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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, dimana teknologi sekarang sudah semakin

canggih, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan sedang

berjalan saat ini, dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan tersebut kita

akan tertinggal jauh seiring waktu berjalan. Dimana sekarang ini banyak

orang yang menggunakan sistem kamputer/terkomputerisasi  untuk usaha

para pengusaha yang menjalani kehidupannya dibidang bisnisnya. Yang

mana sistem itu tersebut dibuat untuk membantu kita bekerja agar lebih

cepat dan akurat.

Seperti halnya yang terjadi pada Toko CV. DUTA BINTANG UTAMA

COMPUTER Pangkalpinang yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan

komputer dari yang peralatan berat sampai dengan peralatan ringan. Dimana

kita ketahui pesaingnya cukup banyak dibidang bisnis, maka diperlukan

sistem yang lebih baik untuk menjamin kepuasan pelanggan terhadap

pelayanan di Toko CV. DUTA BINTANG UTAMA COMPUTER Pangkalpinang ini

masih menggunakan sistem manual, mulai dari proses pemesanan barang

oleh pelanggan, proses pembuatan nota, proses pembuatan kwitansi sebagai

bukti pembayaran, proses penghitungan, sampai dengan pembuatan laporan

yang ditujukan kepada pemilik kurang cepat dan akurat.

 Berdasarkan Uraian dan diatas menyadari peran para penjual atau

para pengusaha, maka penulis  laporan Kuliah Kerja Praktek ini berjudul

Rancangan Sistem Informasi Penjualan Tunai pada Toko CV. DUTA

BINTANG UTAMA COMPUTER PANGKALPINANG .
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan dan penjelasan yang sudah ada dilatar

belakang yang sudah ditulis penulis, maka rumusan masalah dari Kuliah Kerja

Praktek ini adalah :

1. Masih menggunakan sistem manual, mulai dari proses pemesanan

barang oleh pelanggan, proses pembuatan nota, proses pembuatan

kwitansi sebagai bukti pembayaran, proses penghitungan.

2. Keterlambatan pembuatan laporan penjualan yang cepat dan akurat

kepada pemimpinnya yang dilakukan oleh penangan pekerjanya

terlambat dikerenakan kurang memahami sistem terkomputerisasi yang

sudah ada.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Kuliah Kerja Praktek ini adalah untuk

memberikan gambaran dan praktek dari Ilmu Pengetahuan secara teoti-teori

yang diterima di Akademi sehingga mahasiswa dapat memperoleh

pengalaman didunia kerja, dan dapat menerpkan ilmu yang sedang dipelajari

di lingkungan perusahaan. Selain itu agar dapat memberikan masukan dan

kemudahan dalam pengolahan, pendaftaran peserta bimbingan belajar dalam

sistem komputerisasi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan yang ada pada Toko CV. DUTA BINTANG UTAMA

COMPUTER ini yang ruang lingkupnya hanya Penjualan Tunai secara

terkomputerisasi dan proses penjualannya dari :

1. Pemesanan/pembelian dilakukan dengan datang langsung.

2. Tidak melayani retur apabila lewat dari batas yang sudah ditentukan

3. Tidak melayani pemesanan barang bila pemesanan barang tersebut tidak

benar kepastiannya.

4. Tidak melayani pengantaran barang.
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1.5 Metode penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan untuk

mempermudah penulisan melakukan beberapa metode pengumpulan data

yang diantaranya:

a. Pengumpulan data

1.) Metode kepustakaan

Suatu kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari

buku-buku ilmiah untuk memperolah landasan teoristis yang erat

kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

2.) Metode pengamatan ( observasi)

Metode pengamatan ini digunakan untuk mengumpulkan

semua data-data primer yang diperlukan untuk tulisan pelaporan

Kuliah kerja praktek. Didalam metode ini penulis mencoba untuk

melihat, membantu serta mengamati langsung setiap aktivitas rutin

yang dilakukan oleh unit kerja tertentu sebagai sasaran observasi,

yang dalam hal ini yaitu bagian penjualan tunai computer pada CV.

DUTA BINTANG UTAMA COMPUTER di Pangkalpinang.

3.) Metode wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan

wawancara langsung pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada

kepala bagian penjualan maupun kepada karyawan yang mempunyai

wewenang untuk memberikan informasi tentang data yang berkaitan

dengan penyusunan laporan.
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1.6 Sistematika Penullisan

Proses sistematika penulisan menggambarkan uraian singkatan bab

per bab dari keseluruhan bab :

BAB I  PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan

penulisan, ruang lingkup/pembatasan masalah, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II  SISTEM ORGANISASI

Bab ini menjelaskan tentang sejarah organisasi dan

struktur organisasi UD. Atha Print.

BAB III INFRASTRUKTUR KOMPUTER

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan hal-hal yang

berkaitan dengan spesifikasi perangkat keras dan perangkat

lunak computer atau system informasi yang relevan dengan

tugas KKP.

BAB IV STUDY KASUS

Bab ini menjelaskan mengenai pembuatan beberapa

program aplikasi yang sedang dilakukan oleh penulis. Serta

menjelaskan kasus dan penyelesaiannya.

BAB V  PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari isi laporan yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang penulis

ajukan.


