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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan makin berkembangnya teknologi saat ini, maka penggunaan 

teknologi sangat berperan penting bagi suatu perusahaan, oleh karena itu 

dibutuhkan pengembangan dan penggunaan teknologi yang  ada  untuk membantu  

usaha di  bidang  retail  yang  akan membantu  layanan  penjualan  menjadi lebih  

cepat dan mudah serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan selain 

pertimbangan efektifitas diatas juga dipertimbangkan tentang efisiensi khususnya 

pada perangkat yang digunakan dalam proses penjualan yaitu mesin kasir.  

Dalam  perkembangan  teknologi yang  terus  maju,  diharapkan  mampu 

membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

pelanggan serta mempermudah perusahaan dalam penjualan, selain itu  

penggunaan mobile android yang di sambungkan ke server dapat mengirimkan 

data penjualan ke bagian server.  

Pemilihan mobile android untuk salah satu pengembangan  aplikasi  selain 

lebih mudah dalam  pengoperasiannya,  juga  karena  sifat dari  mobile  yang  

fleksibel menjadi salah satu alasan penulis memilih media ini untuk 

dikembangkan di perusahaan khususnya swalayan. Selain itu dari segi biaya 

mobile android lebih efisien dibandingkan PC Desktop yang memiliki biaya lebih 

tinggi karena diperlukan serangkaian alat lengkap untuk penggunaannya. Pada  

saat ini swalayan masih banyak yang menggunakan PC Desktop untuk proses 

penjualan dan dimana pelayan menggunakan barcode reader sebagai media untuk 

mencatat penjualan. 

Di dalam sistem informasi penjualan ini diketahui bahwa barcode reader 

dan PC-Desktop untuk proses penjualan menemui kekurangan yaitu pada cost 

atau biaya yang harus di keluarkan untuk membeli perangkat. Hal ini yang  

mendorong penulis untuk membuat penulisan skripsi dengan judul  

“Pemanfaatan Smartphone Sebagai Mesin Kasir Menggunakan Qr-Code 
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Dan Barcode Pada Sistem Informasi Penjualan Swalayan”  yang diharapkan  

dapat  mengurangi biaya pembelian mesin kasir. 

 

1.2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana memanfaatkan Smartphone sebagai pengganti mesin kasir? 

2. Bagaimana memanfaatkan teknologi Barcode dan QR-Code pada 

smartphone sebagai media pengganti barcode reader mesin kasir? 

 

1.3. Tujuan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1. Memanfaatkan Smartphone sebagai pengganti mesin kasir. 

2. Memanfaatkan teknologi Barcode dan QR-Code pada smartphone 

sebagai media pengganti barcode reader mesin kasir. 

Tujuan lain penelitian adalah merancang suatu sistem informasi penjualan 

yang diharapkan bisa mempermudah perusahaan dalam mengolah data dan 

melaporkan informasi yang berkaitan dengan penjualan. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu dan agar pembahasan tidak menyimpang dari 

tujuan, maka Penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Transaksi penjualan bersifat tunai. 

2. Pembahasan hanya pada proses penjualan. 

3. Informasi yang dihasilkan berupa laporan penjualan. 

 

1.5 . Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodelogi penelitian 

yang di gunakan adalah :  

 

1.5.1 Studi Pustaka 

    Dalam pemecahan masalah, penulis berpedoman pada rekayasa 

perangkat lunak. Untuk mempermudah proses analisis dan perancangan, 

penulis menggunakan metode Classic Life Cycle atau biasa juga disebut 

dengan metode waterfall. Selain itu penulis juga melakukan survey di lokasi 

dan wawancara.  

 

1.5.2 Studi Literatur 

     Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang di kembangkan dalam sistem. Seperti 

mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan contoh projek yang 

berhubungan dengan perancangan sistem perangkat lunak tentang monitorin 

dan pengendalian stok. Ada beberapa Literatur yang digunakan meliputi buku  

referensi, dokumentasi internet, dan jurnal. 
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1.5.3 Analisa dan perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep yang 

telah terkumpul dan membuat desain rancangan design sistem. 

 

1.5.4 Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan 

yaitu implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi 

sistem lalu transformasi hasil desain. 

 

1.5.5 Deployment dan Uji Coba 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan 

dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, apabila terjadi 

error dan lain sebagainya pada program ini maka akan segera dilakukan 

perbaikan. Pada tahap Uji Coba,  Aplikasi yang telah selesai dibuat akan ditest 

oleh para admin yang akan memonitor persediaan LPG pada tiap wilayah. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi beberapa bab yang akan 

menjelaskan secara rinci dari permasalahan yang ada dalam tugas akhir in, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan 

sistem perangkat lunak yang meliputi, sistem informasi penjualan, bahasa 

pemrograman, database dan android development. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Dalam bab ini berisi tentang perancangan data flow diagram 

(DFD), perancangan data (Database Desain) Meliputi desain konseptuan 

dan Pisikal dan, perancangan Interface (Interface Design). 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini berisi tentang pembuatan dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada bab sebelumnya.  

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

penyusunan tugas akhir ini. 


