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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang dewasa ini, kecepatan dalam 

menghasilkan dan menerima informasi sangat dibutuhkan. Ketersediaan informasi 

yang cepat akan membantu kegiatan bisnis menjadi semakin efisien. Dan hal ini 

berlaku untuk di seluruh sektor bisnis, baik itu usaha yang baru dibangun ataupun 

usaha yang menengah. Informasi yang tersedia akan membantu pelaku usaha dalam 

membuat keputusan dengan baik dan cepat. Untuk dapat menghasilkan dan 

menerima informasi tersebut, digunakan bantuan teknologi. Teknologi sangat 

berperan penting dalam memproses data dengan akurat dan cepat hingga data 

informasi yang diperoleh dapat dijamin keakuratannya. Dan seperti yang telah 

dibahas tadi, teknologi dapat menjadi bantuan besar bagi seluruh pelaku usaha, dan 

bagi usaha kecil menengah, peran teknologi memberikan dampak yang begitu besar 

dalam berjalannya kegiatan bisnis. 

Toko Snack Ria merupakan salah satu toko grosir yang menjual berbagai 

macam makanan ringan dan minuman, toko ini dibangun pada tahun 2004 dan 

menjadi salah satu toko di kota Stabat, Sumatera Utara yang selalu padat 

pengunjung setiap harinya, toko ini memiliki lebih dari dua ratus barang yang di 

jual dan terdiri dari makanan ringan, minuman, roti, permen, dan lain-lainnya 

toko ini hanya melayani pembelian pada toko dan tidak adanya sistem delivery 

atau pengantaran barang dan metode pembayaran pada toko ini hanya melayani 
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cash dan tidak adanya piutang yang diberikan kepada pelangganya. Uang cash 

yang diterima pun beragam karena toko ini menjual makanan ringan sehingga 

toko ini menerima berbagai macan uang seperti uang pecahan 100 Rupiah, 200 

Rupiah, 500 Rupiah, dan 1000 Rupiah atau yang disebut uang logam. Tipe uang 

tersebut hanya diterima pada beberapa toko di kota Stabat ini dan toko ini 

melayani pelanggan yang datang langsung ke toko dan toko ini menggunakan 

pengemasan barang dengan plastik, karung goni plastik dan kotak-kotak barang 

yang di jual sehingga toko ini tidak memerlukan mengeluarkan plastik besar 

untuk produk yang banyak. 

Kegiatan bisnis yang berlangsung selama bertahun-tahun silam ini masih 

dilakukan secara manual, atau masih dilakukan pencatatan secara tradisional, 

dengan menggunakan buku, dan tentu saja pencatatan manual ini memiliki 

risiko, yaitu human error. Risiko seperti ini yang menyebabkan kerugian pada 

toko dimana pegawai salah mencatat atau lupa untuk mencatat transaksi 

penjualan, yang berakibat pada menurunnya penjualan ataupun data stock 

barang menjadi tidak akurat, risiko nota hilang yang dimana nota disimpan 

dengan tumpukan tumpukan, harga yang berubah-ubah membuat pegawai 

sering salah pada saat menjual kepada pembeli, ada juga pembeli yang selalu 

meminta hadiah pada hari raya besar yang membuat pemilik Toko Snack Ria 

menjadi binggung karena tidak memiliki data pelanggan yang membeli pada 

toko ini. Dan risiko seperti ini sering terjadi dan akan terus meningkat ketika 

jumlah pengunjung toko bertambah, tingkat kesalahan dalam pencatatan juga 

akan meningkat. 
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Risiko seperti ini sering terjadi dan akan terus meningkat ketika jumlah 

pengunjung toko bertambah, tingkat kesalahan dalam pencatatan juga akan 

meningkat. Berdasarkan masalah itu, penerapan Point of Sales pada Toko Snack 

Ria diharapkan dapat  membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas aktivitas 

bisnis pada toko tersebut terutama dalam hal ketersediaan informasi yang akurat, 

yang akan membantu pemilik toko mengetahui laporan penjualan dan 

pembelian,data pelanggan dan stock.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di jabarkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Point of Sales dapat membantu proses jual beli pada Toko Snack 

Ria? 

2. Bagaimana Point of Sales dapat membantu dalam mencari nota-nota 

penjualan dan pembelian agar mudah di cari dan efektif?  

3. Bagaimana mencatat transaksi pelanggan agar toko dapat memberikan 

hadiah yang pantas kepada pelanggan? 

4. Bagaimana cara untuk pengecekan harga barang yang dijual yang sudah 

terupdate ? 

5. Bagaimana cara untuk melakukan pembelian atau restock barang yang 

dimana nota penjualan dan stock barang kurang update? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian  sebagai berikut: 

1. Menganalisis sistem penjualan dan sistem persediaan yang sedang berjalan 

pada Toko Snack Ria. 

2. Dengan dibangunnya sistem aplikasi Point of Sales ini diharapkan dapat 

membantu dalam sektor penjualan pada Toko Snack Ria sehingga dapat 

berkembang lebih besar. 

3. Dengan dibangunnya sistem aplikasi Point of Sales ini, maka diharapkan 

dapat mengurangi human error dan nota-nota penjualan dapat tertata 

dengan rapi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang maka dapat di jabarkan  

manfaat dari penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah dan memberikan hasil yang optimal saat proses transaksi 

maupun dalam hal pelaporan jual beli barang. 

2. Mendapatkan informasi baik itu mengenai laporan jual beli barang dan 

persediaan stok secara real time 

3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam merancang sebuat sistem 

Point of Sales menghemat waktu dalam mencari nota. 
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1.5  Ruang Lingkup 

Penulisan skripsi ini dibatasi pada hal-hal ini terdiri dari: 

1. Aplikasi yang di rancang akan diimplementasi ke Toko Snack Ria. 

2. Aplikasi Point of Sales hanya terdiri dari pembelian, penjualan, retur, data 

customer, data barang, laporan penjualan, laporan pembelian dan retur, print 

invoice, dan user. 

3. Aplikasi Point of Sales ini hanya digunakan oleh toko Snack Ria atau 

penggunaan internal. 

4. Aplikasi ini hanya mencatat transaksi jual beli pada toko dan metode 

pembayaran hanya menggunakan cash. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Struktur penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi 5 bab: 

- BAB I : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, dan Sistematika Penulisan. 

- BAB II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang akan dipakai dan berkaitan dalam 

perancangan aplikasi website dan penulisan skripsi ini. 

- BAB III : Analisis sistem yang berjalan 

Bab ini akan dibahas mengenai analisis sistem berupa use case, activity 

diagram, sequence diagram dan rancangan dalam membentuk sistem. 
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- BAB IV : Analisis dan rancangan sistem informasi 

Bab hasil dan pembahasan analisis memberikan penjelasan mengenai deskripsi 

objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan sesuai dengan 

teknik analisis yang digunakan. 

- BAB V :Kesimpulan dan saran 

Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang peneliti angkat 

berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 
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