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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan Perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin pesat. 

perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang menggunakan sistem informasi 

untuk meningkatkan usahanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang 

pesat menghasilan inovasi-inovasi baru seiring dengan perkembangan pola pikir 

manusia yang senantiasa terus berubah dari masa ke masa dan berubah ke arah 

yang lebih baik. Salah satu yang berkembang pesat adalah dalam bidang teknologi 

informasi khususnya teknologi informasi berbasis komputer yang mempunyai 

peranan penting dalam proses penyajian informasi pada area bisnis di bidang 

retail (pertokoan).penggunaan  informasi memungkinkan komputer memberikan 

kesimpulan atau memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat 

digunakan oleh manusia. Sistem informasi juga dapat memberikan informasi yang 

akurat dan lengkap. Salah satunya penggunaan komputer dalam membuat sistem 

informasi point of sale.  

Sistem informasi  point of sale adalah sebuah sistem informasi yang 

didesain sesuai dengan keperluan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai alat 

pendukung agar dapat membantu mempercepat proses transaksi. Untuk 

perusahaan besar maupun perusahaan menengah yang bergerak di dalam bidang 

perdagangan, pada umumnya akan menggunakan sistem POS dalam menunjang 

kegiatan usahanya  
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Secara umum POS adalah sebuah sistem yang memungkinkan untuk 

diadakannya transaksi, yang didalamnya termasuk juga penggunaan mesin kasir. 

Dalam lingkup POS, sebuah sistem kasir tidak berdiri sendiri namun sudah 

termasuk software penunjang dan piranti lain. Sistem POS melakukan lebih 

sekedar tugas transaksi jual beli, didalamnya juga bisa terintegrasi penrhitungan 

akuntansi, manajemen barang dan stok dalam jangka waktu mingguan dan 

bulanan oleh para pebisnis swalayan, organisasi, atau perusahaan yang bersekala 

kecil dan menengah.  

Pada toko aisyah baby and kids pelanggan langsung datang ke toko untuk 

melakukan pembelian barang perlengkapan anak-anak. Pelanggan memilih barang 

yang ingin dibeli kemudian penjual dan pembeli melakukan transaksi penjualan 

secara manual yaitu data barang yang sudah dibeli dicatat ke dalam buku 

penjualan sehingga sulit untuk melihat data barang yang sudah dibeli oleh 

pelanggan, belum adanya struk pembelian barang untuk pelanggan sehingga sulit 

untuk melakukan komplain, dan belum adanya laporan penjualan ke pimpinan 

toko. 

Berdasarkan masalah yang terdapat diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale 

Berbasis Website Pada Toko Aisyah  Baby and Kids  Simpur Center”. Untuk 

dapat mempermudah pengolahan data barang, transaksi penjualan dan pembelian 

barang, laporan penjualan, laporan pembelian barang, dan laporan penerimaan kas 

sehingga dapat mempermudah kinerja penjaga toko dan pimpinan toko Pada Toko 

Aisyah  Baby  And Kids Mall Simpur Center.  
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1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian 

ini adalah:   

1. Bagaimana membuat aplikasi point of sale berbais website  untuk 

mempermudah transaksi penjualan pada Toko Aisyah Baby And Kids ? 

2. Bagaimana aplikasi Point Of Sale dapat menghasilkan laporan transaksi 

penjualan sampai dengan menghasilkan laporan penerimaan kas? 

 

1.3 Batasan Maslah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasai pada: 

1. Hanya membahas transaksi penjualan pada Toko Aisyah Baby And Kids. 

2. Transaksi penjualan perlengkapan anak-anak point of sale berbasis website  

dan Database MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

           Tujuan penelitian ini  dilakukan untuk pembuatan dan perancangan sistem 

informasi point of sale sebagai berikut: 

1. Adanya aplikasi point of sale akan memudahkan dalam  transaksi penjualan  

pada Toko Aisyah Baby And Kids. 

2. Adanya aplikasi point of sale akan menghasilkan laporan yaitu laporan 

penjualan, Laporan Persediaan, Dan Laporan Penerimaan Kas. 
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1.5    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penulis menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang  Point Of  

Sale 

2. Bagi penjaga toko membantu penginputan dan pengolahan transaksi 

penjualan dan pembelian barang perlengkapan anak-anak pada Toko    

Aisyah Baby and Kids Simpur Center 

3. Bagi pemilik toko membantu memeriksa laporan penjualan, Laporan 

persediaan barang, dan Laporan Penerimaan Kas Pada Toko Aisyah Baby 

And Kids Simpur Center. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan skripsi, 

maka skripsi ini dibagi menjadi bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I :    PENDAHULUAN  

               Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

               Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini 

yang ditulis sesuai judul skripsi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

               Bab ini menjelaskan kerangka berpikir penyelesaian skripsi, teknik 

pengumpulan data yang digunakan. 
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BAB  IV : ANALISIS SISTEM DAN RANCANGAN SISTEM 

                Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem yang telah dibuat dan 

rancangan sistem yang telah dibuat.          

BAB V    : HASIL DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan tentang hasil sistem yang telah dibuat dan 

pengujian  sistem yang telah dibuat dan telah diujikan di tempat pengujian.          

BAB VI   :  KESIMPULAN DAN SARAN 

                 Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

dan saran sebagai pemecahan masalah dan pencampaian yang lebih baik.          

 


