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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, informasi berperan penting pada semua aspek 

kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. Kemajuan 

teknologi khususnya komputer, menjadikan mereka yang bergerak dibidang 

bisnis perlu mencermati  peluang mereka miliki karena komputer  merupakan 

penunjang utama bagi pengguna sistem di era modern ini. Komputer  sebagai 

sarana pengelolah data membantu manusia untuk dapat menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan dengan cepat, tepat dan akurat.

Toko bangunan Mitra Baru merupakan salah satu badan usaha yang   

bergerak  dalam bidang penjualan dan pembelian alat-alat bangunan. Toko 

bangunan Mitra Baru di dirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan alat-alat bangunan dari semua lapisan masyarakat yang berada 

di wilayah Puding Besar dan sekitarnya. Toko bangunan Mitra Baru ini di dirikan 

oleh bapak suhardi, SE.

Proses pencatatan dan penghitungan yang dilakukan pada toko ini masih 

menggunakan sistem yang manual mulai dari pemesanan barang oleh pelanggan, 

pembuatan nota, sampai pembuatan laporan.

Berdasarkan hal tersebut , maka diperlukan suatu sistem yang berbasis 

komputerisasi untuk mendukung perkembangan usaha dan peningkatan 

penjualan di Toko Mitra Baru. Sistem tersebut diusulkan agar dapat mengatasi 

permasalah atau kendala yang sering ditemui pada sistem manual yang sedang 

berjalan. Dengan memanfaatkan sistem yang diusulkan kemungkinan 

pengawasan atau kontrol terhadap penjualan menjadi lebih efektif dan efisien.
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2. Masalah 

Kegiatan penjualan pada Toko bangunan Mitra Baru, baik dalam proses 

pencatatan dan penghitungan sampai saat ini masih menggunkan sistem 

manual, mulai dari proses pemesanan barang, proses pencatatan data barang 

sampai dengan proses pembuatan laporan. 

Karena sistem yang digunakan pada Toko bangunan Mitra Baru masih 

menggunakan sistem manual, maka proses pencatatan dan penghitungan  

menjadi lebih sulit dan rumit, sehingga sulit untuk mengetahui perhitungan 

jumlah penjualan barang yang terjadi selama satu periode. 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka diperlukan suatu sistem  

yang terkomputerisasi dan akurat sehingga lebih memudahkan dalam proses 

perhitungan jumlah penjualan barang.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek adalah memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa – mahasiswi untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan dan juga memperluas wawasan pada kegiatan nyata dalam dunia 

kerja. Kuliah Kerja Praktek, juga dapat dijadikan sebagai gambaran untuk 

memasuki dunia kerja. Toko bangunan Mitra Baru juga akan mendapat manfaat, 

jika sistem informasi pembelian tunai diterapkan dengan menggunakan sistem 

yang terkomputerisasi dan akurat. Dengan memanfaatkan sistem yang 

terkomputerisasi dan akurat, Toko banguanan Mitra Baru akan memperoleh 

keuntungan dalam penyelesaian masalah yang terjadi selama ini antara lain : 

a. Akan lebih mudah dalam pencatatan data pelanggan

b. Akan lebih mudah dalam pencatatan data barang

c. Dapat mengetahui jumlah penjualan barang setiap terjadi transaksi.
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d. Dapat mempermudah bagian penjualan dalam membuatkan laporan 

penjualan yang akurat dan lancar.

4. Batasan Permasalahan

Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas pada kegiatan yang ada di Toko 

Bangunan Mitra Baru yaitu :

1. Proses pengentryan data barang

2. Pembuatan nota

3. Proses pembuatan laporan

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh dalam pengumpulan data antara lain : 

a. Wawancara

Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang 

berwewenang untuk memperoleh data yang benar.

b. Observasi

Melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian.

c. Perpustakaan

Mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan sistem yang 

akan dibuat.
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6. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek ini disusun dalam beberapa bab dan 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai 

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, 

Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Masalah, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II ORGANISASI

Bab ini menjelaskan tentang sejarah Organisasi, Struktur 

Organisasi  beserta tugasnya masing-masing.

BAB III INFRASTRUKTUR

Menjelaskan tentang spesifikasi Hardware(Perangkat keras),

Software(Perangkat lunak) yang digunakan pada TB Mitra 

Baru.

BAB IV STUDY KASUS

Bab ini menjelaskan tentang proses bisnis, activity diagram, 

calss diagram, lrs, tabel, sfesifikasi basisdata, struktur 

tampilan dan  rancangan layar.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang

diambil pada pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.


