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I. BAB 1 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan sistem dan teknologi informasi sekarang ini sangatlah 

pesat. Perusahaan-perusahaan yang ada saat ini harus memiliki keungguluan 

dalam menjalankan proses bisnisnya agar tetap bertahan dalam dunia bisnis, 

oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan sistem 

dan teknologi informasi sebagai komponen utama dalam mencapai 

keunggulan dalam bersaing. Dengan kemajuan teknologi informasi, 

pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung 

dengan cepat, efisien serta akurat. 

Pencatatan pemesanan pelanggan,  mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menentukan tingkat kenyamanan bagi para pelanggan atau 

konsumen, sistem pemesanan makanan dan sistem transaksi yang diterapkan 

selama ini di Fan Jai Nugget belum semua menggunakan sistem  

komputerisasi atau dicatat secara  manual, hal ini akan sangat merepotkan   

bagian karyawan khususnya kasir, setiap hari harus mencatat pemesanan 

makanan, mengecek ketersediaan stock makanan, hal seperti itu juga 

membutuhkan ketelitian  dalam pencatatan pemesanan makanan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil judul 

”APLIKASI SISTEM INFORMASI POINT OF SALES DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE EXPERIMENTAL SEMU” 

Aplikasi ini dikembangkan memanfaatkan teknologi informasi berbasis 

desktop, yaitu menggunakan Visual Basic.NET dan MicrosoftAccess untuk 

pengolahan database. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkana hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis, 

diperlukan sebuah sistem point of sales, untuk mengelola operasional sehari-

hari transaksi penjualan secara cepat dan akurat.Maka dari itu penulis 

mencoba untuk mengidentifikasi masalah tersebut yaitu : 

1. Belum tersedianya media elektronik yang dapat mempermudah 

dalam transaksi penjulan pada Fan Jai Nugget. 

2. Belum adanya pengolahan data penjualan secara cepat dan akurat 

sehingga mencegah kebocoran dan kerugian bisnis. 

3. Saat pemesanan berlangsung oleh konsumen, hanya dilakukan secara 

manual, seperti tertulis pada sebuah kertas. 

4. Saat ini, apabila ingin membayar kepada kasir, kasir masih 

menggunakan kalkulator sebagai mesin transaksi. 

I.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh kasir, yang 

dapat membantu proses transaksi pada Fan Jai Nugget  ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menginfokan persediaan 

stock bahan produk pada Fan Jai Nugget ? 

3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu kasir dalam 

pembuatan laporan secara cepat dan akurat sehingga mencegah 

kebocoran dan kerugian bisnis ? 

I.4 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan suatu 

perangkat lunak yang memiliki kemampuan dalam memberikan 

kemudahan  kepada Perusahaan Fan Jai Nugget dalam transaksi penjulan 

pada Fan Jai Nugget. 

 yaitu : 
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1. Memberikan kemudahan untuk mengontrol operasional penjualan 

Fan Jai Nugget secara mudah. 

2. Meningkatkan kualitas pengolahan data penjualan secara cepat dan 

akurat sehingga mencegah kebocoran dan kerugian bisnis. 

3. Mempermudah pekerjaan Kasir sehari hari. 

I.5 Batasan Masalah 

Agar penulis Tugas Akhir ini lebih terfokus dan terarah maka akan 

diberikan batasan terhadap layanan yang akan  dibahas, antara lain:  

1. Aplikasi ini tidak terhubung dengan jaringan internet/web. 

2. Aplikasi ini tidak terhubung kepada koki untuk pemesanan makanan. 

3. Laporan periode masih tetap harus diprint untuk persetujuan laporan 

kepada ownerFan Jai Nugget. 

4. Aplikasi ini  menggunakan metode Waterfall, namun tidak sampai 

pada Integrasi dan pengujian sistem serta Operasi dan pemeliharaan.  

5. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pelaporan manajemen yang 

terintegrasi didalamnya, yang  hanya dibatasi dengan stock dan 

bahan produksi. 

6. Aplikasi ini hanya berkaitan dengan bahan produksi untuk 

pemesanan makanan. 

7. Aplikasi ini tidak melayani pesanan diluar hari yang sedang 

berlangsung. 

I.6 Metodologi Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan dari dokumen yang telah 

diberikan oleh pihak yang bersangkutan. 
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2. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem menggunakan analisa berorientasi objek 

dengan metoda waterfall, yang dilanjutkan dengan perancangan 

yang meliputi perancangan proses, perancangan basis data dan 

antarmuka. 

3. Pengimplementasian  

Implementasi hasil perancangan yaitu pengkodean dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang telah di tetapkan. 

I.7 Sistematika  Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah  sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah,  metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB  IILANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan 

yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir yang disesuaikan 

dengan permasalahan. 

BAB  III   ANALISIS SISTEM 

 Pada bab ini diuraikan mengenai analisa sistem yang sudah ada 

sebelumnya dan sistem yang akan dibuat.  

BAB  IV   PERANCANGAN SISTEM 

 Menguraikan tentang perancangan sistem yang mencakup 

perancangan basis data dan pemodelan sistem dengan UML (Unified 

Modeling Language) dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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BAB  V  IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Berisi tentang implementasi hasil desain pada bab empat dan 

penyesuaian kebutuhan sistem agar sistem berjalan dengan optimal. 

BAB  VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 

sistem selanjutnya. 

 


