BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Toko TB. Bintang Material Makmur yang ada di jl.Koba km.13 ini merupakan salah
satu Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat bangunan. Dan Didunia
zaman sekarang ini teknologi sangatlah berperan penting dalam dunia bisnis,terutama
teknologi dalam bidang komputer, dengan komputer segala pekerjaan dapat diselesaikan
dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga kecil sekali kemungkinan terjadinya kesalahan
yang didapat. komputer juga merupakan sarana pengelolah data yang membantu manusia
untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini yang membuat perlu nya di adakan
suatu sistem informasi yang lebih baik dari sebelum nya, karena di TB.Bintang Material
Makmur masih menggunakan sistem manual bukan komputerisasi.

2. MASALAH
Pengolahan suatu sistem yang bersifat secara manual dalam pengolahan data pada
TB.Bintang Material Makmur ini kemungkinan terjadinya masalah-masalah, seperti
keterlambatan laporan dan ketepatan untung dan rugi dari suatu pemasaran/penjualan di
TB.Bintang Material Makmur. Berdasarkan hal tersebut kami merumuskan langkah-langkah
sebagai berikut :
“Bagaimana kita dapat merancang suatu sistem yang bersifat komputerisasi sehingga tidak
terjadi keterlambatan ataupun kekurangan dalam pengolahan data pada sistem penjualan
di TB.Bintang Material Makmur, sehingga dapat dimengerti oleh operator dalam
penggunaanya”.

3. TUJUAN PENULISAN
Maksud dari penulisan kuliah kerja praktek atau KKP ini adalah untuk memperbaiki
sistem yang ada di tempat KKP menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan tujuan dari
penulisan ini agar Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori yang telah didapat dan
berkreasi dalam lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Tujuan dari kuliah
kerja praktek ini sebenarnya ialah untuk memberikan mahasiswa wawasan yang lebih luas,
dan juga pengalaman, dengan kuliah kerja praktek ini mahasiswa dapat terjun langsung
kelapangan untuk mempraktekkan teori-teori yang selama ini yang didapat dibangku
kuliahan. Di kuliah kerja praktek ini mahasiswa dibimbing dan dituntut untuk merancang
atau membuat sebuah sistem komputerisasi yang sesuai dengan bidangnya. sehingga
dengan ini nantinya dapat memudahkan mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan
kerja setelah menyelesaikan pendidikan dan menjadi tenaga ahli profesional yang sesuai
dengan bidangnya.

4. BATASAN PERMASALAHAN
Dalam batasan sistem ini pembeli yang membeli barang secara langsung, dengan cara
pemesanan barang terlebih dahulu, kemudian bagian penjualan mencatat apa pesanan dari
pelanggan dinota, setelah semua barang dipesan, bagian penjualan menjumlahkan nota
dan memberikan nota tersebut kepada pembeli, untuk melakukan pembayaran. Setelah
dilakukan pembayaran kemudian bagian penjualan membuat surat jalan untuk melakukan
pengiriman barang ke tujuan atau kepembeli barang. Dan sistem ini hanya berlaku untuk
penjualan secara langsung, tidak untuk penjualan yang masih berhubungan dengan
organisasi yang lain, seperti penjualan batu gunung, pasir, batu bata, batako, dan tiang
cor. Dan TB.Bintang Material Makmur tidak menerima Rettur.

5. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan jalur yang akan penulis tempuh pengumpulan data, ada
beberapa metode dalam pengumpulan data antara lain :

a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan metode
:
1) Metode Observasi
Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung terhadap kerja
rutin berkenaan dengan proses penggajian, mempelajari bentuk dokumendokumen yang digunakan dan laporan yang di hasilkan untuk mengumpulkan
data yang dibutuhkan.
2) Metode Interview atau wawancara
Melakukan

wawancara

pada

pihak

yang

berkaitan

dengan

alur

permasalah, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan yang
mungkin kurang saat melakukan observasi, terutama menyangkut hal-hal yang
rutin yang lebih banyak menyangkut pertimbangan dan kebijaksanaan untuk
bahan pertimbangan kearah perbaikan dari proses yang ada.
3) Questioner
Dengan memberikan pertanyaan berupa Questioner agar dapat diperoleh
informasi yang lebih banyak sehingga lebih memudahkan dalam penulisan.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dengan membaca buku-buku serta sumber-sumber lain yang
terkait hubungan dengan penulis ini.

1) Penelitian Kepustakaan
Pada metode ini dasar infornasi bersifat teori yang didapat dari buku-buku,
majalah serta ilmu pengetahuan lainnya yang relavan sebagai landasan yang
mendukung dalam penulisan tugas akhir.

6. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk membantu memberikan sebuah gambaran secara keseluruhan dari penulisan
laporan KKP maka penulis mengemukakan sistematika ini menjadi 4 bab, dimana masingmasing bab ini mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Adapun
sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan,
batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

ORGANISASI
Bab ini menguraikan tentang sejarah terbentuknya organisasi dan struktur
organisasi TB.Bintang Material Makmur di Air Mesu, Pangkalan Baru.

BAB III INFRASTRUKTUR
Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi perangkat
keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan jika ada.
BAB IV

STUDY KASUS
Bab ini menguraikan tentang definisi masalah, dan penyelesaian masalah.

BAB V

PENUTUP
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang disampaikan
oleh penulis.

