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BAB III 

ANALISA DAN DESAIN 

 

3.1 Analisis Sistem 

 Proses implementasi sistem MOKA POS yang dilakukan pada restoran 

Momokitchen memerlukan proses analisa system yang telah berjalan terlebih 

dahulu, sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan keperluan dari restoran 

Momokitchen. 

 Restoran Momokitchen merupakan restoran yang menawarkan berbagai 

macam masakan dan minuman. Dalam aktivitas kegiatan bisnis dari restoran 

Momokitchen diantaranya adalah, mengambil pesanan customer, pembuatan 

makanan dan minuman, dan pembelian bahan baku. 

 Proses bisnis yang ada di dalam restoran Momokitchen dianalisis dan 

didokumentasikan dalam flowchart, standard operational procedure (SOP), 

jobdesc, dan use case. 

 

 3.1.1 Company Profile Momokitchen 

  Momokitchen adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang 

makanan dan minuman . Restoran ini didirikan oleh seorang Ibu rumah 

tangga yang bernama Ibu Nancy pada tahun 2015 . Restoran ini terletak di 

G-walk F7 Citraland , Surabaya. Momokitchen  terus meningkatkan 

layanan dengan memberikan berbagai jenis makanan, mulai dari makanan 

asia hingga jawa. Momokitchen selalu berusaha untuk memberikan 
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hidangan-hidangan  yang memiliki cita rasa tinggi dipadu dengan harga 

yang bersahabat . 

 

Gambar 3. 1 Logo restoran Momokitchen 

 
Visi : Memuaskan pelanggan dengan hidangan dan penyajian yang 

berkualitas dengan pelayanan yang ramah dan baik . 

Misi :  

• Memberikan	produk	dan	cita	rasa	yang	nikmat	

• Mengutamakan	kualitas	dan	kebersihan	

• Terus	mengikuti	trend	makanan	apa	yang	sedang	digemari	

 

 3.1.2 Use Case Diagram 

    Semua pengguna yang menjalankan sistem dalam restoran, dapat 

digambarkan secara graphical dengan menggunakan sistem informasi 

POS. Pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 menjelaskan penggunaan use case 

backoffice dan use case application secara keseluruhan dalam sistem 

infomasi MOKA POS pada restoran Momokitchen. 
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Gambar 3. 2 Use case backoffice 

 
 

Gambar 3. 3 Use case application 
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 3.1.3 Struktur Organisasi 

 Restoran Momokitchen sebelumnya tidak memiliki struktur 

organisasi. Walaupun owner dan staf memiliki peranan penting dalam 

restoran, masing-masing tugasnya terkadang masih tergabung menjadi satu 

sehingga setiap orang memiliki tugas yang diluar kewajibannya. Setelah 

melakukan analisis dalam struktur organisasi restoran Momokitchen, 

struktur organisasinya terdiri dari Owner, Kasir, Koki, Waiter, Accounting, 

Operasional. Pada gambar 3.3 digambarkan secara jelas struktur organisasi 

Restoran Momokitchen yang sudah dianalisis. Berikut struktur organisasi 

restoran Momokitchen. 

 

 

Gambar 3. 4 Struktur organisasi restoran Momokitchen 

 

Owner	

Nancy	

Accounting	

Nancy	

Kasir	

Mieke	

Koki	

Ras	

Waiter	

Evi	

Operasional	

Nancy	

Struktur Organisasi 

Restoran Momokitchen 
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 3.1.4 Deskripsi Tugas 

  Berdasarkan kedudukan dalam Restoran Momokitchen deskripsi 

tugas dibagi menjadi 6, yaitu: 

 

1. Owner 

Owner restoran Momokitchen berperan sebagai pimpinan utama dalam 

restoran. 

a. Tugas Pokok  

1. Memimpin, mengawasi dan menjaga alur sistem restoran  

2. Memastikan kelangsungan proses bisnis dalam restoran 

Momokitchen. 

3. Menentukan peraturan dan kebijakkan yang berlaku di dalam 

restoran. 

b. Organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya Owner membawahi : 

1.     Semua staf di restoran Momokitchen. 

c. Pelaporan / Pertanggungjawaban 

1.     Tidak ada 

 

2. Operasional 

Operasional restoran Momokitchen berperan sebagai pendamping 

owner dan membantu mengawasi staff dalam melaksanakan aktivitas 

operasional. 
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a. Tugas Pokok Harian 

1. Memastikan dan membantu seluruh aktifitas operasional 

berjalan dengan lancar dan tanpa halangan. 

2. Menerima laporan mengenai apa saja yang terjadi setiap 

harinya di restoran 

3. Bertanggung jawab terhadap owner untuk memberikan laporan 

mengenai restoran setiap hari. 

4. Membuat pengumuman kepada staf restoran. 

5. Mengatur dan memerintah staf restoran. 

b. Organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya operasional membawahi : 

1. Kasir 

2. Accounting 

3. Koki 

4. Waiter 

c. Pelaporan / Pertanggung Jawaban 

1. Owner 

d. Persyaratan Jabatan 

1. Jenis Kelamin    : Pria / Wanita 

2. Tingkat Pendidikan    : D3 / S1 

3. Usia       : Minimal 20 tahun 

4. Penampilan Fisik    : Tidak ada 

5. Pengetahuan & Keterampilan  : Microsoft Office  
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6. Pengalaman Kerja    : Tidak ada 

7. Pelatihan yang diperlukan   : MOKA POS 

 

3. Accounting 

Accounting bertanggung jawab atas laporan aktifitas keuangan secara 

tertulis. 

a. Tugas Pokok  

1. Mengatur pengeluaran dan pemasukan uang. 

2. Membuat sales report restoran. 

3. Mengeluarkan uang untuk kebutuhan restoran. 

4. Menerima seluruh laporan pengeluaran dan pemasukan 

b. Organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya accounting membawahi : 

1.   Tidak ada 

c. Pelaporan / Pertanggungjawaban 

1.   Owner 

d. Persyaratan Jabatan 

1.   Jenis Kelamin    : Pria / Wanita 

2.   Tingkat Pendidikan (atau setara)  : D3/S1 

3.   Usia     : Minimal 18 tahun 

4.   Penampilan Fisik    : Tidak ada 

5.   Pengetahuan & Keterampilan  : Microsoft Office 

6.   Pengalaman Kerja   : Tidak ada 
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7.   Pelatihan yang diperlukan  : MOKA POS 

 

4. Kasir 

Kasir bertugas menerima uang hasil penjualan makanan dan minuman 

dalam restoran Momokitchen. 

a. Tugas Pokok  

1. Mengeluarkan invoice untuk pelanggan. 

2. Menerima pembayaran langsung tunai dari pelanggan. 

3. Mengcancel invoice. 

b. Organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya kasir membawahi : 

1. Waiter 

c. Pelaporan / Pertanggungjawaban 

1. Operasional 

d. Persyaratan Jabatan 

1. Jenis Kelamin    : Pria / Wanita 

2. Tingkat Pendidikan    : SMK / STM / D3 

3. Usia       : Minimal 17 tahun 

4. Penampilan Fisik    : Tidak ada 

5. Pengetahuan & Keterampilan  : Tidak ada 

6. Pengalaman Kerja    : Tidak ada 

7. Pelatihan yang diperlukan   : MOKA POS 
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5. Koki 

Koki bertugas untuk menyiapkan seluruh makanan dan minuman yang 

disajikan di restoran Momokitchen. 

a. Tugas Pokok  

1. Memasak dan menyiapkan seluruh makanan dan minuman. 

2. Memantau low stock alert untuk bahan baku makanan dan 

minuman. 

3. Melakukan stok opname setiap bulan. 

b. Organinsasi 

Dalam melaksanakan tugasnya koki membawahi : 

1.   Tidak ada. 

c. Pelaporan / Pertanggungjawaban 

1.   Operasional 

d. Persyaratan Jabatan 

1. Jenis Kelamin    : Pria / Wanita 

2. Tingkat Pendidikan    : SMK / STM / D3 

3. Usia       : Minimal 18 tahun 

4. Penampilan Fisik    : Tidak ada 

5. Pengetahuan & Keterampilan  : Bisa memasak 

berbagai macam makanan. 

6. Pengalaman Kerja   : Tidak ada 

7. Pelatihan yang diperlukan  : MOKA POS 
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6. Waiter 

Waiter bertugas untuk mengambil pesanan pelanggan dan 

mengantarkan makanan kepada pelanggan. 

a. Tugas Pokok Harian 

1. Mengambil pesanan pelanggan. 

2. Membersihkan meja di restoran. 

3. Mengantarkan pesanan pelanggan. 

b. Organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya waiter membawahi : 

1.   Tidak ada. 

c. Pelaporan / Pertanggungjawaban 

1.   Operasional 

d. Persayaratan Jabatan 

1. Jenis Kelamin    : Pria / Wanita 

2. Tingkat Pendidikan (atau setara)  : SMK / STM / D3 

3. Usia  (range )    : Minimal 17 tahun 

4. Penampilan Fisik    : Tidak ada 

5. Pengetahuan & Keterampilan  : Tidak ada 

6. Pengalaman Kerja   : Tidak ada 

7. Pelatihan yang diperlukan  : MOKA POS 
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3.2 Desain Sistem 

 Untuk menggambarkan semua alur kinerja dalam restoran Momokitchen 

dan membantu untuk mempermudah tahapan-tahapan kinerja karyawan, desain 

sistem restoran Momokitchen menggunakan alur flowchart terstruktur yang juga 

menjadi dokumentasi penting bagi restoran. Desain sistem ini dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu sistem sebelum menggunakan MOKA POS dan sistem sesudah 

menggunakan MOKA POS. 

 

3.2.1 Sistem Sebelum Menggunakan MOKA POS 

 Sistem yang selama ini digunakan oleh restoran Momokitchen 

adalah sistem yang belum diterapkan MOKA POS. Sistem sebelum 

menggunakan MOKA POS dibagi menjadi dua siklus pendapatan dan 

siklus pengeluaran. 

1. Siklus Pendapatan 

  Siklus pendapatan merupakan alur sistem restoran 

menghasilkan pendapatan atau income. Dalam pendapatan terdapat 

proses bisnis yang meliputi proses pemesanan makanan dan proses 

pembayaran oleh pelangggan. 

 

a. Proses pemesanan makanan 

  Mengetahui alur proses pemesanan makanan di 

restoran Momokitchen. Dalam proses bisnis ini , organisasi 

yang terkait meliputi pelanggan , waiter dan koki. 
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  Urutan kerja dalam proses pemesanan makanan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pelanggan memilih menu makanan dan 

menyampaikan pesanan kepada waiter. 

2. Waiter mencatat pesanan makanan pelanggan. 

3. Waiter menyampaikan ke koki makanan yang dipesan 

pelanggan. 

4. Koki membuatkan makanan yang dipesan pelanggan. 

5. Waiter mengantarkan makanan kepada pelanggan. 
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Pada gambar 3.5 dan gambar 3.6 merupakan flowchart pemesanan makanan 

manual sebelum menggunakan MOKA POS. 

 

 
Gambar 3. 5 Flowchart pemesanan makanan manual (bagian 1) 
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Gambar 3. 6 Flowchart pemesanan makanan manual (bagian 2) 
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b. Proses pembayaran oleh pelanggan 

  Mengetahui alur proses pembayaran oleh 

pelanggan. Dalam proses bisnis ini, organisasi yang terkait 

meliputi kasir dan pelanggan 

  Urutan kerja dalam proses pembayaran adalah 

sebaga berikut : 

1. Pelanggan meminta nota kepada kasir. 

2. Kasir menghitung dan memberikan nota kepada 

pelanggan. 

3. Pelanggan membayar sesuai dengan total nota. 

4. Kasir menerima dan menghitung uang yang diberikan. 

5. Apabila uang lebih kasir memberi kembalian kepada 

pelanggan. 
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Pada gambar 3.7 merupakan flowchart proses pembayaran manual sebelum 

menggunakan MOKA POS. 

 

 
Gambar 3. 7 Flowchart proses pembayaran manual 
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2. Siklus Pengeluaran  

  Siklus pengeluaran merupakan alur sistem restoran yang 

memenuhi kebutuhan restoran seperti bahan baku dan banyak 

lainnya. Dalam pengeluaran terdapat proses bisnis yang meliputi 

proses pembelian bahan baku. 

a. Proses pembelian bahan baku 

  Mengetahui alur proses pembelian bahan baku di 

restoran Momokitchen. Dalam proses bisnis ini , organisasi 

yang terkait meliputi koki dan owner. 

  Urutan kerja dalam proses pembelian bahan baku 

adalah sebagai berikut : 

1. Koki menginformasikan bahan baku apa saja yang 

sudah habis kepada owner. 

2. Owner membelikan bahan baku yang dibutuhkan. 
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Pada gambar 3.8 merupakan flowchart pembelian bahan baku manual sebelum 

menggunakan MOKA POS. 

 

 

Gambar 3. 8 Flowchart pembelian bahan baku manual 
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3.2.2 Sistem Sesudah Menggunakan MOKA POS 

 Sistem sesudah menggunakan MOKA POS merupakan 

system baru yang telah diimplementasikan program sistem 

informasi POS dalam restoran Momokitchen. 

 Sistem yang mengalami perubahan setelah menggunakan 

MOKA POS adalah proses pemesanan makanan, proses 

pembayaran, proses pembelian bahan baku, proses stok opname, 

proses input menu, proses cancel invoice, proses issue refund, 

dan proses pemecatan pegawai.  

a. Proses Pemesanan Makanan 

Proses pemesanan makanan sesudah menggunakan 

MOKA POS melibatkan beberapa organisasi yaitu 

pelanggan , waiter, dan koki. 

Urutan kerja dalam proses pemesanan makanan setelah 

menggunakan MOKA POS adalah sebagai berikut : 

1. Pelanggan melakukan pemesanan makanan. 

2. Apabila pesanan pelanggan ada , waiter menginput 

pesanan pelanggan. 

3. Waiter mencetak order tiket. 

4. Waiter memberikan order tiket kepada koki. 

5. Koki menyiapkan pesanan pelanggan sesuai dengan 

order ticket. 

6. Waiter mengantarkan makanan pelanggan. 
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7. Apabila makanan belum lengkap waiter melaporkan 

kepada koki. 

8. Koki menyiapkan makanan yang kurang. 

9. Waiter mengantarkan makanan pelanggan. 
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Pada gambar 3.9 dan gambar 3.10 merupakan flowchart penggunaan MOKA POS 

pada proses pemesanan makanan.  

 

 
Gambar 3. 9 Flowchart proses pemesanan makanan setelah menggunakan MOKA POS  

(bagian 1) 
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Gambar 3. 10 Flowchart proses pemesanan makanan setelah menggunakan MOKA POS 

(bagian 2) 
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b. Proses Pembayaran 

Proses pembayaran sesudah menggunakan MOKA POS 

melibatkan beberapa organisasi yaitu pelanggan dan kasir.  

Urutan kerja dalam proses pembayaran setelah 

menggunakan MOKA POS adalah sebagai berikut : 

1. Pelanggan meminta nota tagihan. 

2. Kasir mencetak receipt. 

3. Pelanggan mengecek dan membayar total tagihan. 

4. Apabila ada kembalian kasir memberikan 

kembalian , apabila tidak ada kasir memberikan 

receipt. 
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Pada gambar 3.11 merupakan flowchart penggunaan MOKA POS pada proses 

pembayaran. 

 

 
 Gambar 3. 11 Flowchart proses pembayaran setelah menggunakan MOKA POS 
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   c.   Proses Pembelian Bahan Baku 

Proses pembelian bahan baku setelah menggunakan 

MOKA POS melibatkan beberapa organisasi yaitu koki, 

operasional, accounting, owner, dan supplier. 

Urutan kerja dalam proses pembelian bahan baku 

setelah menggunakan MOKA POS adalah sebagai berikut : 

1. Koki mengecek persediaan bahan baku di 

komputer. 

2. Apabila persediaan bahan baku masih ada maka 

tidak perlu melakukan pembelian bahan baku. 

Apabila tidak cukup koki mengeprint laporan 

inventory dan memberikannya kepada 

operasional. 

3. Operasional membuat PO berdasarkan laporan 

inventory. 

4. Operasional memberikan PO kepada 

accounting. 

5. Accounting mengecek PO dan meminta 

persetujuan owner. 

6. Owner menandatangani PO yang disetujui. 

7. Accounting menyimpan PO yang ditandatangani 

sebagai tanda persetujuan pengeluaran uang dan  

meyiapkan uang yang dibutuhkan. 
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8. Operasional membayarkan uang kepada 

supplier. 

9. Supplier mengirimkan pesanan dan memberikan 

nota penjualan kepada operasional. 

10. Operasional mengecek kelengkapan bahan baku, 

apabila barang tidak lengkap menginformasikan 

kembali kepada supplier agar barang dikirim 

kembali. Apabila barang lengkap operasional 

mengupdate PO dalam MOKA POS menjadi 

fulfilled. 

11. Operasional memberikan nota penjualan kepada 

accounting. 

12. Accounting mengarsipkan nota penjualan. 
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Pada gambar 3.12, gambar 3.13, dan gambar 3.14 merupakan flowchart 

penggunaan MOKA POS pada proses pembelihan bahan baku. 

 

 

Gambar 3. 12 Flowchart proses pembelian bahan baku setelah menggunakan MOKA POS 
(bagian 1) 
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Gambar 3. 13 Flowchart proses pembelian bahan baku setelah menggunakan MOKA POS 
(bagian 2)  
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Gambar 3. 14 Flowchart proses pembelian bahan baku setelah menggunakan MOKA POS 
(bagian 3) 
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   d.   Proses Stok Opname 

Proses stok opname menggunakan MOKA POS 

melibatkan beberapa organisasi yaitu koki, operasional, dan 

owner. 

Urutan kerja dalam proses stok opname adalah sebagai 

berikut : 

1. Koki mengecek inventory di komputer dan 

menyocokannya dengan stock yang ada. 

2. Apabila inventory cocok koki mengeprint laporan 

inventory dan memberikannya kepada operasional.  

3. Operasional memverifikasi laporan inventory. 

4. Operasional meminta tanda tangan owner. 

5. Owner menandatangani laporan inventory. 

6. Operasional mengarsipkan laporan inventory yang 

sudah ditanda tangani owner. 

7. Apabila inventory tidak cocok koki membuat 

laporan inventory revisi dan memberikannya 

kepada operasional. 

8. Operasional membuat adjustment sesuai laporan 

inventory revisi. 

9. Operasional mengeprint adjustment dan 

memberikannya kepada koki. 
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10. Koki menyocokan adjustment dengan laporan 

inventory revisi, apabila tidak cocok operasional 

membuat adjustment kembali. 

11. Apabila cocok koki mencentak laporan inventory 

setelah adjustment dan memberikannya kepada 

operasional. 

12. Operasional memverifikasi laporan inventory dan 

meminta tanda tangan owner. 

13. Owner menandatangani laporan inventory dan 

memberikan kembali kepada operasional. 

14. Operasional mengarsipkan laporan inventory yang 

sudah ditanda tangani. 

 

Ketentuan dalam melakukan stok opname : 

1. Owner harus melakukan pengecekan secara berkala 

terhadap stok barang real. 

2. Stok opname dilakukan minimal 1 minggu sekali. 
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Pada gambar 3.15 dan gambar 3.16 merupakan flowchart penggunaan MOKA 

POS pada proses stock opname. 

 

Gambar 3. 15 Flowchart proses stock opname ( bagian 1 ) 
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Gambar 3. 16 Flowchart proses stock opname (bagian 2) 
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   e.   Proses Input Menu 

 Proses input menu menggunakan MOKA POS 

melibatkan beberapa organisasi yaitu owner dan 

operasional. 

 Urutan kerja dalam proses input menu adalah 

sebagai berikut : 

1. Owner memberikan menu baru yang akan 

dimasukkan kedalam MOKA POS. 

2. Operasional menginput menu baru kedalam 

MOKA POS. 

3. Operasional mencetak item library. 

4. Owner memverifikasi item library. Apabila 

belum benar owner memberikan menu lagi 

kepada operasional. 
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Pada gambar 3.17 merupakan flowchart penggunaan MOKA POS pada proses 

input menu. 

 

 

Gambar 3. 17 Flowchart proses input menu 
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   f.    Proses Cancel Invoice 

 Proses cancel invoice menggunakan MOKA POS 

melibatkan beberapa organisasi yaitu koki, operasional, 

accounting, owner, dan supplier. 

 Urutan kerja dalam proses pembelian bahan baku 

adalah sebagai berikut : 

1. Pelanggan meminta waiter untuk cancel order. 

2. Waiter memastikan kepada koki apakah 

makanan sudah siap. 

3. Apabila makanan sudah dalam proses tidak bisa 

cancel order. Apabila belum diproses bisa 

langsung cancel order. 
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Pada gambar 3.18 merupakan flowchart penggunaan MOKA POS pada proses 

cancel invoice.  

 

 

Gambar 3. 18 Flowchart proses cancel invoice 
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g.  Proses Issue Refund 

 Proses issue refund menggunakan MOKA POS 

melibatkan beberapa organisasi yaitu pelanggan, kasir 

dan operasional. 

 Urutan kerja dalam proses issue refund adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelanggan komplain adanya masalah dalam 

receipt. 

2. Kasir mengecek komplain pelanggan. 

3. Apabila alasan pelanggan benar kasir 

melaporkan komplain kepada operasional. 

4. Operasional mengecek receipt pelanggan di 

MOKA APP sesuai dengan receipt yang sudah 

dicetak. 

5. Operasional melakukan issue refund dan 

mengeprint receipt setelah refund.  

6. Kasir memberikan receipt baru setelah issue 

refund dan uang yang kelebihan kepada 

pelanggan. 

7. Pelanggan mengecek receipt baru dan jumlah 

uang yang diberikan.  
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Pada gambar 3.19 dan gambar 3.20 merupakan flowchart penggunaan MOKA 

POS pada proses issue refund. 

 

Gambar 3. 19 Flowchart proses issue refund (bagian 1) 



 
55 

 
Gambar 3. 20 Flowchart proses issue refund (bagian 2) 
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h. Proses Adjustment Salah Produksi 

 Proses adjustment salah produksi menggunakan 

MOKA POS melibatkan beberapa organisasi yaitu 

pelanggan, waiter dan operasional. 

 Urutan kerja dalam proses issue refund adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelanggan komplain adanya masalah dalam 

makanan. 

2. Waiter mengecek komplain pelanggan. 

3. Apabila alasan pelanggan benar waiter 

melaporkan komplain kepada operasional. 

4. Operasional membuat adjustment inventory 

berdasarkan makanan yang bermasalah. 

Ketentuan dalam melakukan adjustment inventory : 

1. Adjustment inventory dilakukan saat makanan 

memiliki kotoran. 

2. Adjustment inventory untuk makanan yang salah 

diproduksi dilakukan pada saat restoran hendak 

tutup ketika tidak ada lagi pelanggan yang 

memesan makanan yang sama.  
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Pada gambar  3.21 merupakan flowchart penggunaan MOKA POS pada proses 

adjustment salah produksi. 

 

 
Gambar 3. 21 Flowchart proses adjustment salah produksi 
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3.3 Nilai Entrepreneurial 

 Market sensitivity, opportunity creation dan creative innovative 

merupakan tiga bagian penting dalam nilai entrepreneurial. Berikut adalah 

penjelasan mengenai nilai-nilai entrepreneurial tersebut : 

1. Market Sensitivity 

Sistem informasi POS merupakan sistem informasi yang dibutuhkan 

dalam restoran untuk menjalankan proses bisnisnya. Dengan banyaknya 

bisnis-bisnis yang menjamur, sistem POS dapat membantu membangun 

restoran menjadi bisnis yang semakin berkembang dan memudahkan 

owner untuk mengelola restoran. 

2. Opportunity Creation 

YC IT Solution menghasilkan solusi bagi pemilik bisnis yang tidak dapat 

mengimplementasikan sistem informasi dengan benar untuk bisnis 

mereka. Dalam menangani analisis sistem restoran Momokitchen ini  YC 

IT Solution membantu restoran mendapatkan hasil sistem infomasi yang 

baru dan efektif.  

3. Creative Innovative 

Sistem informasi POS ini dapat diakses dari mana saja sehingga nanti 

owner dapat terus memantau bisnisnya walaupun tidak berada di restoran. 

Transaksi dan proses bisnis yang terjadi terus di-update secara realtime.  

YC IT Solution juga memberikan training untuk owner dan karyawan 

restoran sehingga dapat secara mudah memanfaatkan seluruh fitur-fitur 

yang ada di MOKA POS. 


