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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I ini akan dibahas tentang latar belakang, permasalahan, batasan 

masalah dan tujuan akhir dari pembuatan tugas akhir. Sekaligus akan disampaikan 

mengenai metodologi pembuatan tugas akhir serta sistematika penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada sebuah bisnis cafe apapun bidangnya, pendataan barang sangatlah 

penting. Kerapian dalam penyusunan dan pendataan barang di gudang akan 

menentukan kerapian sistem yang berjalan pada ritel tersebut. Barang yang keluar 

dari gudang dan akan dijual haruslah tercatat dan terorganisir secara benar berapa 

banyak item yang keluar sehingga toko tersebut tidak mengalami kekosongan 

persediaan (stok). Begitu pula barang yang masuk ke dalam gudang harus tercatat 

secara benar sehingga tidak mengakibatkan penimbunan stok yang terlalu banyak 

dan berdampak kadaluarsa pada barang (bila dikonsumsi) yang tidak terjual 

tersebut. Pencatatan data secara manual memungkinkan terjadinya kesalahan 

pencatatan. Kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi antara lain transaksi yang 

tidak tercatat, kesalahan pencatatan, nomor transaksi yang mengalami 

pengulangan pencatatan, bukti transaksi yang hilang. Dengan menggunakan 

sistem informasi manual juga memerlukan penggunaan kertas kerja yang begitu 

banyak, penggunaan buku sebagai tempat pencatatan transaksi semakin lama akan 

semakin menumpuk dan memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Selain itu 

dengan sistem informasi manual, untuk melakukan pencarian data yang 

diperlukan, membutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya dalam buku 

transaksi yang begitu banyak. 

Untuk mengatasi hal-hal yang memungkinkan terjadinya berbagai 

kesalahan dan ketidakteraturan dalam penanganan penjualan dan stok barang, 

maka harus dibuat sebuah sistem yang mengatur lalu lintas informasi dan data. 

Sistem yang akan dibuat haruslah menjamin bahwa manajemen haruslah berjalan 

tanpa kesalahan. Salah satu sistem yang memungkinkan terealisasinya hal tersebut 
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adalah dengan sistem informasi terkomputerisasi yang disebut sebagai sistem POS 

(Point Of Sale). 

POS menjadi begitu penting karena seiring dengan berkembangnya usaha, 

sistem kasir akan dijalankan bukan oleh pemilik, namun oleh karyawan. Karena 

itu pemilik wajib tahu apa yang dikerjakan oleh kasir dan berapa uang yang 

didapatkan secara tepat. POS yang sekarang sering digunakan ini hanya bisa 

digunakan di tempat transaksi atau di toko. Dan owner masih harus mendatangi 

perusahaannya untuk menggunakannya. Oleh karena pengembangan sistem POS 

yang berbasis website online yang bisa mempermudah owner untuk memonitoring 

data. Pada sistem ini Jquery digunakan untuk design. Sedangkan untuk membuat 

web application menggunakan Zend Framework. 

 jQuery Mobile adalah sebuah platform pengembangan dari jQuery. 

Dengan menggunakaan jQuery Mobile, kita dapat mengembangkan berbagai 

solusi mobile yang bekerja dengan baik dan dinamis di berbagai piranti operasi 

mobile. Contoh piranti yang didukung jQuery Mobile antara lain Android, 

Blackberry, Fennec ( Mozilla ), WebOS dari HP ( Palm ), iOS ( iPhone, iPhod 

Touch dan iPad ) serta Opera Mobile. Zend Framework merupakan salah satu 

framework PHP yang sering digunakan untuk membuat web application. Semua 

framework memang mengusung konsep MVC tetapi untuk mewujudkan konsep 

tersebut setiap framework mempunyai ciri khas dalam menggunakan module-

modulenya. Zend Framework didasarkan pada kesederhanaan, berorientasi 

objek praktik terbaik, lisensi bersahabat dengan perusahaan dan diuji secara 

ketat. Zend Framework difokuskan pada pembangunan Web lebih aman, handal, 

modern 2.0 aplikasi, layanan web dan API memakan banyak tersedia dari vendor 

terkemuka seperti Google, Amazon, Yahoo, Flickr serta penyedia API dan 

cataloguers seperti strike Iron dan programable web. 

Alasan penulis memilih Zend Framework sebagai web framework ini karena 

penulis lebih familiar dengan bahasa pemrograman PHP dan juga framework ini 

dikembangkan oleh Zend yaitu perusahaan yang membuat zend engine untuk 

PHP. Oleh karena itu, maka dalam tugas akhir ini penulis ingin 

mengimplementasikan bagaimana “Pembuatan Aplikasi POS Multiplatform User 
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Interface Menggunakan Zend Framework” dalam pembuatan sistem POS yang 

fungsional dan interaktif. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir ini, antara lain: 

1. Bagaimana menganalisa sistem aplikasi point of sales? 

2. Bagaimana mendesain sistem aplikasi point of sales dengan menggunakan 

zend framework dan Jquery Mobile? 

3. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem aplikasi point of sales? 

4. Bagaimana pengujian sistem aplikasi point of sales menggunakan zend 

framework tersebut? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Pada Pembuatan sistem Aplikasi Point Of Sales Multiplatform User 

Interface Menggunakan Zend Framework ini diberikan pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi hanya digunakan pada bisnis cafe. 

2. Framework yang digunakan adalah Zend Framework. 

3. Design menggunakan Jquery. 

 

1.4.  Tujuan 

Pembuatan sistem aplikasi Point Of Sales Multiplatform User Interface 

Menggunakan Zend Framework ini bertujuan untuk menambahkan modul dan 

konten pada sistem aplikasi Point Of Sale dengan menggunakan zend framework 

dan Jquery mobile. 

 

1.5.  Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari sistem aplikasi ini, maka 

perlu di adakan kegiatan sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka 

Melakukan kajian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan 

mencari apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan program aplikasi,  seperti 

mengumpulkan berbagai artikel, paper, contoh jurnal-jurnal penelitian, buku-buku 

ilmiah maupun referensi lain yang dapat dijadikan landasan teori dari sistem yang 

dibahas. 

2. Desain dan Rancangan Sistem 

Dalam mendesain dan merancang sistem aplikasi ini analis akan merancang 

suatu flowchart yang akan menjelaskan tentang alur perhitungan dan alur sistem 

dari awal hingga mendapatkan hasil yang tepat dan optimal. 

3. Implementasi 

Dalam pembuatan sistem aplikasi ini bahasa pemrograman yang digunakan 

yaitu PHP Zend Framework, JQuery dan JSON. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem secara keseluruhan. Jika dalam 

proses ini terdapat kekurangan dalam program maka aplikasi akan diperbaiki 

beberapa kekurangan yang ditemukan saat uji coba tersebut. 

5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan disusun sebuah buku tugas akhir dan diharapkan dapat 

dimanfaatkan bagi pihak-pihak lain serta tidak menutup kemungkinan dapat 

dilakukan perbaikan dari saran-saran yang diajukan. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metode penelitian, metodologi pengerjaan serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori dan prinsip yang digunakan 

sebagai referensi serta pendukung dalam proses pembuatan sistem aplikasi. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam babini berisi tentang desain dan analisa dalam perancangan dan 

pembuatan sistem Aplikasi Pembuatan Aplikasi Point Of Sales Multiplatform 

User Interface Menggunakan Zend Framework, meliputi rancangan Basis Data, 

flowchart sistem dan Unified Modeling Language (UML). 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi program dan sistem 

yang telah dibangun dan pengujian sistem yang sudah terbentuk guna mengetahui 

bahwa sistem yang dibuat dapat bekerja dengan baik. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembuatan tugas akhir. Dan 

saran yang dianggap penting pada masa yang akan datang untuk kesempurnaan 

sistem aplikasi ini. 


