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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan perangkat komputer dalam membatu proses transaksi sebagai mesin 

kasir mempermudah proses jual beli yang awalnya menggunakan cara manual dengan 

menulis daftar barang yang di beli pada sebuah nota pembelian kemudian di hitung 

menggunakan kalkulator. Teknologi berperan penting dalam manajemen suatu usaha 

dagang, program kasir pada sebuah komputer saat ini dapat diintegerasikan dengan 

printer struk di dalamnya, pada perkembangan selanjutnya terdapat teknologi Barcode 

scanner yang tidak perlu lagi melakukan penghitungan manual pada jumlah dan harga 

barang yang di beli oleh konsumen, dengan Barcode yang di dalamnya sudah tertera 

informasi dari suatu produk dan harganya cukup melakukan scanning barcode dengan 

scanner maka proses transaksi dapat di lakukan. 

Software As A Service merupakan konsep penyediaan aplikasi yang dikelola oleh 

suatu vendor dimana pemakai tidak perlu melakukan perawatan dan pengembangan, 

aplikasi ini sepenuhnya dikelola oleh suatu vendor dan memudahkan pengguna karena 

hanya cukup menginstal dan mengkonfigurasi untuk kebutuhannya, pada tugas akhir 

ini konsep Software As A Service digunakan untuk menyimpan, mengelola data barang 

dan penjualan. Pengelolan yang berhak merubah data barang adalah pemilik toko yang 

tergabung dalam sistem ini. Untuk fasilitas penyimpanan data disediakan layanan cloud 

server dan dapat diakses oleh aplikasi android yang menjadi client[1].  

Pada tugas akhir ini mengambil studi kasus di Usaha Menengah Kecil Mikro 

(UMKM) Industri Kulit Asia Citra yang menyediakan berbagai macam produk 

berbahan dasar kulit. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya pemanfaatan 

teknologi komunikasi yang mempermudah proses transaksi dan banyaknya cabang dari 

UMKM ini masih menggunakan model pengelolaan ketersediaan barang secara manual 

disetiap cabangnya. Pada tugas akhir ini memanfaatkan QR Code sebagai penyimpan 

informasi penting ditiap barang yang dijual di UMKM tersebut, smartphone android 

sebagai pemindai QR Code dan metode Software As A service diharapkan 

mempermudah pemilik UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. 
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Pada penelitian yang berjudul “Data Management in The Long tail: Science, 

Software and Service” menjelaskan keuntungan-keuntungan Software As A Service 

dari segi pengguna, dimana pengguna layanan ini tidak membutuhkan biaya lebih 

untuk perawatan aplikasi dan biaya pengadaan aplikasi yang lebih murah[2]. Pada 

penelitian yang berjudul “Software As A Service For Eficient Computing” 

menjelaskan bahwa Software As A Service menyediakan sumberdaya yang terbuka 

untuk umum dan memudahkan penyebaran atau distribusi aplikasi serta merubah 

pandangan pengembang aplikasi kedepannya[3]. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Gilang Pamungkas yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Android Point Of Sale 

Kafe untuk Kasir Portable” menjelaskan Point Of Sale merupakan sistem yang 

memungkinkan terjadinya transaksi yang di dalamnya juga termasuk mesin kasir, 

dalam lingkup POS sebuah mesin kasir tidak berdiri sendiri namun sudah termasuk 

software yang melakukan lebih dari sekedar transaksi jual beli, di dalamnya juga 

terintegerasi perhitungan akuntansi, manajemen barang dan stok[4]. 

Sehingga dalam penelitian ini mengacu pada permasalahan yang dihadapi pada 

setiap UMKM yang sedang berkembang difokuskan pada sistem Point Of sale dengan 

memanfaatkan media cloud server Software as a Service diharapkan dapat membantu 

proses pelayanan penjualan agar lebih mudah dan tidak perlu mengeluarkan dana  lebih 

untuk sistem pelayanan penjualan, dikarenakan dengan masih berperanya keterlibatan 

vendor dalam pengembangan aplikasi, maka pengguna dari aplikasi selaku UMKM 

tidak perlu lagi selalu melakukan perawatan maupun pengembangan aplikasi dengan 

kebutuhan yang mendatang dikarenakan seluruh aktifitas tersebut akan dikelola oleh 

vendor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian, maka dapat dijelaskan 

rumusan masalah yaitu  

1. Bagaimana membuat aplikasi Point of Sale dengan model Software As A Service 

berbasis android? 

2. Bagaimana menggunakan QR Code untuk memberi label harga dan informasi pada 

produk yang dijual? 

3. Bagaimana pengelolaan transaksi agar dapat disimpan di Cloud Server? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalahan yang dicakup ke dalam penelitian ini, antara 

lain: 

a. Membuat program android  menggunakan MIT APP Inventor. 

b. Cloud Server untuk model Software As A Service menggunakan Firebase. 

c. Data penjualan tersimpan di perangkat Cloud Server Software As A Service. 

d. Penggunaan aplikasi ini diutamakan untuk UMKM jenis retail. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai pada runtutan penelitian ini adalah untuk 

mengimplementasikan aplikasi berbasis android point of sale menggunakan model 

Software As A Service dengan data yang disimpan dan diolah di Cloud Server, untuk 

menggantikan cara transaksi manual.  

1.5 Metodologi Penelitian  

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1  Studi Pustaka 

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang dapat 

mendukung pengerjaan Tugas Akhir ini. Sumber informasi ini berupa jurnal, karya 

ilmiah, dan buku pendukung yang berhubungan dengan pemrogaman. 

1.5.2 Perancangan Program 

Di dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan materi meliputi harga, jenis, dan 

ketersediaan barang untuk kemudian diinputkan pada database serta pada tahap ini 

menjelaskan proses pembuatan program yang akan dijalankan di platform android 

menggunakan MIT APP INVENTOR. 

1.5.3 Pembuatan Program 

Tahap ini memfokuskan pada pembuatan program untuk smartphone android 

dan implementasi data pada firebase.  

1.5.4 Pengujian  

Dalam tahapan ini dilakukan pengujian dan testing keseluruhan program yang 

telah di buat dengan parameter pengujian menggunakan Pengujian Fungsional 

(Blackbox) dan User Acceptance Test (UAT) 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan dan penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 

beberapa bab sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam  pembahasan di bab ini akan berisikan pendahuluan yang menjelaskan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan berisikan gambaran landasan kajian teori sebagai tolak ukur 

rujukan untuk dilakukannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 

kajian tentang pengertian Point Of Sale, Qrcode dan Software As a Service. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Di dalam bab ini akan  mengulas mengenai analisa perancangan sistem. Analisa 

sistem dan deskripsi program aplikasi, analisa berbagai kebutuhan dan flowchart. 

Sedangkan rancangan sistem meliputi perancangan user interface. 

BAB IV ANALISIS DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini akan berisikan mengenai realisasi dan implementasi program 

serta pengujian sistem yang sudah dibentuk untuk mengetahui pencapaian sistem yang 

dibuat, dan mengukur bekerja dengan baik.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai simpulan serta saran pengembangan yang diperoleh 

dari hasil pembuatan program aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa 

yang akan datang. 

 


