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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

        Penjualan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan. Karena dari kegiatan tersebut kita dapat melihat seberapa maju 

sebuah perusahaan. Semakin maju sebuah perusahaan, maka penjualan yang 

dilakukan pun akan semakin banyak. Kondisi inilah yang melatar belakangi 

semakin diperlukannya layanan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengadaan 

barang dan termasuk cara mengatasi masalah tersebut. 

 Toko Y & E adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan 

barang – barang ATK, tas, boneka dll. Proses pengaturan prosedur informasi 

penjualan pada Toko Y & E belum dilengkapi dengan system computer. Karena 

semua proses yang terjadi disana masih manual, seperti pendataan barang dan 

hal lain yang berhubungan pada setiap transaksinya. 

 Untuk mendukung kemajuannya, maka Toko Y & E sebaiknya memiliki alat 

bantu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Dalam 

hal ini komputer sangatlah berpengaruh besar untuk memajukan perusahaan dan 

perlu didukung juga oleh sumber daya manusia yang dapat mengelola, 

menangani serta memeliharanya. 

  

2. Masalah  

Setelah melakukan riset secara langsung, maka penulis dapat melihat 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi  oleh toko Y & E antara lain : 

     a. Sulitnya mengontrol persediaan barang 

b.   Dokumen transaksi tidak lengkap 

c.    Lambatnya pembuatan laporan 
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3. Tujuan Penulisan 

Toko Y & E akan mendapatkan manfaat berikut jika Sistem Informasi 

penjualan tunai diterapkan : 

a. Laporan penjualan bisa disediakan kapan pun dibutuhkan 

b. Mengefektifkan layanan penjualan 

c. Diharapkan dangan penerapan sistem yang diusulkan beban kerja dibagian 

penjualan tunai dapat dipermudah dalam mengontrol data keluar, sehingga 

informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. 

 

4. Batasan Permasalahan 

a.  Proses Pendataan  

        1)    Proses Pendataan data barang 

     Pimpinan memberikan data barang yang dijual, setelah itu bagian      

penjualan menerima data barang tersebut dan mencatat data barang 

kedaftar barang. 

        2)   Proses pendataan data pelanggan 

     Pelanggan datang untuk memberikan data pelanggan, kemudianbagian 

penjualan menerima data pelanggan dan mencatat data peanggan.  

    b.  Proses transaksi Penjualan 

Pelanggan datang buat pesanan, lalu bag. Penjualan mengecek barang ada 

atau tidak. jika barang yang dipesan tidak ada, maka bagian penjualan akan 

melakukan konfirmasi barang tidak ada dan pelanggan menerima konfirmasi 

barang tidak ada, dan jika barang yang dipesan ada, maka bagian penjualan 

memeriksa barang jumlah barang yang dipesan, jika jumlah barang yang 

dipesan tidak cukup, bagian penjualan melakukan konfirmasi barang tidak 

cukup, dan jika barang yang dipesan cukup, maka bagian penjualan 

membuat nota, dan pelanggan membayar sesuai nota, kemudian bagain 

penjulalan menerima pembayaran dan menyiapkan barang untuk pelanggan. 
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c.  Proses Pembuatan Laporan 

Dibutuhkannya laporan yang berdasarkan nota, untuk diserahkan kepada 

pimpinan setiap harinya sebagai bukti. 

      

5. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan untuk mempermudah penulis,  

penulis menggunakan beberapa metode untuk melakukan riset pada toko Y & E, 

diantaranya : 

a. Pengumpulan Data 

1) Interview 

Tehknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada pihak berwenang untuk memperoleh data yang benar 

dan mencatat secara sistematika data yang dibutuhkan. 

2) Survey 

Dengan cara mengamati langsung kegiatan kerja yang berlangsung 

dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. 

3) Kepustakaan 

 Dasar informasi nya bersifat teori yang didapat dari buku –buku, atau 

sumber lain yang berhubungan dengan topik yang sedang penulis ambil 

untuk KKP ini, karena buku merupakan salah satu sumber dari segala ilmu 

pengetahuan. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan KKP ini lebih terarah, maka penyusun KKP ini disusun 

dalam Bab per Bab dan setiap Bab terdiri dari  sub-sub bab yang tersusun 

dengan garis besar sebagai berikut : 

     

 

 



4 
 

 
 

BAB I      PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan,batasan permasalahan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   ORGANISASI 

 Pada Bab ini berisikan sejarah instansi KKP, struktur organisasi instansi 

KKP yang berisikan gambaran struktur organisasi KKP serta keterangan 

tentang masing-masing tugas dan wewenang struktur organisasi, 

penjelasan unit kegiatan yang menjadi tempat riset. 

BAB III   INFRASTRUKTUR 

   Pada bab ini berisikan spesifikasi hardware dan software. 

BAB IV   STUDY KASUS 

 Pada bab ini menguraikan proses bisnis, aturan bisnis, rancangan 

basisdata, struktur tampilan, rancangan layar dan listing program. 

BAB V     PENUTUP 

         Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


