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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  
1.1. Latar Belakang Masalah 

Penelitian dilakukan oleh (Permana & Faisal, 2015) menjelaskan 

Perkembangan dalam bisnis mengharuskan setiap perusahaan untuk melakukan 

usaha memperbagus kualitas suatu produk dan memperbagus pelayanan perusahaan 

kepada pelanggan. Pembelian suatu produk bisa dilaksanakan dengan elektronik 

dan juga bisa dilaksanakan secara online atau electronic commerce. Penerapan 

solusi bisnis baru adalah komitmen untuk meningkatkan keunggulan kompetitif 

pelayanan kepada konsumen korporatnya dalam hal efektivitas, efisiensi, kinerja, 

maupun pengembangan bisnis suatu perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan (Marjito & Tesaria, 2016) menjelaskan 

perkembangan e-commerce di Indonesia meningkat dengan cepat, hal tersebut 

menuntut pelaku usaha untuk dapat beradaptasi dengan mengadopsi penjualan 

secara online. Salah satu platform terbanyak saat ini yang digunakan oleh pengguna 

internet adalah android. Kemajuan suatu teknologi mewajibakan agar sebuah 

perusahaan bisa beradaptasi dengan kemajuan tersebut, hal itu dimaksudkan untuk 

dapat mempermudah suatu proses bisnis yang maju. 

Batam adalah sebuah kota Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia 

(Indonesia Free Trade Zone) yang memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor.  

Batam terkenal dengan tas-tas impor yang murah, dan di Batam banyak distributor, 

supplier atau toko-toko yang menjual tas impor memiliki banyak customer/reseller 

yang akan menjual kembali produk secara online. Saat ini kebanyakan distributor, 

Jimmy, Perancangan Aplikasi POS (Point Of Sale) di Toko Penjualan Tas Berbasis Android dengan Metode SDLC 
(Software Development Life Cycle), 2018 
UIB Repository©2018



2 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

supplier atau toko-toko masih menggunakan admin/CS(Customer Service) untuk 

para customer/reseller tanya stok, atau melakukan orderan, admin/CS(Customer 

Service) hanya merespon disaat jam kerja, sedangkan pembeli dari 

customer/reseller toko mungkin saja bertanya di luar jam kerja. Sehingga 

customer/reseller akan kebinggungan untuk menjawab ketersediaan stok kepada 

pembelinya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk mempermudah reseller untuk 

melakukan pengecekan stok atau order, dan membantu distributor, supplier atau 

toko-toko dalam pengolahan data. Untuk itu penulis ingin merancang dan membuat 

penelitian dengan judul “PERANCANGAN APLIKASI POS (POINT OF 

SALE) DI TOKO PENJUALAN TAS BERBASIS ANDROID DENGAN 

METODE SDLC (SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang aplikasi POS(Point Of Sale) berbasis android? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi berbasis android di toko 

penjualan tas? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Aplikasi android dirancang untuk digunakan oleh customer/pelanggan, 

untuk bagian admin toko penjualan tas aplikasi yang digunakan berbasis 

website. 

2. Aplikasi dirancang untuk customer/pelanggan dari toko tas untuk bisa 

melakukan cek stok dan order. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

1. Merancang sebuah aplikasi yang dapat membantu customer/pelanggan 

dari toko penjualan tas dalam pengecekan stok dan order barang dengan 

mudah. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Mempermudah customer/pelanggan dalam pengecekan stok barang dan 

order.  

2. Mempermudah pemiliki toko dalam pengolahan data penjualan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

1. BAB I Pendahuluan 

Pada BAB pertama Pendahuluan menguraikan Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada BAB kedua Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, hasil 

penelitian sebelumnya, dan informasi lainnya yang relevan yang 

diperoleh dari berbagai sumber referensi untuk dijadikan panduan dasar 

dan wawasan dalam pelaksanaan penelitian. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Pada BAB ketiga Metode Penelitian menguraikan Alur Penelitian 

tentang cara menyusun strategi untuk menyelesaikan penelitian, 

Analisis, Perancangan Sistem Baru, Hubungan Antar Tabel sistem, 

Perancangan user interface. 
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4. BAB IV Analisis Dan Pembahasan 

Pada Bab keempat menguraikan Analisis Dan Pembahasan berisi tahap 

pelaksaan implementasi terhadap sistem, kebutuhan sistem, dan hasil 

implementasi akan dijelaskan dengan gambar. 

5. BAB V Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan, merupakan rangkuman laporan yang menjelaskan secara 

ringkas hal-hal yang berkaitan dengan judul/topik yang dipilih. Saran, 

merupakan saran untuk melakukan perancangan proyek yang perlu 

ditindak lanjuti dan dikembangkan. 
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