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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting di beberapa 

aspek kehidupan (Wiliani & Zambi, 2017). Salah satu bidang yang berbasis sistem 

informasi adalah bidang bisnis. Bisnis sudah tidak dapat dilepaskan lagi dari sistem 

informasi. Hal ini ditunjukkan dari penggunaan sistem informasi yang tepat, dapat 

membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, memberikan kepuasan 

konsumen, serta mampu mengkoordinasikan setiap bagian perusahaan (Hartono, 

2015). Penggunaan sistem informasi dalam kegiatan bisnis bukan hanya dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan besar. Bisnis kecil dan menengah seperti toko dan 

warung juga perlu memanfaatkan sistem informasi. Contoh sistem informasi yang 

dapat digunakan oleh bisnis kecil dan menengah diantaranya adalah sistem kasir 

(Prabowo & Zamralita, 2018). 

Di dalam suatu usaha kualitas pelayanan itu sangat penting (Mutiara & 

Sudarsono, 2016). Pelayanan merupakan suau hal dimana perusahaan menawarkan 

barang yang diproduksi kepada pelanggan. Layanan yang diberikan terhadap 

pelanggan adalah kasir (Muthohari, Bunyamin, & Rahayu, 2016). Dengan memiliki 

sistem kasir yang baik, perusahaan tersebut akan sangat menghemat waktu untuk 

menjumlahkan harga barang dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan total 

harga barang (Ferdika & Kuswara, 2017). 

Toko Pioner adalah suatu toko yang bergerak bisnis di bidang penjualan 

sparepart motor, toko ini menjual semua barang sparepart motor. Toko ini terletak 

di Jalan Jenderal Sudirman Blok D No, 1, Tanjung Batu Kundur, Kabupaten 
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Karimun, Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Toko 

Pioner  pada LAMPIRAN 1; toko Pioner masih menggunakan sistem kasir secara 

manual. 

Dengan menghitung dan mencatat totalnya jenis barang, tingkat penjualan 

bulanan dan jumlah barang yang terjual dapat memunculkan hal seperti penjual 

kesulitan dalam menghitung transaksi dan mengelola transaksi secara tepat, efisien, 

dan cepat. Menggunakan sistem informasi kasir secara komputerisasi dapat 

mengurangi permasalahan yang timbul akibat proses yang dilakukan oleh kasir bila 

dilakukan secara tertulis (Wisnu & Rachmatullah, 2016). 

Di latar belakang yang diatas, penulis mencoba menerapkan suatu 

pengetahuan yang penulis kuasai dengan membuat suatu aplikasi yang bisa 

mengontrol suatu sistem kasir persediaan barang dan penjualan barang. 

Berdasarkan latar belakang yang diatas penulis melakukan kerja praktek di Toko 

Pioner yang berjudul “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

KASIR UNTUK TOKO PIONER”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Berikut adalah beberapa pembahasan dalam ruang lingkup: 

1. Pengambilan data dan harga barang akan dilakukan di toko Pioner. 

2. Sistem kasir ini dibuat dengan bahasa pemrograman C Sharp  dan Mysql. 

3. Sistem ini untuk membuat nota transaksi penjualan di toko Pioner. 

4. Sistem kasir akan diimplementasikan pada toko Pioner 
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1.3 Tujuan Kerja Praktek 

 Berikut adalah tujuan kerja praktek: 

1. Memberi solusi kepada toko Pioner yang membutuhkan sistem kasir. 

2. Sebagai persyaratan untuk lulus di program sarjana (S-1). 

3. Sebagai peluang kepada penulis untuk mempraktekkan ilmu yang didapatkan 

selama kuliah. 

4. Untuk memberikan peluang kerja bagi penulis. 

1.4  Luaran Proyek 

Tujuan dari sistem kasir ini adalah supaya bisa mengembangkan sistem 

kasir yang bisa untuk mentransaksi pembelian serta transaksi penjualan di toko 

Pioner. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Dapat mempermudahkan toko Pioner dalam transaksi penjualan. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat meluaskan ilmu dalam membuat sistem kasir. 

3. Bagi penulis 

Dengan merancang sistem kasir ini, penulis mengharapkan mampu 

mengembangkan ilmu, dan pengetahuan penulis pada bidang pemrograman. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk membuat kesimpulan dari projek ini, maka penulis akan menjelaakan 

materi yang ada pada laporan ini, penulis juga sudah mengelompokkan menjadi 

beberapa sub bab dalam pembuatan laporan ini sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, 

manfaat, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang membahas tentang 

rangkuman singkat yang terdapat dalam beberapa referensi, dan juga 

membahas tentang Teknik yang digunakan untuk membuat projek 

ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab menjelaskan tentang identitas toko, alur jalan toko, analisis 

sistem yang digunakan, aktivitas kegiatan operasional toko. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bagian ini menjelakan tentang sistem yang mau dibuat, metode, dan 

cara mengimplementasi, proses perancangan, pengumpulan data, 

tahap pembuatan, dan juga jadwal yang akan dilaksanakan. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang sistem yang mau dibuat, metode, proses 

perancangan, pengumpulan data, tahap pembuatan, dan jadwal 

pelaksanaan. 
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BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang nerapkan sistem pengujian yang 

dirancang, dan observasi pengujian terhadap keamanan. 

BAB VII   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir yang menjelaskan tentang inti laporan 

perancangan dan saran yang diberi oleh klien. 

 

Santi. Perancangan dan Implementasi Sistem Kasir untuk Toko Pioner.
UIB Repository©2019


