeluaran. Dalam mencetak 

laporan, terdapat 3 pilihan yaitu mencetak secara keseluruhan, 

mencetak berdasarkan nama karyawan dimana data yang ditampilkan 

adalah mulai dari sistem ini terpasang hingga waktu proses mencetak 

laporan, dan pilihan yang ketiga adalah mencetak berdasarkan 



periode tertentu denga memilih tanggal sebelum mencetak laporan. 

Adapun tampilan menu daftar pemesanan adalah sebagai berikut: 

 

 



Menu Karyawan 

Dalam sistem ini, user dengan hak akses “Karyawan” hanya dapat 

mengakses beberapa fitur, yaitu Menu Transaksi Pemesanan, Daftar Pemesanan, 

Daftar Menu, dan Menu Laporan Penjualan. Adapun tampilan dan fungsi menu-

menu tersebut sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas. 


