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ABSTRAKSI

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sangatlah efektif
apabila teknologi dapat diterapkan pada sebuah perusahaan, organisasi maupun
instansi pemerintah, baik skala besar maupun kecil. Selain dapat memberikan
kemudahan-kemudahan bagi penggunanya, tentunya juga akan meningkatkan kinerja
dan citra penggunanya tersebut.

Toko Kartini Pangkalpinang adalah sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang penjualan tunai. Proses pencatatan dan perhitungan pada Toko Kartini
Pangkalpinang tersebut sampai saat ini masih menggunakan sistem manual. Mulai
dari penjualan barang dan pembuatan laporan setiap bulannya. Hal ini menjadi salah
satu masalah yang sering dihadapi. Misalnya sulit mengontrol data barang, data
penjualan yang ada di Toko Kartini Pangkalpinang sehingga terkadang proses
penjualan barang terlambat dan kebutuhan tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu sistem informasi
penjualan yang terkomputerisasi dan akurat untuk mendukung perkembangan dan
kemajuan usaha. Sistem tersebut diusulkan agar dapat mengatasi permasalahan dan
kendala yang sering ditemui pada sistem manual yang sedang berjalan. Dengan
memanfaatkan sistem yang diusulkan ini secara benar, kemungkinan pengawasan
terhadap proses penjualan menjadi lebih efektif dan akurat.
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