
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.Latar Belakang 

Kedai Voucher yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No 86 

Sungailiat,adalah sebuah counter yang bergerak di bidang penjualan voucher 

pulsa. 

Kedai Voucher dapat memenuhi kebutuhan voucher pulsa untuk masyarakat 

sekitarnya,dan untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi masyarakat sekitarnya 

dengan cara membeli atau memesan di Kedai Voucher.Kebutuhan voucher pulsa 

di zaman teknologi yang serba canggih ini,sudah tentu sangat membutuhkan 

voucher pulsa dalam berkomunikasi lewat telpon selular. 

Sistem yang kami buat ini memiliki judul “ Sistem Penjualan Voucher Fisik 

Pada Kedai Voucher Sungailiat” Sistem ini dapat membantu suatu instansi swasta 

yang bergerak di bidang penjualan voucher,dalam mengelola usahanya.Adapun 

pertimbangan penulis untuk memilih lokasi di Kedai Voucher didasari dengan 

pertimbangan beberapa hal yaitu penulis telah mengenal lokasi Kedai 

Voucher,Biaya yang di keluarkan tidak begitu besar,sesuai dengan topik 

permasalahan atau judul penelitian,mengefektifkan waktu,letaknya yang masih 

dalam satu kota. 
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2.Masalah 

Stock terbatas. Jika pesanan retail customer tidak mencukupi.Kedai Voucher 

sudah mendapat jatah dari provider sehingga barang pesanan terbatas,sehingga 

mengakibatkan para retailer dan konsumen merasa kecewa. Dalam hal ini Kedai 

Voucher merupakan Sub Dealer,yang megurusi pembagian barang pesanan 

berbentuk voucher pulsa kepada retailer dan konsumen.Ini lah yang menjadi 

salah satu permasalahan yang mendasar bagi kelangsungan Kedai Voucher. 

3. Tujuan 

Tujuan Penulisan  KKP ini adalah untuk meningkatkan sistem hasil 

kerja,pelayanan menjadi mudah dan rapi,Dapat Mengontrol jumlah stok voucher, 

memberi bentuk suatu laporan yang dapat diambil sebagai suatu keputusan, 

mempermudah pembuatan laporan, memudahkan pencarian barang kembali. 

 

4.Batasan Sistem 

Dalam memusatkan masalah yang ada pada Kedai Voucher,mencakup 

pendataan – pendataan Pelanggan, Voucher, Sales, Transaksi Penjualan yang 

meliputi : Penjualan dengan menggunakan Faktur dan Penjualan menggunakan 

nota jual. Penjualan Faktur melayani jenis pembayaran kredit dan tunai, 

kemudian pembuatan laporan penjualan pelanggan dan pembuatan laporan 

penjualan bebas. Tidak melayani delivery order, retur, diskon. 
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5.Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan laporan KKP ini,Penulis melakukan pengumpulan 

bahan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dari sistem yang sedang 

berjalan.Adapun metode pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Observasi 

Dengan melakukan pengamatan langsung dan meninjau langsung terhadap 

pelaksannaan kegiatan yang ada di Kedai Voucher Untuk mencari data-data yang 

diperlukan. 

    b)Wawancara 

Melakukan Wawancara Kepada pihak yang berkait dengan alur 

permasalahan.Wawancara ini dilakukan untuk mendapat bahan penulisan yang 

mungkin lepas dari pengamatan. 

    c)Kepustakaan 

Dengan ini mengumpulkan data secara teoritis yang diperlukan ntuk 

menyusun laporan ini,juga dilengkapi dengan nota atau keterangan tertulis 

berupa dokumen yang tidak bersifat rahasia dan berbagai bahan yang terdapat 

di dalam buku yang ada,serta perlengkapan lainnya baik referensi dari dalam 

maupun dari luar kampus. 

6.Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan  ruang lingkup pembahasan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini 

agar medapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai system informasi 

pendekatan,maka penulis menyusun laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) dalam 5 

BAB dengan sistematika sebagai berikut: 
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1) BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang,Masalah,Tujuan Penulisan,Batasan 

system,Metode Penelitian,Sistematika Penulisan. 

2) BAB II. ORGANISASI 

Bab ini menguraikan sejarah singkat instansi,serta menjelaskan struktur 

organisasi, gambar struktur organisasi dan menjelaskan tugas serta tanggung 

jawab dari masing-masing bagian. Dan penjelasan unit kegiatan yang 

berlangsung di tempat riset. 

3) BAB III. INFRA STRUKTUR 

Hal – hal yang berkaitan dengan spesifikasi perangkat keras dan perangkat 

lunak computer atau system informasi yang relevan dengan tugas selama KKP 

(Kuliah Kerja Praktek). 

4) BAB IV.STUDI KASUS 

Bab ini membahas tentang proses dan kegiatan yang terjadi pada sistem 

penjualan  dengan kata lain tentang pendefisian masalah yang berupa proses 

bisnis, aturan bisnis, rancangan basis data, stuktur tampilan, rancangan layer, 

serta listing program. 

5) BAB V.PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditarik pada pembahasan 

yang telah dilakukan sebelumnya yang diberikan oleh penulis. 
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