
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Toko Surya Kencana Tama sebuah toko yang bergerak dalam bidang

penjualan besi – besi yang di digunakan untuk bagunan, Seperti besi yang

bermacam – macam ukuran dan semen yang biasa dibutuhkan

pembangunan rumah, Gedung,  Dan sebagainya. Toko Surya Kencana Tama

ini dibutuhkan semua kalangan untuk pembangunan. Toko ini beralamat di

Air mangkok jln. Tirta Darma 3 Pangkalpinang. Kegiatan penjualan dimulai

dari pelanggan melakukan pesanan, Pelanggan bisa datang langsung

maupun melalui telepon. Setelah melakukan pesanan bagian penjualan akan

mencatat dan mengecek pesanan tersebut ada atau tidak, Jika pesanan ada

dan mencukupi yang pelanggan inginkan maka akan langsung dibuat nota

sebagai bukti pembayaran.

Proses pencatatan dan penghitungan yang dilakukan pada Toko

Surya Kencana Tama ini sampai saat ini masih menggunakan system manual,

Mulai dari proses pesanan barang oleh pelanggan, Proses pembuatan nota

sebagai bukti pembayaran, Sampai pembuatan laporan yang ditujukan

kepada pemilik. Hal ini menjadi salah satu penyebab terlambatnya proses

penjualan dan pembuatan laporan yang cepat dan akurat untuk diberikan

kepada pemilik toko.

2. Masalah



Proses pencatatan dan penghitungan yang dilakukan pada Toko

Surya Kencana Tama, Masih melakukan system manual.  Mulai dari proses

pesanan barang oleh pelanggan, Proses pembuatan nota sebagai bukti

pembayaran, Sampai pembuatan laporan yang ditujukan kepada pemilik. Hal

ini menjadi salah satu penyebab terlambatnya proses penjualan dan

pembuatan laporan, di Toko Surya Kencana Tama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Maka diperlukan suatu

system yang terkomputerisasai dan akurat.bUntuk mendukung

perkembangan usaha dan peningkatan proses penjualan di Toko Surya

Kencana Tama.

3. Tujuan Penulisan

Kuliah kerja Praktek salah satu syarat untuk tugas akhir. Yang penulis

lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di Toko Surya

Kencana Tama.

Tujuan Kuliah Kerja Praktek adalah untuk mengangkat kualitas dan

memperluas wawasan setara melatih mempersiapkan diri dari dunia kerja,

Dan memberi kesempatan kepada mahasiswa, Untuk mendapat ilmu dalam

dunia sebagai gambaran untuk memasuki lapangan kerja yang

sesungguhnya.

4. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada di Toko Surya Kencana Tama hanya

dibatasi mengenai penjualan tunai saja, mulai dari proses pemesanan barang

oleh pelanggan, Proses pembuatan nota sebagai bukti pembayaran, Sampai
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pembuatan laporan yang ditujukan kepada pemilik. Masih menggunakan

system manual.

Maka di Toko Surya Kencana Tama ini diperlukan suatu system yang

terkomputerisasi dan akurat. Sistem tersebut diusulkan agar dapat mengatasi

permasalahan atau kendala yang sering ditemukan pada system manual

yang sedang berjalan. Dengan memanfaatkan system yang di usukan ini

secara benar, Kemungkinan pengawasan atau control terhadap proses

penjalan menjadi baik.

5. Metode Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh penulidan dengan cara berupa  :

a.  Observasi

Pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap object   yang

diteliti.

b. Wawancara

Tekhnik pengumpulan data yang dilaksanakan yaitu dengan cara   Tanya

jawab langsung, Kepada pihak yang terkait dalam pengumpulan data –

data yang dibuat oleh penulis.

c. Penulisan Pustaka

Informasi yang diperoleh dari buku – buku petunjuk, Referensi. Karena

buku merupakan sumber informasi yang penting untuk menunjang

penulisan Kuliah Kerja Praktik ini.

6.  Sistematis Penulisan

  BAB I  : PENDAHULUAN



Dalam bab ini akan membahas tentang   , Latar belakang,

Masalah, Tujuan penulisan, Batasan masalah , Metode

penelitian dan sistematika penulisan.

  BAB II  : ORGANISASI

Dalam bab ini berisi penjelasan singkat tentang sejarah

organisasi dan struktur organisasi pada Toko Surya Kencana

Tama.

  Bab III : INFRASTRUKTUR

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan

konfigurasi hardware dan software yang digunakan pada

Toko Surya Kencana Tama.

  BAB IV : STUDY KASUS

Dalam bab ini membahas tentang basis data, Struktur

aturan bisnis, Rancangan layar, Dan listing program yang

konsisten dalam basis data.

           BAB V  : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, Saran, Penyusunan

laporan.


