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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Twelve Café Semarang telah 

dilakukan dengan metode wawancara di mana peneliti bertatap muka secara langsung 

dan melakukan tanya jawab kepada narasumber yaitu Pimpinan Operasional/Owner 

langsung dari Twelve Café Semarang yang bernama Jeremy Eka Putra dan beberapa 

karyawan sebagai end users yang menggunakan sistem tersebut. Selain wawancara 

yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data-data mengenai Sistem Informasi 

Akuntansi Twelve Café Semarang, peneliti juga mengamati langsung software 

Aplikasi MOKA POS yang digunakan oleh end users untuk melakukan seluruh 

aktivitas operasional mengenai perusahaan baik itu untuk akuntansi keuangan atau 

akuntansi manajemen. 

 

Gambar 1. Jeremy Eka Putra selaku Owner Twelve Cafe 
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4.1. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi MOKA POS 

 pada Twelve Café Semarang 

Moka POS merupakan software kasir online yang dapat mempermudah 

pemilik usaha dalam mengelola berbagai jenis usaha dan toko seperti restoran, kafe, 

kedai kopi, salon kecantikan, barbershop hingga toko baju dan aksesoris. Moka POS 

dapat melakukan berbagai kegiatan administrasi seperti memeriksa stok barang 

hingga mencatat laporan penjualan sehingga pemilik usaha dapat fokus untuk 

melayani pelanggan dan mengembangkan usahanya.Moka POS memiliki fitur-fitur 

yang dapat memudahkan penggunanya dalam menjalani usaha. 

Moka POS dapat membantu penggunanya melayani pelanggan lebih cepat, 

dan software Moka POS ini dapat diakses melalui website dan juga aplikasi Android 

yang dapat diunduh dengan gratis. Moka POS menggunakan databaseclouddalam 

aplikasinya, sehingga pemilik usaha dapat mengelola usahanya kapanpun dan 

dimanapun dengan cukup melakukan sign in ke akun yang dimilikinya. Struk 

pembelian akan dikirimkan secara digital melalui SMS atau Email. Semua data 

pelanggan baik itu kontak nomor telepon atau riwayat pembelian akan tersimpan di 

databasecloud, yang nantinya dapat digunakan pemilik usaha untuk melakukan 

promosi marketing. 
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4.2. Analisis Hasil Wawancara dan Observasi 

Wawancara disini dilakukan tepatnya pada hari Jumat 15 Maret 2019, 25 Juni 

2019 dan 2 Juli 2019 di Twelve Café Semarang yang terletak di daerah Tanah Mas 

Semarang mulai dari pukul 19.00 WIB s/d 20.00 WIB pada tanggal 15 Maret, mulai 

dari pukul 18.00 WIB s/d 20.00 WIB pada tanggal 25 Juni dan dari pukul 13.00 WIB 

s/d 15.00 WIB pada tanggal 2 Juli yang di lakukan di ruang outdoor dari Twelve Café 

itu sendiri. Wawancara yang dilakukan oleh penulis, mewawancarai langsung Kepala 

Office atau Manajer dari Twelve café Semarang 

 

4.3 Identifikasi Sistem Aplikasi MOKA POS 

 4.3.1 P.I.E.C.E.S. (Performance, Information, Economy, Control, 

Efficiency, Service) 

  1. Performance / Kinerja : 

  Waktu Tanggap (Response Time) 

Dengan adanya aplikasi MOKA POS ini membantu para 

pelaku bisnis baik di bidang jasa maupun produksi menjadi sebuah 

aplikasi yang sangat efektif dalam memuat seluruh informasi 

mengenai data transaksi penjualan yang masuk maupun penyedia 

laporan rekap penjualan dimana nantinya hasil dari informasi tersebut 
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akan di terima oleh pemilik usaha yang membantu dalam pengambilan 

keputusan. Penggunaan aplikasi MOKA POS sudah mampu 

mendukung dalam hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan sendiri, 

dengan standard yang telah di tetapkan oleh MOKA POS juga 

memberi kepercayaan lebih kepada pengguna. 

Ada beberapa tools online yang menyediakan jasa untuk test 

kecepatan atau mengukur loading website diantaranya Website Speed 

Test dan Pingdom. Tool ini digunakan untuk mengukur kecepatan 

dengan size tertentu. Di bawah ini adalah screenshoot hasil test 

menggunakan website speed tool : 

                    

 Gambar 2. Hasil Load Time dari Website Speed Test Page Visit MOKA POS 
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 Gambar 3. Hasil Load Time dari Website Speed Test Repeat Visit MOKA 

POS                      

 

Screenshoot diatas merupakan hasil test response time aplikasi 

MOKA POS melalui website speed tool. Dari pengukuran response 

time penulis memilih server Asia karena Jakarta, Indonesia tidak 

tercantum dalam website speed tool. Dari website speed tool 

dihasilkan 10,3Mb dan load time 7,5s. Akan tetapi total average untuk 

first visit dihasilkan load time 8,5s dan untuk second visit dihasilkan 

load time 7,9s rata-rata (average) tersebut dari 25 lokasi yang berbeda. 
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 Gambar4. Hasil Page Speed dari Website Speed Test Desktop MOKA POS 

                       

 Gambar 5. Hasil Page Speed dari Website Speed Test Mobile MOKA POS 

Dari tool yang masih sama website speed tools,di hasilkan 

response time untuk pengaksesan lewat desktop dengan rata-rata 

(average) 1,5s Fibre Channel Protocol dan 1,6s Data Control 
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Language dimana penilaian akses lewat desktop mendapat nilai 85/100 

dimana hasil tersebut adalah baik. Pada gambar screenshoot yang 

kedua merupakan hasil response time pengaksesan lewat mobile phone 

dimana dihasilkan dengan cepat (fast) 1,0s Fibre Channel Protocol dan 

1,1s Data Control Language dimana penilaian akses lewat mobile 

phone mendapatkan nilai 82/100 dimana hasil tersebut adalah baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa response time dari page speed via mobile 

dan desktop aplikasi MOKA POS sudah cepat dimana hal itu dapat di 

lihat dari hasil page speed yang sudah di uji, sehingga membuat 

penguna aplikasi tidak merasakan adanya delay system dalam aplikasi 

MOKA POS.  

Dapat kita lihat juga hasil response time yang dihasilkan 

menggunakan Pingdom Tool dengan hasil yang di dapatkan seperti 

screenshoot gambar di bawah ini : 
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   Gambar 6. Hasil Load Time dari Pingdom Tool MOKA POS 

Hasil test menggunakan Pingdom Tool di atas dengan load 

time 2,04s dengan ukuran 10,9Mb melalu jaringan Wi-fi Indihome. 

Dengan hasil ini Pingdom Tool sangat jauh berbeda dengan hasil test 

menggunakan Website Speed Test, karena Website Speed Test hanya 

menilai dari ukuran dan waktu tanggapnya saja. Pingdom Tools ini 

sendiri mempunyai 12 macam Performance Grade yang harus dimiliki 

yaitu, remove query strings from static resources, Serve static content 

from a cookieless domain, minimize request size, Leverage browser 

caching, minimize DNS lookup, minimize redirects, combine external 

CSS, parallelize downloads across hostames, avoid bad requests, 

combine external javascript, specify a cache validator, dan specify a 

vary accept encoding header. 
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Dengan tujuan  mengukur response time aplikasi MOKA POS 

ini adalah untuk mengetahui kinerja aplikasi ini seberapa cepat 

response time yang di hasilkan. Dengan hasil response time yang di 

hasilkan melalui Pingdom Tool di atas dapat di artikan bahwa 

responses time yang di hasilkan masih menunjukkan delay waktu 

selama 2,04s dan nilai performance grade yang masih kurang senilai 

66 dari 100, hasil tersebut di katakan masih mengalami delay waktu 

karena response time yang baik dan pengguna masih merasa akan 

mendapatkan apa yang di inginkan adalah dibawah 1 detik. 

 

2. Information / Informasi :            

Informasi menjadi salah satu prosedur yang dimana nantinya 

masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi yang dihasilkan 

menjadi semakin baik. Akan di katakan semakin baik jika informasi 

tersebut semakin relevan, kurat, handal dan lengkap serta disajikan 

secara tepat waktu. Pada Twelve Café Semarang ini aplikasi MOKA 

yang di gunakan dalam fitur yang standard dimana dalam fitur ini 

hanya berisi Favorites, Library, Custom, Transaction Activity, Shift 

Management juga Setting. Karena fitur yang di pakai oleh Pihak 

Twelve Café Semarang fitur yang standard maka ada beberapa fitur 
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yang tidak dapat di akses contohnya : Ingredient Inventory (mengelola 

semua inventori bahan baku dan kebutuhan dalam satu akun), Table 

Management (membantu dalam proses penyesuaian orderan dengan 

meja pada layout untuk meningkatkan efisiensi), CRM PRO (program 

loaylty tanpa batasan jumlah member untuk meningkatkan penjualan) 

dan terakhir adanya fitur Employee Slot. Dengan kondisi saat ini 

Twelve Café Semarang tetap menggunakan fitur standard yang ada 

karena dengan fitur tersebut sudah sangat membantu dan memberikan 

banyak informasi juga menyesuaikan Twelve Café Semarang yang 

sedang berkembang menjadi café yang lebih besar. Kemampuan 

sistem aplikasi MOKA POS dalam menghasilkan informasi yang 

bermanfaat perlu dilakukan untuk menyikapi peluang dan menangani 

masalah yang muncul. Dalam hal ini meningkatkan kualitas informasi 

tidak dengan menambah jumlah informasi, karena terlalu banyak 

informasi justru akan menimbulkan masalah baru.  

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap 

aplikasi MOKA POS yaitu : 
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A. Relevan informasi/data 

Dengan penggunaan aplikasi MOKA POS ini sangat membantu 

manajer/head office untuk memperoleh informasi, yang sangat mereka 

butuhkan mengenai operasional dalam café tersebut. 

                      

   Gambar 7. Hasil Informasi Transaksi MOKA POS 

 

B. Kelengkapan Informasi. 

Penyajian laporan pada aplikasi MOKA POS di lakukan secara 

menyuruh, mulai dari penyajian hasil top item, gross sale juga tax 

yang ada dalam aplikasi tersebut. Dengan adanya penyajian laporan 

tersebut dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam 

menentukan inovasi kedepannya dan program pengembangan produk 
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pada café tersebut. Akan tetapi dengan informasi yang di hasilkan oleh 

aplikasi MOKA POS belum di bilang cukup karena tidak adanya 

penyajian laporan laba-rugi yang dimana laporan tersebut pada Twelve 

Café Semarang di lakukan secara manual. 

  

 

  

  Gambar 8. Hasil Informasi Kelengkapan Penjualan MOKA POS 
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C. Ketepatan waktu 

Dengan adanya Daily Sales Summary pada aplikasi MOKA 

POS, memberikan informasi penting yang di hasilkan tiap harinya oleh 

sistem aplikasi tersebut yang dimana hasil report Daily Sales 

Summary di kirimkan melalui email yang di gunakan pada akun 

MOKA POS dan laporan akan dikirim setelah hari berikutnya atau 

bersifat periodik.  

                      

  Gambar 9. Hasil Informasi Laporan Periode MOKA POS 
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3. Economics / Ekonomi : 

Analisis ekonomi berhubungan dengan keberadaan anggaran 

atau biaya, analisis ekonomi bersifat mempelajari dan menerapkan 

tentang biaya dan manfaatnya. Biaya di sini tidak hanya dari segi 

finansial tetapi juga dari segi non finansial. Secara finansial, biaya 

yang bisa dihemat. Dengan penggunaan fitur standard pada aplikasi 

MOKA POS, Twelve Café Semarang cukup dengan membayar 

2juta/tahun dalam artian adanya pembatasan fitur Ingredient 

Inventory, Table Management, CRM PRO dan Employee Slot yang 

dimana nantinya jika pihak Twelve Café Semarang ingin mengakses 

fitur yang tertutup cukup dengan membayar 250ribu/bulan. 

Hasil dari analisis yang dilakukan penulis terhadap aplikasi 

MOKA POS berdasarkan ekonomi adalah sebagai berikut: 

  a. Jumlah Keluaran 

Dengan tersedianya aplikasi sistem MOKA POS proses 

pembayaran lebih terarah dalam waktu dan kebutuhan yang 

disesuaikan dimana hal itu berhubungan dengan ketersediaan 

informasi data dan informasi pada aplikasi MOKA POS. 
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  b. Jumlah Masukan 

Kemudahan dalam mengakses informasi operasional dalam 

sistem aplikasi MOKA POS mempermudah dalam pengoperasional 

sistem, dimana aplikasi yang di gunakan manfaatnya sebanding 

dengan biaya yang di keluarkan oleh karena itu disaat perkembangan 

teknologi yang pesat saat ini banyak pengguna ingin agar apa yang di 

beri sesuai dengan yang diterima. Proses dimana pemeliharan sistem 

atau masalah maintenance sudah termasuk dalam biaya awal yang 

sudah ditetapkan. 

   

  Gambar 10. Fitur akses Ingredient Inventory dari MOKA POS 
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4. Control / Pengendalian : 

 Hasil dari analisis yang dilakukan penulis terhadap aplikasi 

MOKA POS pada analisis Pengendalian (Control) dapat dikatakan 

bahwa akses penggunaan sistem aplikasi MOKA POS mudah dan 

cepat, karena pemilik usaha mewajibkan setiap karyawan memiliki ID 

atau akun berupa email dan password untuk proses login dan dengan 

adanya itu dapat digunakan juga untuk menghindari akses dari pihak 

yang tidak berwenang. Data riwayat transaksi dan data pelanggan yang 

nantinya tersimpan di dalam aplikasi sistem MOKA POS itu sendiri 

tersimpan dalam database cloud aplikasi, sehingga data tersimpan 

aman. 
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   Gambar 11. Informasi Jadwal Shift Karyawan 

                        

   Gambar 12. Pembatasan Akses MOKA POS 

 

5. Efficiency / Efisiensi : 
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 Hasil dari analisis yang dilakukan penulis terhadap aplikasi 

MOKA POS pada analisis Efisiensi (eficiency) dapat di katakan 

bahwa dalam proses penginputan transaksi di lakukan sangat mudah, 

karena pengguna sebagai kasir hanya perlu memilih menu pesanan 

pelanggan yang sudah tertera dalam layar monitor, lalu kasir 

menyebutkan total pesanan yang perlu dibayarkan oleh pelanggan, 

setelah pelanggan menyerahkan uang pembayaran dan pihak kasir 

menerimanya, kemudian output dari transaksi berupa struck penjualan 

akan langsung diterima oleh pelanggan. Selain itu aplikasi MOKA 

POS tersebut dapat menyajikan informasi atau laporan yang 

dibutuhkan dan diminta oleh pelanggan. 

 

Gambar 13. Tampilan Interface MOKA POS 
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                       Gambar 14. Tampilan Proses Pembayaran MOKA POS 

 

6. Service / Pelayanan : 

Hasil dari analisis yang dilakukan penulis terhadap aplikasi 

MOKA POS pada analisis pelayanan (Service) dapat dikatakan bahwa 

aplikasi MOKA POS ini sangatlah mudah dipahami serta dapat 

mempermudah kegiatan operasional café khususnya pada bidang 

transaksi dan laporan, karena aplikasi MOKA POS mempercepat 

proses dalam menunjukkan hasil dari jumlah trasaksi yang sudah 

terjadi. Secara tidak langsung sistem menghasilkan peningkatan 

terhadap pelayanan, dimana sistem ini bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan terhadap penyampaian informasi kepada manajer 

selaku pengguna yang bisa diterima secara maksimal. 
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4.4 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Aplikasi MOKA POS 

 4.4.1 Kelebihan Sistem Aplikasi MOKA POS 

Kelebihan yang dimiliki oleh Sistem Aplikasi MOKA POS adalah 

sebagai berikut: 

a. Pada Analisis Informasi, output yang dihasilkan oleh sistem aplikasi 

dapat berupa laporan keuangan, juga dapat menyajikan laporan top 

items produk dan laporan pendapatan per periode yang dapat menjadi 

evaluasi bagi pemilik usaha dan menjadi dasar pemilik usaha untuk 

membuat keputusan. 

b. Pada Analisis Ekonomi, dapat dikatakan bahwa penggunaan sistem 

aplikasi ini sangat ekonomis karena penggunaan sistem aplikasi ini 
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menyesuaikan dengan hal yang perlu di butuhkan oleh pihak 

café/restaurant dengan itulah sistem aplikasi dikatakan ekonomis 

karena sistem aplikasi tersebut memiliki masa manfaat untuk jangka 

waktu panjang dan manfaat yang didapatkan sebanding dengan biaya 

yang telah dikeluarkan untuk dapat mendapatkan fitur-fitur dari 

aplikasi tersebut. 

c. Pada Analisis Pengendalian, akses penggunaan sistem aplikasi kasir 

mudah dan cepat, karena pemilik usaha café/restaurant mewajibkan 

seluruh karyawannya untuk memiliki akses yang berupa ID ataupun 

email dan password untuk segala proses login dan dengan 

diberlakukannya seperti itu guna menghindari akses dari pihak yang 

tidak berwenang. 

d. Pada Analisis Efisiensi, pada pemakaian sistem aplikasi ini sudah 

dilaksanakan secara maksimal karena sumber daya manusia yang ada 

sudah di ajarkan perihal bagaimana pengoperasian sistem meliputi 

informasi, waktu maupun pengolahan data. 

e. Pada Analisis Service, pada sistem aplikasi ini sudah memberikan 

pelayanan yang lebih baik dengan artian lain sistem dapat digunakan 

dengan mudah, keakurasian dalam pengolahan data dan mampu 

mengkoordinasi aktifitas untuk mencapai tujuan. 



 
 

62 
 

4.4.2 Kekurangan Sistem Aplikasi MOKA POS. 

Kekurangan yang dimiliki oleh Sistem Aplikasi MOKA POS adalah sebagai 

berikut : 

a. Pada Analisis Kinerja, waktu tanggap atau response time yang di 

hasilkan 2,04s masih menunjukkan waktu delay pada proses transaksi 

sehingga membuat pelanggan merasakan adanya keterlambatan karena 

response time yang baik itu adalah di bawah 1 detik. 

b. Pada Analisis Informasi, sistem aplikasi ini memiliki kekurangan pada 

penyajian laporan laba-rugi yang belum di sediakan sehingga proses 

penyajian laporan tersebut di sajikan secara manual. 

c. Pada Analisis Ekonomi, sistem aplikasi MOKA POS ini 

menyesuaikan dengan kebutuhan yang di inginkan jadi jika 

penggunaan aplikasi MOKA POS standard akan adanya pembatasan 

fitur pada MOKA POS.  
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4.5 Perbandingan Sistem Aplikasi yang Sejenis. 

Jenis Analisis Sistem Aplikasi  

MOKA POS 

(studi kasus Twelve Café) 

Sistem Aplikasi 

Pawoon POS 

(studi kasus Selikur 

Coffee) 

Performance Pada hasil response time 

yang di hasilkan 2,04s 

dimana pelanggan merasa 

respon masih berjalan 

sebagaimana mestinya dan 

merasakan adanya proses 

delay pada proses transaksi 

Pada hasil response 

time yang di hasilkan 

6,21s dimana pelanggan 

merasakan delay pada 

proses transaksi 

sehingga dapat di 

katakan jika response 

time pada Pawoon POS 

cukup lama.  

Information Pada sistem aplikasi 

MOKA POS mampu 

menghasilkan output 

berupa laporan keuangan 

yang menyajikan performa 

toko, jumlah produk yang 

Pada sistem aplikasi 

Pawoon POS mampu 

menghasilkan output 

yang sama berupa 

laporan keuangan yang 

menyajikan performa 
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terjual, data transaksi, 

produk apa saja yang 

paling banyak terjual, rata-

rata penjualan per 

transaksi dan laba kotor 

setiap periode juga laporan 

total pajak. 

 

toko, jumlah produk 

yang terjual, data 

transaksi, produk apa 

saja yang paling banyak 

terjual, rata-rata 

penjualan per transaksi 

dan laba kotor setiap 

periode akan tetapi 

pada Selikur coffee 

belum menerapkan 

pajak 10%. 

Economic Untuk biaya penggunaan 

aplikasi MOKA POS 

Twelve Café 

menggunakan aplikasi di 

range harga 2 juta/tahun 

(basic). Karena menurut 

saya untuk seukuran café 

range harga segitu sudah 

sangat cukup beda halnya 

seperti kedai kopi 

Untuk penggunaan 

aplikasi ini dengan 

membayar 

2.200.000/thn harga 

tersebut sudh 

mendapatkan fitur yang 

ada, harga yang tertera 

sudah include dengan 

biaya maintenance. 

Akan tetapi sistem 



 
 

65 
 

oma/kedai beringin pasti 

butuh fitur lebih seperti 

halnya tabel 

management,inventory 

(optional dari perusahaan) 

café pun biasa 

menggunakan fitur itu ya 

tapi pastinya nambah biaya 

lagi. 

aplikasi Pawoon POS 

ini hanya melayani 

pembayaran secara 

tunai saja. 

Control waktu kita apply harga 

pada awal penggunaan 

pihak dari MOKA POS 

mendatangkan trainer yang 

di membantu pengguna 

karyawan maupun manajer 

membuat ID/Akun hal 

tersebut di lakukan untuk 

menghindari penggunaan 

akses yang tidak 

berwenang dan untuk  

back office memiliki akses 

Tiap karyawan 

diwajibkan untuk 

memilik ID dan Email 

juga password dimana 

hal tersebut digunakan 

untuk menghindari 

human error atas 

ketidak berwenangan 

dalam mengakses. 



 
 

66 
 

pada aplikasi waktu mau 

input harga / ganti nama & 

menu / menambah menu 

baru juga untuk melihat 

tax. 

Eficiency Penggunaan sistem 

aplikasi MOKA POS 

dalam hal transaksi proses 

pengoperasiannya sudah 

sangat maksimal dan dapat 

diterapkan secara 

maksimal. 

Sistem aplikasi Pawoon 

POS dalam hal 

pengoperasian sudah 

diterapkan secara 

maksimal dari sumber 

daya yang tersedia. 

Services Sistem aplikasi Pawoon 

POS memiliki pelayanan 

yang baik terhadap sistem 

yang dikembangkan. 

Sistem aplikasi Pawoon 

POS memiliki 

pelayanan yang baik 

terhadap sistem yang 

dikembangkan. 
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Gambar 15. Hasil Load Time Pingdom Tool Pawoon POS 

 

 

Gambar 16. Hasil Load Time Repeat Visit Website Speed Test Pawoon POS 
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Gambar 17. Hasil Load Time Page Visit Website Speed Test Pawoon POS 
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 Gambar 18. Hasil Page Speed Desktop Website Speed Test Pawoon POS 

 

 Gambar 19. Hasil Page Speed Mobile Website Speed Test Pawoon POS 
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 Gambar 20. Tampilan Informasi Transaksi Pawoon POS 

 

 Gambar 21. Tampilan Interface Menu Pawoon POS 
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 Gambar 22. Tampilan Fitur Pawoon POS 

 

 Gambar 23. Tampilan Informasi Shift Karyawan Pawoon POS 
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 Gambar 24. Tampilan Informasi Jadwal Shift Karyawan Pawoon POS 

 

 Gambar 25. Tampilan Menu Layout Interface Pawoon POS 
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Gambar 26. Informasi Penjualan Pawoon POS 
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Gambar 27. Informasi Total Pendapatan atas Penjualan Pawoon POS 

 

 

 

 


