
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Latar belakang dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang sistem 

pembelian yang ada pada Fotocopy Mayasari Pangkalpinang yang masih 

menggunakan sistem secara manual dan untuk memenuhi persyaratan Akademi 

yang berbobot 2 sks sebelum mahasiswa/mahasiswi D3 menyusun Tugas Akhir 

(TA).

2. Masalah

Adapun Materi dari Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini kami memfokuskan 

pembahasan pada sistem pembelian pada Fotocopy Mayasari Pangkalpinang.

Dalam menjalankan Kuliah Kerja Praktek (KKP) kami menganalisa sistem 

pembelian yang terdapat pada Fotocopy Mayasari Pangkalpinang. Dengan 

menitik beratkan pada proses pengumpulan data sebagai masalah prioritas, 

masalah ini diikutsertakan dalam laporan dan hanya sebagai pelengkap, 

penunjang untuk penyusunan laporan yang kami buat ini.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini bertujuan untuk memberi 

pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa/mahasiswi sehingga dapat 

memperluas wawasan dan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan ke 

dalam kegiatan praktek yang nyata dengan langsung terjun ke lapangan. Dan 

juga sebagai bahan pertimbangan/perbandingan teori dengan data-data yang 

telah diteliti agar memudahkan mahasiswa/mahasiswi untuk beradaptasi dengan 

lingkungan kerja agar mahasiswa/mahasiswi dapat diharapkan menjadi tenaga 

kerja yang terampil dan siap pakai setelah menyelesaikan pendidikannya.
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4. Batasan Permasalahan

Sistem informasi pembelian tunai pada Fotocopy Mayasari cukup luas 

kaitannya dengan bidang–bidang lainnya, oleh karena itu adanya keterbatasan 

kemampuan penulis dalam penyusunan penulisan Kuliah Kerja Praktek ini, maka 

penulis membatasi masalah pada pembelian tunai saja, yang menyangkut : Data 

Barang, Data Supplier, Pesanan, Nota dan Laporan Pembelian Barang.

5. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunanan Kuliah Kerja Praktek ini dilakukan penelitian 

sebagai berikut :

a. Observasi 

Meninjau dan mengunjungi langsung intansi yang bersangkutan untuk 

mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas.

b. Wawancara langsung dengan pihak toko bagaimana keadaan sistem itu 

berinteraksi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan.

c. Studi Literatur

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan melalui buku-buku 

di perpustakaan yang ada kaitannya dengan Kuliah Kerja Praktek.

6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, 

masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan laporan KKP.

BAB II : ORGANISASI

Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah 

dari organisasi yang bersangkutan, struktur organisasi serta 

tugas dan wewenang organisasi, unit kegiatan tempat riset.
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BAB III : INFRASTRUKTUR

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan 

konfigurasi hardware dan software yang akan digunakan pada 

Fotocopy Mayasari.

BAB IV : STUDI KASUS

Dalam bab ini menggambarkan tentang rancangan basis data, 

spesifikasi basis data, rancangan layar.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang diambil dari

pembahasan sebelumnya.
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