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PANDUAN SEDERHANA SOFTWARE CASH REGISTER MINIPOS 

 

1. Menu Login 

Kode dan Password standar pimpinan/pemilik pada software pos yaitu kode = 0 dan 

password = 888888. 

 

Tekan opsi menu [Tentang], maka Anda dapat melihat beberapa informasi perangkat 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

a. APK Ver : Versi APK 

b. Database Ver; 1000 : Versi database APK 

c. Local IP: Alamat IP dari mesin ini (apabila jaringan benar) 
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Pilih Tombol Navigasi [Navi.bar]: Masukkan kata sandi (135028) dan akan tampil bar 

navigasi di bagian bawah ini, untuk pengaturan sistem dari sistem android. 

 

 

 

2. Layar Utama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 [Transaksi]: Menu pengaturan untuk semua jenis transaksi, termasuk yang diterima 

pada akun dan pengoperasian pembayaran 

 [Laporan]: Menu pengaturan untuk melihat berbagai macam jenis laporan diantaranya: 

Laporan lengkap terminal, laporan departemen, laporan PLU, laporan per jam, laporan 

riwayat, dan ekspor laporan ke flashdisk atau e-mail. 

 [Stok]: Menu pengaturan untuk melihat laporan stok relatif atau operasional. Dapat 

ditutup apabila tidak mempedulikan stok (Pilih dan tekan menu Pengaturan -> data -> 

Manajemen stok -> Not Support). hal ini berguna untuk mengaplikasikan makanan 

menjadi sederhana 

 [Pelanggan]: Menu pengaturan yang dimana terdapat fungsi tersendiri untuk masing-

masing menu diantaranya: Menu Manajemen Pelanggan, pergerakkan akun dan saldo, 

daftar pembelian member. 

 [Pengaturan]: Menu Pengaturan yang dimana menu ini saling terhubung dengan yang 

lain diantaranya: menu Departemen, PLU, Clerk (Pegawai / Manajer), VAT/TAX (Pajak) 

dan media termasuk menu I/F (Menu pengaturan interfaces). 

 [Pengguna]: Menu pengaturan untuk mengganti pegawai / petugas pemakaian mesin 
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 [0:Pemilik(Server)]: status pada mesin yang terletak pada kanan bawah layar dengan 

tampilan kode pengguna mesin saat ini seperti nama pemakai dan jabatan kerja. Pada 

mode pengaturan mesin Standalone tidak akan ditampilkan posisinya.   

   

3. Daftar User dan Ubah Password 

a. Daftar User 

1) Login sebagai pemilik (masukkan id = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Pengaturan 

 

3) Pilih menu CLERK 

4) Pilih menu “Tambah User” yang ada dibagian atas kanan 

 

5) Isi Kode, Nama dan Kata Sandi sesuai keinginan 

6) Pada bagan bawah untuk memberi akses tambahan kepada user, centang menu 

yang diinginkan 

7) Lalu pilih “Simpan” 

8) Ulangi langkah tersebut untuk tambah user login lain 
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b. Ubah Password 

1) Login sebagai pemilik (masukkan id = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Pengaturan 

 

3) Kemudian pilih menu CLERK 

4) Pilih user yang akan dirubah, dan pilih menu “Edit” dibagian atas untuk merubah 

password 

 
5) Ubah password sesuai yang diinginkan 

6) Lalu pilih “Simpan” 
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4. Pengaturan Struk Penjualan 

1) Login sebagai pemilik (kode = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Pengaturan 

 

3) Pilih menu RCPT 

4) Pilih dan klik simbol pensil pada kanan atas layar untuk “Edit” 

 

5) Edit pada bagian Awal baris tanda terima, untuk atur struk bagian atas 

6) Centang bagian “Print”, agar tercetak dan centang bagian “Gandakan Ukuran” agar 

tulisan tebal dan besar 

 

5 
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7) Edit bagian Garis akhir tanda terima untuk atur struk bagian bawah 

8) Edit dan isi tulisan sesuai keinginan 

9) Centang “Print”, agar tercetak pada struk 

10) Centang bagian Salinan tanda terima otomatis, untuk berapa salinan struk yang ingin 

dicetak 

 

11) Lalu pilih “Simpan” 
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5. Menambah Menu 

a. Pengaturan Group 

1) Login sebagai pemilik (kode = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Pengaturan 

 

3) Pilih menu GROUP 

4) Pilih simbol pensil pada atas kanan layar untuk merubah Deskripsi Group 

5) Ubah deskripsi sesuai group menu 

 

6) Lalu pilih “OK”, untuk menyimpan 

7) Pilih bagian lain dan ulangi proses untuk merubah deskripsi group 
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b. Pengaturan Department 

1) Pilih menu Pengaturan, pada layar utama software 

 

2) Kemudian pilih menu DEPT 

3) Pilih simbol pensil pada atas kanan layar untuk merubah Kategori Menu 

 

4) Ubah Nama kategori menu sesuai keinginan, dan pada bagian Group centang 

kategori group 

5) Lalu pilih “Simpan” 

6) Pilih bagian lain dan ulangi proses untuk merubah kategori menu 
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c. Pengaturan PLU 

1) Pilih menu Pengaturan pada layar utama software 

  

2) Lalu pilih menu PLU 

3) Pilih simbol untuk Tambah Menu yang ada dibagian atas kanan 

 

4) Isi Deskripsi dengan nama menu 

5) Isi bagian Harga untuk harga jual menu, lalu isi bagian Biaya dengan harga beli 

bahan 

6) Pada bagian Stok, isi stok menu yang tersedia dan pada bagian stok aman isi 

peringatan stok 

7) Pada bagian “DEPT” pilih kategori menu 

8) Lalu “Simpan” 

9) Ulangi proses jika ingin menambah menu lain 
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6. Pengaturan Nomor Meja 

1) Login sebagai pemilik (kode = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Pengaturan 

 

3) Lalu pilih menu RCPT 

4) Pilih simbol pensil pada bagian atas kanan untuk Edit 

5) Kemudian pilih Tata Letak Nomor Meja 

 

6) Pilih menu Tambah Meja untuk menambahkan meja 

7) Lalu geser meja ke posisi yang diinginkan 

8) Pilih meja dan kemudian pilih menu Tambah Nama untuk merubah nama nomor meja 

sesuai keinginan 

9) Kemudian pilih “Simpan” 
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7. Pengoperasian Menu Kasir 

1) Login sebagai user/admin yang didaftarkan 

2) Pilih menu Transaksi, dan akan tampil layar transaksi 

 

 

 

3) Pada bagian atas kiri, terdapat status pemesanan yang dapat dirubah seperti Eat In, Eat 

Out, atau Take Away 

4) Pada bagian kanan atas terdapat kategori menu yang telah didaftarkan 

5) Pilih kategori menu yang diinginkan, lalu pilih pesanan menu yang diinginkan 

6) Pilih menu T/N untuk memberi nomor meja 
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7) Pilih nomor meja sesuai keinginan 

 

8) Lalu akan kembali ke layar transaksi, pilih menu T/N kembali, dan pilih nomor meja yang 

diinginkan untuk menampilkan pesanan menu dari meja yang dipilih 

 

9) Pilih menu MULTIMEDIA, jika terdapat kembalian uang ketika pembayaran 
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10) Isi dengan nominal pembayaran pesanan customer 

11) Tekan TUNAI untuk mencetak struk 

 

12) Dan pada layar akan ditampilkan kembalian pembayaran 

13) Berikut adalah tampilan hasil cetak struk 
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Pengaturan Lain 

A. Pengaturan Jam dan Tanggal 

1) Login sebagai pemilik (kode = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Pengaturan  

 

3) Pilih menu DATA 

4) Cari dan pilih menu Tetapkan Waktu untuk merubah jam dan tanggal 

 

5) Ubah jam dan tanggal sesuai keinginan 

6) Lalu “Simpan” 
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B. Pengaturan Stok 

1) Login sebagai pemilik (kode = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Stok 

 

3) Pilih Semua, pada bagian atas untuk melihat semua stok menu yang ada 

4) Pilih menu Pengaturan Stok 

5) Pilih menu stok masuk, untuk menambah stok menu 

 

6) Isi Kode dengan kode menu yang telah didaftarkan dan isi Qty dengan stok yang akan 

ditambahkan 

7) Lalu “Simpan” 
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Catatan : 

 

 Semua Stok, pada bagian menu ini dapat melihat semua isi stok dari menu PLU 

dan menampilkan total stok dan total harga secara rinci. 

 Stok Aman, menu ini berguna agar Pengguna dapat mengetahui item pada menu 

PLU mana dengan jumlah terlalu rendah 

 Pengaturan Stok, dibagian menu ini terdapat opsi pilihan-pilihan diantaranya: 

Pilihan menu stok masuk, menu persediaan habis dan menu penyesuaian stok. 

 Pergerakan Stok, menu ini memiliki fungsi yang dapat melacak pergantian stok 

item PLU. Anda dapat memperincikan satu item PLU tertentu. 

 Lain – lain, pada bagian menu ini terdapat fungsi untuk Setelan ulang semua jenis 

penghitung laporan berikut Opsi pilihan pada menu Lain-lain. Semua pengaturan 

ulang PLU ke nol dimana fungsinya adalah stok pada PLU menjadi nol / kosong lalu 

menu pilihan Simpan ke USB disk untuk mengekspor file pada menu stok ke 

Flashdisk. 

 

C. Pengaturan Menu Tambahan 

1) Login sebagai pemilik (kode = 0, password = 888888) 

2) Pilih menu Pengaturan 

 

3) Pilih PLU 

4) Pada bagian atas kanan terdapat simbol untuk Tambah Menu 
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5) Isi Deskripsi dengan nama menu tambahan 

6) Lalu isi Harga, Biaya, Stok dan pilih Kategori Menu 

7) Pilih simbol di kiri bawah untuk menampilkan pengaturan lain 

8) Pada bagian Jenis, centang “sebagai bahan” 

9) Lalu “Simpan” 

 

10) Kemudian pilih menu CMDT 

11) Di bagian sebelah kanan akan ditampilkan menu tambahan yang telah didaftarkan 

12) Pilih Simbol untuk memindahkan menu tambahan ke dalam grup bahan Tambah 

disebelah kiri 
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13) Lalu “Simpan” 

14) Pilihan menu tambahan akan tampil di transaksi, ketika memilih tombol CMDT 

 

D. Pengaturan Menu Paket 

1) Login sebagai pemilik 

2) Pilih Pengaturan 

 

3) Pilih PLU 

4) Pilih Tambah Menu, untuk menambahkan menu paket 
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5) Isi Deskripsi, Harga, Biaya, Stok dan Kategori Menu dari paket menu 

6) Pilih simbol di kiri bawah untuk menampilkan pengaturan lain 

7) Pada bagian Jenis, centang menu tetap 

8) Pilih simbol sebelah kanan, untuk menampilkan pengaturan pilihan menu yang tersedia 

 

9) Pilih dan tambahkan menu dari PLU yang tersedia ke dalam paket 

10) Lalu “Simpan” 

11) Menu paket akan tampil di Transaksi pada kategori menu yang dipilih 

 

 

 

 

 

 

E. Pemesanan Menggunakan Aplikasi 
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1) Login sebagai pemilik 

2) Pilih menu Pengaturan 

 

3) Pilih menu DATA 

4) Cari dan pilih Pengaturan mesin 

 

5) Pada bagian Mode, centang pengaturan mesin Server 

6) Lalu “Simpan” 

7) Lalu pilih menu RCPT 

8) Pilih simbol disebelah kanan atas untuk Edit 
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9) Centang bagian Nomor meja tidak diperlukan 

10) Pilih Tata letak nomor meja 

11) Tambahkan meja dan geser posisi meja sesuai keinginan 

12) Lalu “Simpan” 

13) Kembali ke layar utama dan pilih menu Pengguna 

14) Pilih menu [Tentang] 

 

15) Apabila tombol navigasi belum muncul, pilih Tombol Navigasi dan isi Password 135028 

untuk menampilkan tombol 

16) Tekan icon Home pada layar 

17) Pilih “Settings” 

 

18) Aktifkan wifi dan sambungkan pada wifi yang tersedia 
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19) Lalu buka lagi software pos dan pilih tentang untuk melihat alamat IP Mesin yang didapat 

 

20) Hubungkan smartphone android pada wifi yang sama dan buka Aplikasi Minipos pada 

smartphone android 

21) Lalu pilih Tentang 
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22) Pilih Machine settings dan ubah “Host IP” menjadi sama dengan alamat IP Mesin 

23) Pilih “Simpan” 

 

24) Kembali ke layar login, dan login sebagai Pemilik (kode = 0, password  = 888888) 

25) Tunggu beberapa saat untuk download data secara otomatis 
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26) Pilih menu User 

27) Login lagi sebagai User yang sudah didaftarkan dimesin 

28) Pilih Registration 

 

29) Pilih T/N untuk memilih nomor meja 

30) Pilih Nomor Meja 
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31) Lalu geser layar ke bawah 2 kali dan pilih Menu yang dipesan 

32) Geser layar ke atas jika sudah selesai 

 
33) Lalu pilih T/N, untuk menambahkan pesanan lain dan pesanan sebelumnya akan 

otomatis dikirim ke Cash Register 

34) Di Cash Register pilih Menu Transaksi dan pilih T/N 

35) Pilih Nomor Meja dan akan ditampilkan menu yang dipesan 


