
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

May’s Flower merupakan badan usaha yang bergerak dibidang penjualan 

bunga segar, yang dipimpin oleh Bapak Ridhwan Gandi Ramdani, SE  yang 

beralamat di Jl. Stania No. 1 Pangkalpinang, May’s Flower banyak menawarkan 

berbagai jenis bunga mulai dari bunga tangan (HBQ), bunga meja (BQ) dan 

bunga papan ucapan (Steek werk) untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Untuk memudahkan pelayanan terhadap konsumen May’s Flower  juga 

dapat menerima pengiriman barang  ke alamat pelanggan. Namun dalam 

mengatasi  persaingan bisnis  May’s Flower masih memiliki kekurangan dalam 

hal sistem pelayanan yang  kurang cepat karena masih menggunakan sistem  

manual, sehingga  kurang efektif  baik dalam hal pelayanan maupun dalam 

pembukuan dan penyimpanan data. Sehingga di butuhkan suatu sistem 

terkomputerisasi yang dapat menunjang penjualan tunai di May’s Flower. 

Oleh sebab itu penulis berupaya merancang sistem yang dapat 

memudahkan  sistem penjualan tunai di May’s Flower sehingga dapat 

meningkatkan kinerja sistem yang lebih baik. 

  

2. Masalah 

Proses penjualan  yang di lakukan  May’s Flower masih memiliki masalah-

masalah dalam kegiatan penjualan tunai  dimana  masih menggunakan sistem 

manual sehingga  memperlambat pelayanan terhadap konsumen. Baik dalam 

pemesanan barang, pengirimana barang dan kurangnya  ketelitian dalam 

pencatatan data konsumen  sampai pembuatan laporan ke pimpinan setiap 

minggunya. 

 

 

 



 
 

3. Tujuan Penulisan  

Tujuan  penulisan ini agar dapat menghasilkan suatu sistem yang lebih 

baik  dalam penjualan tunai di May’s Flower. Sehingga mempermudah  

pelayanan terhadap konsumen serta dapat mengembangkan  usaha dan 

peningkatan penjualan di May’s Flower. 

Agar dapat mengatasi masalah yang sering ditemui pada sistem yang 

sedang berjalan maka  dengan sistem komputerisasi di harapkan dapat 

mengontrol  proses penjualan tunai agar lebih efektif dan akurat. Memudahkan 

dalam penulisan laporan  dan menghindari terjadinya duplikasi data, 

menghindari  kesalahan dalam perhitungan dan  kesalahan dalam penempatan 

data.  

 

4 . Ruang lingkup / Batasan masalah 

Adapun batasan masalah penjualan tunai di May’s Flower  dimulai dari  

pelanggan melakukan pemesanan barang  dengan datang langsung ke May’s 

Flower.  

Kemudian bagian administrasi akan membuatkan  kwitansi sesuai  jenis 

barang dan harga barang yang diinginkan konsumen, kemudian bagian  

penjualan  akan membuatkan surat jalan sebagai bukti pengiriman barang ke 

pelanggan dan setiap minggunya  bagian administrasi akan membuatkan 

laporan yang akan di berikan kepada pimpinan May’s Flower. 

 

5.   Metode Penelitian 

Dalam memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian  di May’s Flo  wer, 

penulis melakukan  beberapa metode antara lain : 

a) Wawancara 

Yakni dengan melakukan Tanya jawab antara penulis dengan  pihak may’s 

flower  untuk  memperoleh data yang di butuhkan.  

 

 



 
 

b) Observasi 

Penulis  datang langsung ke may’s flower  untuk mengamati  sistem 

penjualan tunai yang dilakukan may’s flower sehari – hari. 

c)  Kepustakaan  

Penulis mempelajari dan mengumpulkan materi materi yang di gunakan 

sebagi petunjuk  dalam penulisan tugas Kuliah Kerja Praktek. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sesuai  ruang lingkup  pembahsan tugas kuliah kerja praktek ( KKP) agar 

mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat  mengenai informasi penjualan 

tunai dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan 

penulisan, ruang lingkup/batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

    BAB II :  ANALISA SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi yang meliputi sejarah 

organisasi, serta menjelaskan wewenang dan tugas-tugas dalam 

organisasi.  

    BAB III :  INFRASTRUKTUR 

Bab ini menguraikan tentang spesifikasi Hardware dan software yakni 

tentang teori singkat mengenai hardware dan software serta penjelasan 

perangkat Hardware dan software yang di gunakan May’s Flower. 

    BAB IV  : STUDY KASUS 

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis yakni menguraikan tentang 

sistem kerja dan proses transaksi yang terjadi di May’s Flower, aturan 

bisnis yang menguraikan tentang kebijakan-kebijakan yang ada pada 

sistem penjualan tunai yang meliputi activity diagram, Rancangan basis 

data menguraikan tentang Pemodelan Data Konseptual (Class 

Diagaram Entitas ),Logical Record Strukture,Model Data Relational, 



 
 

Spesifikasi Basisdata, struktur tampilan, rancangan layer, listing 

program 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang  kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis 

serta saran-saran yang diberikan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


