
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dago Cell merupakan perusahaan mikro yang bergerak di bidang penjualan 

barang dagang seperti handphone, aksesoris handphone, dan pulsa. Penjualan yaitu 

pada saat perusahaan menjual barang dagangannya, maka diperoleh pendapatan. 

Jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang yang diserahkan merupakan 

pendapatan perusahaan yang bersangkutan. Sistem transaksi penjualan yang 

dilakukan oleh bagian kasir di Toko Dago Cell masih sangat sederhana dan belum 

terkomputerisasi sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesalahan yang 

terjadi pada saat transaksi penjualan berlangsung. 

Selain itu, pemilik perusahaan mengalami kesulitan dalam mengontrol 

persediaan barang dagang, kesulitan terhadap pembuatan laporan penjualan dan 

terjadinya penumpukan dokumen – dokumen penjualan yang membutuhkan lebih 

banyak tempat pengarsipan. 

Cara ini kurang efektif karena mempunyai keterbatasan yaitu lambat dalam 

proses pencarian data sehingga pelanggan harus menunggu lama, selain itu kurang 

efisien karena data disimpan dalam bentuk buku catatan transaksi harian, dan alat 

hitung yang digunakan yaitu kalkulator. 

Sistem manual yang sedang berjalan di Toko Dago Cell saat ini 

membutuhkan sistem yang sudah terkomputerisasi dan mampu membantu dalam 

mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan serta menekan 

tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya.  
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Dalam penggunaannya, sistem ini dapat digunakan untuk membantu 

karyawan dalam menjalankan transaksi penjualan, pengambilan suatu keputusan 

dan dapat mencari solusi untuk masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan 

penjualan handphone. Atas dasar tersebut penulis menuangkannya dalam bentuk 

laporan tugas akhir yang berjudul “Aplikasi Point of Sale Pada Toko Dago Cell”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membangun sebuah 

aplikasi transaksi penjualan handphone secara tunai dan mengontrol persediaan 

barang pada Toko Dago Cell”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis membatasi permasalahan 

pada: 

1. Transaksi penjualan tunai handphone, aksesoris handphone, dan pulsa pada 

Toko Dago Cell. 

2. Mengontrol keluar dan masuk persediaan barang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah sistem transaksi penjualan di Toko Dago Cell. 

2. Membangun sistem pengontrolan persediaan barang dagang. 
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3. Salah satu syarat (A.md.) dibidang Komputersasi Akuntansi pada Akademi 

Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Teknokrat 

Bandarlampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengurangi tempat pengarsipan manual dokumen-dokumen terkait dengan 

transaksi penjualan. 

2. Mempermudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 

3. Mempermudah dalam mengontrol persediaan barang. 

4. Akurat dalam pelaporan transaksi penjualan. 

5. Mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan penjualan dan 

mengurangi kesalahan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode 

dalam mengumpulkan data, diantaranya : 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sederhana 

tetapi membutuhkan kemampuan yang lebih baik dalam berkomunikasi 

dengan orang lain. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan secara langsung yang berkaitan dengan alur 

transaksi penjualan kepada pemilik atau karyawan Toko Dago Cell agar 
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mendapatkan data yang dibutuhkan dan berguna dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini. 

2. Pengamatan (Observation) 

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung pada saat karyawan melakukan kegiatan 

transaksi penjualan di Toko Dago Cell. 

3. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari, membaca, merangkum serta mengutip dokumen-dokumen 

dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan 

untuk mendukung penulisan laporan tugas akhir ini. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik berupa buku catatan, surat kabar, gambar perusahaan dan 

lain sebagainya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pokok bahasan meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan 

secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang berlangsung 

berkaitan dengan ilmu atau permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, bab 

ini juga menjelaskan tentang informasi hasil penelitian dan 

menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti serta 

membandingkannya dalam bentuk table. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, seperti 

gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk serta data yang 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian dan menguraikan tentang analisis 

terhadap permasalahan yang terdapat pada kasus yang sedang diteliti. 

Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil 

solusinya, analisis kebutuhan sistem yang diusulkan analisis kelayakan sistem 

yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian 

masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang 

diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi(sistem 

operasi, perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan),file-file 

implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-masing modul atau 

kelas (relasinya) serta algoritma yang diimplementasikan. Bab ini juga 

memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, 
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hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik baik secara 

kualitatif, kuantitatif atau secara statistik. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan didasarkan atas 

pengujian dan analisis yang dilakukan dan harus memiliki korelasi dengan 

rumusan masalah. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut, berisi hal yang diperlukan dalam 

pengembangan topik tugas akhir selanjutnya maupun perbaikan yang harus 

dilakukan 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua isi referensi, 

seperti buku jurnal/paper, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di 

dalam penulisan tugas akhir.  

LAMPIRAN 

Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur program 

komputer, algoritma, hasil simulasi, bukti atau keterangan lain yang tidak 

mungkin disingkat sehingga terlalu panjang untuk dimuat di bagian utama 

tugas akhir. 

RIWAYAT HIDUP 

Halaman ini berisi biodata penulis dilengkapi dengan foto.
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