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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1. 1 Latar Belakang 

 

 Suatu perusahaan pasti berhubungan dengan masalah ekonomi yang tujuan 

utamanya untuk mencari keuntungan dan omzet yang besar. Keuntungan diperoleh 

melalui proses penjualan kepada konsumen. Menurut Moekijat, Penjualan adalah 

suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, dan 

memberi petunjuk agar pembelian dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan 

produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dagang skala kecil menengah selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik guna mendapatkan kepuasan dari konsumen 

sehingga konsumen semakin banyak dan akan datang kembali. Oleh karena itu, 

penjualan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, dengan pengelolaan yang 

baik maka bisa mendapatkan keuntungan dengan skala besar dan jika dapat 

mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan, maka perusahaan akan semakin 

cepat berkembang.  

 Toko Kizaru Yogyakarta adalah suatu perusahaan dagang skala kecil 

menengah yang menjual berbagai macam baju, kaos, jaket, dan aksesoris bertema 

animetion. Dalam penyimpanan datanya, Toko Kizaru menggunakan database lokal 

untuk menyimpan data barang dan jumlah stok barang. Sistem tersebut tidak 

termasuk untuk menyajikan informasi data transaksi penjualan dan laporan. 

Mengakibatkan apabila sewaktu-waktu pemilik toko membutuhkan informasi 

mengenai transaksi penjualan tunai yang terjadi dan laporan penjualan barang, 

maka data tersebut didapatkan secara manual. Penulisan transaksi penjualan masih 

menggunakan nota yang ditulis tangan. Nota yang digunakan rangkap dua, nota 

pertama diberikan pada konsumen dan nota yang kedua untuk arsip toko. Setiap 

hari dilakukan rekap data penjualan dengan berdasarkan nota tersebut. Hal ini tidak 

menutup kemungkinan akan terjadinya kesalahan pencatatan dan waktu yang 

digunakan untuk membuat laporan menjadi kurang efektif dan efisien.



2 
 

 
 

Pengelolaan laporan yang baik tentu akan mempermudah transaksi yang dilakukan. 

Karena itu diperlukan sistem informasi kasir untuk mempermudah alur transaksi 

pada toko Kizaru Yogyakarta. Dengan menggunakan sistem informasi kasir maka 

semua data dan transaksi akan tersimpan pada database yang bisa diakses sewaktu-

waktu. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi kasir diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas penjualan, dapat 

meminimalisir kesalahan pencatatan, data yang hilang, dan tidak kesesuaian antara 

jumlah barang yang tercatat dengan yang ada di catatan sehingga mengubah proses 

pencatatan data laporan yang semula manual menjadi terkomputerisasi.  

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghasilkan suatu sistem informasi kasir 

pada Toko Kizaru menggunakan framework laravel. Sistem ini mampu 

menampilkan data, mengolah data barang, data transaksi penjualan dan menyajikan 

informasi laporan penjualan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan – 

batasan pada karya ilmiah supaya fokusnya tidak melebar. Ruang lingkup yang 

akan dibahas antara lain :  

a. Aplikasi ini membahas mengenai pengelolaan data barang, data 

transaksi penjualan, data laporan penjualan pada toko Kizaru. 

b. Terdapat dua user yang terlibat dalam sistem ini yaitu kasir dan pemilik 

toko. 

c. Kasir dapat melakukan pengelolaan data barang, data transaksi 

penjualan dan informasi laporan penjualan.  

d. Pemilik toko dapat mengelola stok barang dan melihat data informasi 

laporan penjualan barang.
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e. Aplikasi dapat dijalankan di desktop (PC) dan mobile device dengan 

menggunakan browser. 

f. Pemilik toko dapat memanfaatkan browser pada mobile device untuk 

mengakses sistem ini. 


