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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi komputer yang semakin 

berkembang, memunculkan inovasi-inovasi yang diharapkan mampu memberikan 

kemudahan pada manusia.  Perkembangan teknologi komputer yang sehubungan 

dengan ini adalah sistem kasir atau Point of Sales. Dibandingkan dengan sistem 

transaksi konvesional yang masih menggunakan peralatan tradisonal seperti buku 

untuk mencatat data transaksi, sistem kasir atau Point of Sales lebih mampu 

diandalkan dalam menangani data transaksi yang aman, akurat, praktis, dan cepat, 

karena record data transaksi diproses oleh komputer, mulai dari perhitungan 

keluar dan masuk barang, penyimpanan transaksi keuangan, hingga pencetakan 

laporan data transaksi, dan sebagainya.  

Namun dengan seiring perkembangan teknologi komunikasi seperti perangkat 

mobile, memungkinkan akses informasi jarak jauh lebih mudah dijangkau dengan 

biaya yang terjangkau. Dari pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin 

canggih, dapat digunakan untuk mengakses informasi-informasi secara online 

(internet) melalui media mobile seperti handphone, Smartphone, atau PDA yang 

mendukung koneksi jaringan internet. Dari pemanfaatan akses informasi tersebut, 

dapat diterapkan untuk mengakses informasi data atau memonitoring laporan 

transaksi pada sistem kasir atau Point of Sales yang terpasang pada komputer 

menggunakan mobile device Smartphone Android via internet.  

 Smartphone android dapat diandalkan karena memiliki kemampuan berupa 

kecepatan, spesifikasi, dan konektifitas yang menyerupai komputer. Dengan 

menggunakan Smartphone Android, aktifitas monitoring berupa data transaksi 

penjualan dan keuangan yang dilakukan oleh pihak seperti manager, praktis dan 

dapat dilakukan sewaktu-waktu, dan tidak terbatas oleh tempat.   
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 Aplikasi monitoring transaksi berbasis Point of Sales menggunakan android 

merupakan perangkat lunak yang memonitoring transaksi barang. Stuktur aplikasi 

ini terdiri dari client yang terkoneksi dengan database server (local server) yang 

menampung seluruh data transaksi. Setiap PoS memiliki laporan yang di buat 

secara periodik untuk memantau perkembangan Point of  Sales data transaksi 

barang. [Minarno Agus, 2009] 

 Pada proposal ini penulis mengembangkan aplikasi transaksi berbasis Point of 

Sales mengunakan android yang dapat diakses melalui mobile agar memudahkan 

pengguna dalam memonitoring setiap transaksi dalam Point of Sales. 

 1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang timbul 

adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana mengimplementasikan system monitoring berbasis Point of 

sales sisi client pada android? 

2) Bagaimana membuat sistem transaksi barangdan laporan barang pada 

server Point of Sales? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1) Mengimplementasikan system monitoring berbasis Point of sales sisi 

client pada android. 

2) Memudahkan pembuatan sistem transaksi data barang dan laporan barang 

padaserver Point of Sales. 

1.4. Batasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini di definsikan beberapa batasan masalah mengenai 

sejauh mana tugas akhir ini akan dikerjakan. Batasan masalahnya antara lain : 

1) Mengimplementasikan aplikasi point of sales pada aplikasi mobile 

Smartphone Android. 

2) Mengimplementasikan aplikasi ini hanya pada transaksi data barang dan 

data laporan. 

3) Aplikasi ini menggunakan platform Android  
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4) Tidak menampilkan prosentase penjualan pada aplikasi server dan aplikasi 

client 

5) Tidak menampilkan grafik progress penjualan pada aplikasi server dan 

aplikasi client. 

1.5. Metodologi 

  Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain : 

1) Studi Literatur 

- Mempelajari literatur sistem kasir atau point of sale . 

- Mempelajari literatur dari bahasa pemograman android devices dan 

php untuk webserver 

- Mempelajari Literatur dari bidang disiplin terkaitdenganclient-server 

2) Analisa Kebutuhan Sistem  

Analisa kebutuhan meliputi analisa perangkat lunak dan perangkat keras, 

analisa kebutuhan sistem, dan analisa kebutuhan proses. 

 

3) Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem aplikasi ini, peneliti membuat tahap-tahap 

system yang meliputi : 

a. Mobile Client sebagai client dari database Point Of Sales server 

menggunakan koneksi HTTP  

b. ServerPoint Of Sales menerima request dari client dan mengirimkan 

data Point Of Sales dan kemudian diterima oleh client 

4) Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan penerapan rancangan sistem yang telah 

dibuat kedalam bahasa pemograman java pada platform android 

enggunakan IDE Eclipse dan emulator Android yang digunakan untuk 

meremote server komputer yang berupa sistem transaksi penjualan yang 

dibangun menggunakan PHP. 

5) Pengujian Sistem 
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Pengujian ini akan menguji sistem secara keseluruhan apakah aplikasi 

yang telah dibuat dapat berjalan dengan benar dari sisi client maupun sisi 

server yang dapat saling terkoneksi dan sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini dengan judul “Monitoring Transaksi Berbasis Point 

of Sales berbasis Android” yang memiliki alur penyusunan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, metodologi, serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori mengenai monitoring transaksi 

berbasis Point of Sales berbasis Android 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bagian ini berisi tentang analisa-analisa pendukung pembuatan sistem, rancangan-

rancangan untuk membuat aplikasi ini termasuk DFD (Data Flow Diagram) dan 

flowchart program, serta perancangan antar muka program. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini berisi implementasi dari perancangan yang dibuat sebelumnya, 

pembuatan program serta desain form aplikasi dan implementasi hasil pengujian. 

BAB V. PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari ringkasan hasil 

implementasi dan pengujian yang tidak terlepas dari tujuan pembuatan aplikasi. 

Sedangkan saran tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut 

terhadap perbaikan aplikasi. 

 


