
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, sangat mudah bagi 

wirausahawan yang ingin mendapatkan informasi aktual dan terbuka. Oleh karena itu, banyak 

wirausahawan yang memanfaatkan teknologi informasi.  Dalam melakukan pekerjaan lebih cepat, 

tepat, dan akurat, untuk menyelesaikan pekerjaan manusia membutuhkan alat dan sistem 

informasi sebagai pendukung yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Sistem informasi 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan atau kegiatan usaha maupun organisasi, 

karena sistem informasi mampu membantu dan memberikan informasi yang benar, cepat dan 

tepat seperti yang di inginkan. Salah satu aspek yang perlu ditunjang oleh sistem komputer adalah 

penjualan dan pelaporan barang-barang secara terkomputerisasi (Yolanda, Matahari and 

Ramadhani, 2021) 

Toko Baju Queen Butik Lampung merupakan sebuah tempat usaha yang mengedepankan 

fashion terkini yang modern seperti baju, kemeja, kaos, celana dan hijab. Toko Baju Queen Butik 

Lampung adalah toko baju utama yang terletak di Lantai Basement Mall Boemi Kedaton dan 

Toko Baju Queen Butik Lampung memiliki 2 cabang yang berada di lt 1 dan 2 Mall Boemi 

Kedaton. Pada sebuah toko pastinya ingin barangnya dapat terjual dengan lancar dan 

mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan, agar usaha dagang tersebut tetap eksis dan 

berkembang, diperlukan strategi dagang dan pengelolaan yang baik. Strategi penjualan yang 

dimaksud berupa peningkatan kualitas marketing, manajemen, pelayanan, dan lain-lain termasuk 

penerapan teknologi informasi di toko tersebut. Mengenai proses pembayaran konsumen kepada 

owner  melalui kasir, pihak owner mempunyai wewenang dalam proses penerimaan laporan dan 

pengelolaannya. Kasir bertanggung jawab dalam pembuatan nota transaksi penjualan juga 

membuat laporan transaksi yang dilakukan dan mengelola adminitrasi keuangan berdasarkan 

perintah owner. Berkaitan dengan proses pembuatan nota penjualan dan perhitungan jumlah 

harga penjualan di Toko Baju Queen Butik Lampung  yang dilakukan secara manual sehingga 

terdapat kendala yaitu penumpukan nota, sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data, lama 



dalam perekapan data penjualan, serta tidak adanya laporan dikarenakan masih menilihat nota 

satu persatu. Masalah lain yaitu terjadi ketidak cocokan data yang disebabkan oleh kesalahan 

manusia (human error) dimana kesalahan terjadi pada kasir ketika saat melakukan pelayanan 

pada banyak konsumen yang melakukan transaksi pembayaran, akibatnya kasir sering 

melakukan kesalahan karena kurang teliti dalam pembuatan nota, perhitungan jumlah total, dan 

pencatatan data ke buku arsip penjualan. Sehingga Toko Baju Queen Butik Lampung 

membutuhkan sistem kasir digital untuk memantau keluar masuk barang secara digital dan stok 

barang. (Ahmad, Jamal; Lies, Yulianto;, 2013) 

Dengan adanya masalah tersebut pada Toko Baju Queen Butik Lampung, toko tersebut 

memerlukan solusi yaitu membuat aplikasi yang dapat mengetahui perhitungan jumlah transaksi, 

pembuatan nota, pembuatan laporan penjualan dan pencatatan persediaan barang yang 

menggunakan smartphone android. Maka dari itu penulis melakukan penelitian membangun 

suatu “Rancang Bangun Aplikasi Kasir pada Toko Baju Queen Butik Lampung Berbasis 

Android” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana mempermudah kasir mengurangi kesalahan dalam pembuatan nota, 

perhitungan jumlah total, dan pencatatan data ke buku arsip penjualan? 

2. Bagaimana mengelola data penjualan sehingga menghasilkan laporan penjualan secara 

cepat? 

3. Bagaimana merancang aplikasi kasir pada Toko Baju Queen Butik Lampung berbasis 

android sehingga mempermudah dalam pembuatan nota penjualan dan perekapan data 

penjualan? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis ini memiliki batasan masalah dalam perancangan aplikasi yang nantinyaa digunakan 

sebagai pedoman untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan yaitu Sistem untuk 

perhitungan jumlah transaksi, pembuatan nota, pembuatan laporan penjualan dan pencatatan 

persediaan barang yang menggunakan smartphone android. 



1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk merancang dan 

membuat sebuah aplikasi kasir yang menggunakan smartphone berbasis android yang dapat 

memberikan kemudahan untuk owner dan kasir mengelolah data barang dan laporan penjualan 

pada Toko Queen Butik Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Kasir : 

1. Kasir dapat melakukan perhitungan dan nota secara digital. 

2. Kasir dapat menyimpan data-data transaksi penjualan secara otomatis. 

b. Bagi Owner :   

1. Owner dapat melihat secara detail hasil transaksi penjualan dari pennyimpana data. 

2. Owner dapat menambahkan data baju atau celana menggunakan smartphone android. 

 


