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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha pada bidang penjualan produk barang maupun jasa sudah 

sangat banyak pada era sekarang ini, tidak terkecuali usaha toko yang 

menjual barang plastik. Toko sendiri adalah salah satu public space yang 

dipergunakan sebagai tempat berbisnis yang sifatnya sendiri adalah sebagai 

aktifitas memajang, menyimpan dan menjual, juga sebagai area pertemuan 

antara pengusaha dengan konsumen yang mampu membuat keuntungan 

bagi pengelola maupun pemiliknya. 

Pada masa yang semakin modern seperti saat ini, penggunaan 

aplikasi sangat dibutuhkan oleh para pengusaha guna memudahkan dalam 

penjualan, mengelola barang, bahkan sampai mencetak laporan penjualan 

toko tersebut. Sehingga tidak perlu lagi metode manual dalam urusan 

penjualan karena nantinya bisa terkoneksi dengan alat barcode reader 

sehingga bisa mencetak nota, mengontrol stok barang, dan melihat laporan 

penjualan. 

Dengan dibangunnya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu para 

pengusaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju, dan lebih 

modern, dan lebih efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan diantaranya adalah : 

a. Bagaimana perancangan aplikasi kasir yang berbasis client-server 

dengan menggunakan barcode reader di Toko Plastik AIDA? 

b. Apakah dengan adanya aplikasi ini nantinya akan membantu pemilik 

Toko Plastik AIDA dalam mengelola usahanya? 



 
 

2 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulias dapat 

menyimpulkan batasan masalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi hanya dapat digunakan pada perangkat laptop atau perangkat 

komputer desktop. 

b. Aplikasi tidak digunakan secara online dan hanya menggunakan 

jaringan lokal saja. 

c. Aplikasi digunakan untuk mengontrol data barang termasuk input, edit, 

sampai hapus data barang, mencetak nota, dan laporan transaksi 

penjualan. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam aplikasi ini antara lain : 

a. Pembuatan aplikasi ini sebagai salah satu usaha untuk memudahkan 

pengusaha dalam mengelola usahanya. 

b. Mempermudah karyawan untuk melakukan transaksi dengan pembeli. 

c. Membantu pengusaha guna meningkatkan pelayanan terhadap pembeli. 

1.5 Manfaat 

Dari pembuatan aplikasi ini diharapkan akan menghadirkan 

manfaat-manfaat antara lain : 

a. Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat pembuatan aplikasi ini bagi penulis adalah : 

 Memperdalam dan mengembangkan ilmu tentang pembuatan 

aplikasi yang menggunakan system create, read, update, dan delete. 

 Memahami dan mengetahui cara kerja aplikasi yang menggunakan 

basis client server. 

 Menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan 

pemrograman basisdata, jaringan computer, praktikum jaringan 

computer, dan lain-lain. 

b. Manfaat Bagi Akademis 
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Manfaat pembuatan aplikasi ini bagi akademis adalah : 

 Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai ilmunya 

yang telah diperoleh selama perkuliahan 

 Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya 

yang telah diperoleh selama perkuliahan sebagai bahan evaluasi. 

 Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja dari hasil yang diperoleh selama belajar di 

perkuliahan. 

c. Manfaat Bagi Pengguna 

Manfaat pembuatan aplikasi ini bagi pengguna adalah : 

 Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengusaha dalam 

mencetak nota, hingga kontrol stok barang menjadi lebih efisien 

dalam satu aplikasi. 

  


