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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi Informasi sekarang berjalan sangat cepat serta 

memegang peran penting terhadap berbagai hal. Komputer merupakan salah satu 

bagian penting dalam peningkatan teknologi informasi. Kemampuan mengingat 

dan menyimpan sebuah informasi menjadikan komputer sebagai alat yang 

bermanfaat  menunjang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan informasi. 

Salah satu kegiatan yang lekat dengan informasi dan komputerisasi adalah sistem 

point of sale. 

Point of sale merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta 

sistem yang membatu proses transaksi [1]. Dengan sistem point of sale, data atau 

informasi yang beraneka ragam dalam jumlah yang besar pun dapat diolah dengan 

cepat dan tepat dalam satu pusat data digital sehingga penghematan waktu dapat 

dilakukan. Oleh karena itu dengan dukungan database yang terstruktur,proses 

pencarian, pengolahan dan perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Dengan 

sistem yang terkomputerisasi ini pula penghematan terhadap pemakaian kertas juga 

dapat dilakukan dan paper waste pun dapat dikurangi. Banyak manfaat yang bisa 

kita dapatkan dari sistem tersebut salah satunya adalah transaksi yang bisa kita buat 

sebagai laporan akhir untuk evaluasi dan kemajuan bisnis. 

Sistem Point of sale banyak digunakan oleh perusahaan yang berjalan di 

bidang retail, untuk perusahaan ritel yang memiliki sejumlah toko cabang yang 

tersebar di sejumlah wilayah serta manager dengan mobilitas tinggi yang tidak 

dapat mengecek hasil transaksi setiap harinya di tiap toko, diperlukan adanya sarana 

komunikasi yang menghubungkan semuanya entah itu data ataupun beberapa 

informasi. Untuk membangun sarana komunikasi tadi diperlukan biaya yang tidak 

sedikit, sehingga alternatif lainnya adalah menggunakan  internet sebagai sarana 

komunikasi yang menghubungkan berbagai komputer dengan membentuk sistem 

jaringan yang mencakup seluruh dunia [2].  

Akhir- akhir ini muncul trend baru dalam pengembangan aplikasi website di 

internet yang disebut dengan WEB SERVICE(Restful). Dengan beberapa kelebihan 

yang dimiliki web service penulis akan mencoba mengimplementasikan Web 
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service ini kedalam sistem point of sale, dimana web service tersebut berguna untuk 

pengintegrasian data oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, 

maupun bahasa compiler [3]. Guna mendukung pengimplementasian web service 

tersebut smartphone dengan sistem operasi android menjadi solusi yang diambil 

penulis dalam membuat aplikasi reporting yang terintegrasi datanya dengan aplikasi 

sistem point of sale.  

Pada tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian di salah satu toko retail di 

Surabaya. Surabaya merupakan kota metropolitan dengan basis masyarakat dengan 

tingkat jual beli barangnya salah satu yang tertinggi di Indonesia dan juga banyak 

pertokoan besar yang sudah dibangun dan toko-toko retail yang sedang berkembang 

pesat di Surabaya. Oleh karena itu penulis memilih  melakukan penelitian disalah 

satu toko retail menengah di kawasan pertengahan kota Surabaya yaitu JSC (Jasa 

Sarana Computer), dimana toko tersebut menjual beberapa alat-alat elektronik 

beserta aksesoris komputer dan juga jasa service komputer dan laptop. Setiap 

harinya toko tersebut melakukan sebuah transaksi yang masih tradisional dan 

manual. Pihak toko hanya menggunakan pembukuan atau pencatatan secara manual 

di buku dan pelaporan tiap bulan yang kurang informatif dan sering menimbulkan 

masalah dalam pengecekan atau reporting transaksi yang ada di toko tersebut. 

 Dari beberapa permasalahan yang didapat diatas diharapkan sistem yang 

dibuat dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah perusahaan 

atau toko yang berjalan dibidang retail ini, untuk melakukan perhitung ataupun 

transaksi serta memberi kemudahan dalam pengambilan data ataupun informasi 

beserta laporan-laporan yang dijadikan sebuah informasi penting untuk 

perkembangan sebuah perusahaan atau toko retail yang lagi berkembang. Dan juga  

dapat mengetahui manfaat dari pengimplementasian model integrasi data dalam 

menunjang berjalannya aplikasi sistem point of sale. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Bagaimana mengimplementasikan web service(restful) ke dalam sistem point 

of sale ? 

b. Bagaimana membangun aplikasi sistem point of sale sesuai kebutuhan toko Jasa 

Sarana Computer ? 



3 

 

c. Bagaimana membuat aplikasi reporting  pendukung sistem point of sale dengan 

platform android ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengimplementasikan web service(restful) ke dalam point of sale. 

b. Untuk membangun aplikasi sistem point of sale yang sesuai dengan kebutuhan 

toko Jasa Sarana Computer. 

c. Untuk membuat aplikasi reporting pendukung sistem point of sale dengan 

platform android. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat pada pengerjaan tugas 

akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi berbasis website yang dibangun menggunakan bahasa 

pemrogaman PHP. 

b. Aplikasi tersebut belum dilengkapi dengan hardware pendukung. 

c. Penyimpanan Data melalui web service hanya menggunakan format JSON 

dengan platform pendukung berbasis android. 

d. Aplikasi ini hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan ataupun toko 

di bidang retail. 

e. Fungsional aplikasi yang dapat digunakan : 

1. Administrator toko sebagai pihak yang dapat mengelola semua bisnis 

proses yang berjalan pada toko kecuali melakukan transaksi. 

2. Kasir toko sebagai pihak yang melakukan transaksi dan dapat melihat 

barang. 

3. Manager toko hanya dapat melihat data atau informasi transksi yang 

telah di proses bagian administrator. 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem, yaitu mengenai pemantapan materi yang akan digunakan 
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dalam pembangunan sistem seperti web crawling, session, library yang akan 

digunakan dan segala hal yang membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. 

1.5.2 Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini penulis akan melakukan analisa terkait beberapa kebutuhan 

entah itu kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang terdapat pada sistem 

Point of sale. 

1.5.3 Desain Sistem 

Pembuatan arsitektur sistem, gambaran sistem dan rancangan desain 

antarmuka akan dibuat pada tahap ini untuk mendukung proses implementasi.  

1.5.4 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi website baik front-end 

maupun back-end. Implementasi dilakukan berdasarkan hasil desain dan analisa 

sistem, pembuatan aplikasi sistem poin of sale sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Dimulai dari proses login tiap aktor sampai seluruh proses transaksi yang nantinya 

akan disimpan kedalam database yang kemudian dikirim melalui jaringan internet 

ke database server untuk dapat diambil informasi dan dilihat data transaksi yang 

telah dikirim oleh aplikasi sistem point of sale melalui platform yang berbeda. 

1.5.5 Pengujian 

Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 

pegujian dimulai dengan pengolahan data dalam aplikasi sistem point of sale, 

kemudian dilanjutkan pengujian proses pengiriman data ke database server 

menggunakan web service dengan data yang dibungkus oleh format json yang 

terhubung dengan jaringan internet. Kemudian akan dilakukan pengambilan data 

atau request data dari database server menggunakan platform yang berbeda.  

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang sistem point of sale, html, php, webservice restful, json format, ajax, 

phponegap,  framework codeigniter. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Analisis 

sistem meliputi analisa masalah, deskripsi produk, analisis kebutuhan 

fungsionalitas, analisis kebutuhan non fungsionalitas, use case diagram dan 

skenario use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, 

sequence diagram,  class diagram dan perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram ke dalam source code. Pengujian meliputi pengujian 

pengolahan sistem point of sale serta pengujian keberhasilan mengimplementasikan 

webservice dalam pengiriman data ke platform (android) berbeda. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan datang. 

 

 


