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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi sudah tidak asing lagi di pandangan masyarakat. Seiring dengan 

perkembangan teknologi yang berkembang dengan kecepatan yang signifikan, baik di 

lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, kehidupan masyarakat dan dunia bisnis. 

Menurut Sama (2015), pada zaman globalisasi ini, banyak bidang telah menerapkan 

teknologi informasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem yang 

berjalan. Dengan perkembangan teknologi ini, maka akan membuat proses bisnis yang 

dijalankan oleh perusahaan menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan keuntungan 

serta menjawab permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut. 

Teknologi informasi digunakan di dunia bisnis memiliki jumlah yang banyak 

dan jenis yang beragam. Salah satunya dapat berupa teknologi aplikasi komputer yang 

dapat menunjang pekerjaan karyawan pada perusahaan. Menurut Permana & Faisal 

(2015), Point of Sale (POS) merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta 

sistem yang membantu proses transaksi. Aplikasi komputer tersebut juga merupakan 

aplikasi yang serba guna, bisa digunakan dalam menyimpan data, mengolah data 

menjadi informasi dan melihat informasi tersebut dengan salah satu bentuk statistik 

yang ada.  

Dapat dilihat bahwa teknologi akan terus berkembang dan akan meninggalkan 

siapapun yang tidak dapat mengejar kemanjuan teknologi tersebut. Begitu juga dengan 

sistem pencatatan data secara manual yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Jika 
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tidak dikembangkan sesuai dengan teknologi yang ada, maka akan menjadi ketinggalan 

zaman. Oleh karena itu, penerapan teknologi sistem point of sales application dinilai 

akan sangat membantu meningkatkan potensi bisnis pada setiap tingkat usaha baik dari 

perusahaan kecil hingga ke perusahaan besar. 

Toko Lavender merupakan toko yang bergerak di bidang elektronik dan 

peralatan rumah tangga. Seperti masalah sekarang yang sedang dihadapi oleh Toko 

Lavender, banyak perusahaan kecil lainnya juga masih menyimpan data transaksi 

sehari-hari secara tertulis sehingga kemungkinan besar data yang dicatat hilang karena 

tidak dijaga dengan baik sehingga tidak dapat digunakan sebagai informasi untuk 

meningkatkan potensi perusahaan. Masalah lain yang timbul yaitu tidak lengkapnya 

data stok barang sehingga jumlah stok yang ada menjadi tidak jelas yang akan berakibat 

jika produk yang dijual habis dan pemilik perusahaan lupa untuk purchase produk 

tersebut dari supplier sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan. Sehingga suatu 

aplikasi point of sales (POS) yang berfungsi untuk mencatat transaksi harian serta 

mencatat status inventory yang ada dinilai sangat penting dalam meningkatkan kinerja 

bisnis perusahaan. 

Menurut Nawang, Kurniawati, & Duta (2017), sistem inventory adalah suatu 

sistem yang digunakan untuk mengelola persediaan barang yang ada di gudang 

perusahaan. Dengan mengimplementasikan sistem inventory, maka diharapkan dapat 

mencatat proses masuk dan keluar barang dengan baik sehingga informasi yang 

didapatkan akurat dan efektif. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi point of sales yang dapat membantu 

pemilik usaha dalam menyelesaikan masalah penyimpanan data transaksi sehari-hari 
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yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi sehingga 

pekerjaan yang dibutuhkan menjadi berkurang. Selain itu, pemilik usaha juga dapat 

melihat grafik penjualan, keuntungan dan jumlah produk yang terjual pada hari tersebut 

dan juga jumlah stok dengan mudah tanpa harus mengingat-ingat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan perancangan sebuah 

aplikasi point of sales untuk mendukung peningkatan potensi toko Lavender yang 

berjudul “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM POINT OF SALES 

BERBASIS WEB PADA TOKO LAVENDER”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas cukup luas sehingga tidak 

semua permasalahan yang dihadapi akan diselesaikan dengan sempurna. Oleh karena 

itu dibutuhkan suatu pembatas agar dapat fokus terhadap masalah yang sedang 

dihadapi dan tidak menyimpang dari pokok-pokok masalah serta dapat terarah dengan 

tujuan yang ingin diraih dalam perancangan aplikasi ini. Adapun ruang lingkup 

masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Sistem yang dikembangkan digunakan untuk membantu proses transaksi secara 

cash dan pencatatan persediaan stok pada toko Lavender. 

2. Sistem yang dikembangkan digunakan untuk menampilkan informasi secara 

visual di browser berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna dan 

laporan transaksi serta laporan stok dapat dicetakkan menjadi laporan fisik. 

3. Sistem yang dikembangkan memiliki beberapa fungsi utama yaitu mencatat 

jumlah stok penyimpanan, daftar transaksi harian dan menampilkan grafik 

penjualan berdasarkan data yang telah dimasukkan serta mencetakkan laporan 

fisik transaksi dan stok. 

4. Dashboard berisi informasi mengenai jumlah transaksi, jumlah jenis produk 

terjual, keuntungan harian, keuntungan bulanan perusahaan dan top lima 

produk pada bulan tersebut. 

5. Sistem dikembangkan dengan menggunakan aplikasi editor teks Sublime Text 

dengan database sistem menggunakan aplikasi XAMPP serta bahasa 

pemrograman menggunakan PHP, Html, CSS, Javascript dan Jquery.  
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1.3 Tujuan Proyek 

Suatu sistem yang akan dirancang tentunya akan memberikan manfaat kepada 

pihak yang dituju. Akan tetapi, setiap penelitian tentunya tidak dapat mencakup 

lingkup yang sangat luas sehingga dibutuhkan tujuan yang jelas agar tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian yang sebenarnya. Adapun tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mencatat jumlah produk pemilik usaha agar stok produk selalu tersedia. 

2. Untuk mencatat setiap transaksi yang dilaksanakan pada perusahaan agar data 

yang didapatkan didigitalisasi. 

3. Untuk menerapkan web application sehingga website yang dibuat memiliki 

fungsi seperti aplikasi desktop lainnya. 

4. Untuk menyelesaikan mata perkuliahan kerja praktek di universitas. 

5. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan potensi 

perkembangan perusahaan. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir yang dihasilkan dari projek ini adalah sebuah sistem informasi Point 

of Sales yang berbasis web dimana memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi transaksi harian dengan tepat, cepat dan akurat. 

2. Mendatakan jumlah persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. 

3. Mendatakan data supplier, data produk dan data karyawan perusahaan. 

4. Memberikan laporan grafik keuntungan terkait dengan penjualan perusahaan. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari proyek ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis

Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya ke

dalam aplikasi website yang dapat digunakan oleh pemilik usaha dalam

kegiatan bisnis perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Pembuatan aplikasi pada projek ini diharapkan dapat membantu pemilik usaha

dalam mendigitalisasi data-data yang didapatkan agar dapat diolah menjadi

suatu informasi yang berguna bagi pemilik toko dalam meningkatkan potensi

perusahaan.

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang alur permasalahan terkait dengan kerja 

praktek yang dilakukan, ruang lingkup yang menjelaskan kondisi yang sedang 

berjalan saat ini dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, tujuan projek 

dan manfaat projek ini serta rincian sistematika penulisan laporan kerja praktek 

secara singkat. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang akan digunakan sebagai 

landasan dari proyek yang dilakukan dan metode perancangan sistem Point of Sales, 

serta referensi-referensi yang mendasari laporan proyek kerja praktek ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini menjelaskan sejarah perusahaan, letak perusahaan, waktu berdiri 

perusahaan dan jenis usaha yang dilakukan serta struktur organisasi operasi 

perusahaan dan aktivitas kegiatan operasional perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

 Pada bab ini menjelaskan desain aplikasi, metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi dan tahapan pelaksanaan kerja praktek yang 

dilakukan secara rinci dan jelas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERNCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang sistem yang sedang berjalan, menganalisa 

pengembangan yaitu analisa sistem baru yang dibuat sekarang, kebutuhan sistem 

dan pengguna serta berisikan tentang tahapan-tahapan perancangan sistem baru 

berupa flowchart perancangan, database sistem dan entity relationship diagram 

(ERD) serta rancangan user interface (UI). 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Pada bab ini menjelaskan implementasi dan pembahasan berupa screen capture 

dan penjelasan secara spesifik fungsi dari isi setiap halaman serta cara-cara yang 

digunakan dalam mengimplementasikan sistem yang telah dibuat. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembuatan sistem Point of 

Sales berbasis web ini dan juga saran dari pembuat agar sistem yang dibuat dapat 

dikembangkan oleh penerus yang ingin melanjutkan pengembangan aplikasi ini. 
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