BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Penelitian
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah sangat maju,

khususnya teknologi informasi yang banyak mengalami kemajuan. Hal tersebut
ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan komputer dalam menangani
pengolahan data. Di era globalisasi ini penggunaan komputer menjadi salah satu
pilihan utama setiap perusahaan maupun instansi baik yang berskala besar
menengah maupun kecil.
Perusahaan-perusahaan

yang

sedang

berkembang

berusaha

untuk

menyajikan informasi dengan media komputer dalam menghadapi persaingan
dengan perusahaan lainnya. Perusahaan pada umumnya membutuhkan informasi
yang akurat dan pasti. Agar dapat menyampaikan informasi dengan jelas, maka
dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah mendeskripsikan data
yang telah ada dengan media penyampaian yang tepat dan jelas. Namun tidak
semua perusahaan sudah menyajikan informasi menggunakan media komputer.
Pengelolaan data secara manual masih banyak dijumpai di beberapa perusahaan
yang sedang berkembang, dimana ketergantungan pada lembaran-lembaran kertas
sebagai media penyimpanan data, sudah tidak efektif lagi dan tidak efesien dari segi
biaya, tenaga maupun waktu.
Point Of Sales atau bisa disingkat POS dapat diterjemahkan menjadi sistem
kasir, ini adalah dimana pembeli dan penjual melakukan pembayaran atas
barang/jasa yang sudah diterima
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CV. Sindang Sari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berlokasi di kota Bandung. Setiap harinya mencatat transaksi
penjualan maupun pembelian. Dari banyaknya transaksi tersebut belum adanya
uang dapat mengelola secara rinci yang membuat perusahaan tersebut kesulitan
dalam perekapan laporan transaksi sehingga sering terjadi kesalahan saat
melakukan pengolahan data.
Permasalahan yang ada di CV. Sindang Sari yaitu dalam pencatatan data
barang, data transaksi penjualan maupun pembelian, pengoperasian dan pembuatan
laporannya masih dilakukan secara manual.
Maka dari itu CV. Sindang sari ini sangat membutuhkan sebuah sistem yang
terkomputerisasi dalam proses pengolahan transaksi serta data toko – toko yang ada
di perusahaan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka diperlukan sistem informasi
penjualan barang (Point of Sale) yang dapat membantu pencatatan transaksi pada
CV. Sindang Sari
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu
penulis mengambil judul dengan tema seperti yang tertera dibawah ini “SISTEM
INFORMASI POINT OF SALES BERBASIS DEKSTOP PADA CV SINDANG
SARI”
1.2.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas pada CV. Sindang sari, penulis
mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul yaitu:
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1.

CV. Sindang Sari ini belum memiliki Sistem Informasi Penjualan yang baik
dalam pencatatan data barang, transaksi penjualan, dan pengoprasiannya
masih secara manual dan belum terkomputerisasi.

2.

Pembuatan laporannya masih secara manual sehingga rentan akan hilang,
sobek dan kecurangan dalam pembuatan laporan penjualan barang.

1.2.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem penjualan yang berjalan di CV. Sindang Sari.
2. Bagaimana perancangan sistem informasi penjualan di CV. Sindang Sari.
3. Bagaimana pengujian sistem informasi penjualan di CV. Sindang Sari.
4. Bagaimana implementasi sistem penjualan di CV. Sindang Sari.
1.3.

Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah sebagai untuk pembuatan Sistem
informasi Point of Sales yang akan membantu kinerja pegawai dalam mengelola
data penjualan, data persediaan barang dan pembuatan laporan.
1.3.2. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui sistem informasi penjualan yang sedang berjalan di
perusahaan CV. Sindang Sari.

2.

Untuk merancang sistem informasi penjualan di perusahaan CV. Sindang Sari

3.

Untuk menguji sistem informasi penjualan di perusahaan CV. Sindang Sari.
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4.

Untuk mengimplementasikan sistem penjualan di perusahaan CV. Sindang
Sari

1.4.

Kegunaan Penelitiaan

1.4.1. Kegunaan Praktis
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dan berguna
dalam waktu jangka panjang serta dijadikan bahan perbandingan untuk upaya
perbaikan dari masalah yang terkait dengan sistem informasi Point of Sales.
1.4.2. Kegunaan Akademis
1. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan sistem
informasi serta dapat menjadi acuan dalam pengembangan wawasan tentang
sistem informasi.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai bahan referensi
bagi peneliti lain jika ingin melanjutkan atau membangun tema yang sama
yaitu mengenai sistem informasi point of sales.
1.5.

Batasan Masalah
Adapun yang menjadi Batasan masalah pada sistem informasi penjualan

pada CV. Sindang Sari agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan adalah:
1. Sistem informasi yang dibuat adalah sistem informasi Point of Sales
yang terdiri dari, data transaksi penjualan, pemesanan barang dan data
persediaan / stok barang.
2. Dalam pembuatan sistem pemasanan barang hanya digunakan untuk
menentukan barang apa saja yang akan di beli ke pemasok atau
supplier.
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3. Laporan meliputi terdiri dari Laporan data barang / stok barang, laporan
transaksi penjualan.
4. Dalam Pembangunan sistem informasi point of sales ini tidak meliputi
data keuangan dan transaksi pengembalian (retur).
1.6.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian
Dalam memperoleh data-data serta informasi untuk penyusunan penelitian
ini penulis melakukan penelitian secara langsung di CV. Sindang Sari yang
beralamat di Jl. Ir. H Juanda No.204 Kota Bandung
1.6.2. Waktu Penelitian
Tabel Error! No text of specified style in document..1 Rincian Kegiatan
Penelitian dan Penyusunan Usulan Penelitian
No

Kegiatan

1

Pengumpulan data

2

3

Tahun 2018
September
Oktober
November
Desember
1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a. Observasi
b. Wawancara
c. Analisis
Dokumen
Desain Prototype
a. Membangun
Prototype Awal
Evaluasi Prototype
a. Membangun
Perubahan
Prototye
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1.7.

Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terbagi atas sub –

sub bab, yang menerangkan pokok permasalahannya serta menerangkan bagian
bagian yang terkait. Adapun sistematika yang akan disampaikan adalah sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menejaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan
masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah,
lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang teori – teori mengenai judul skripsi.
BAB III : OBJEK DAN METODE PENELITIAN
Bab ini

menjelaskan tentang objek penelitian, metode penelitian, dan

perancagan perangkat lunak, perancangan databse, perancangan antarmuka serta
penjelasan tentang perancangan perangkat lunak yang dibangun.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan gambaran mengenai program. seperti perancangan sistem,
perancangan antar muka, arsitektur jaringan, implementasi dan pengujian.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
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Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari skripsi yang penulis buat serta
saran-saran untuk pengembangan sistem agar menjadi lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
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