
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuaan dan Teknologi ternyata telah membawa

perubahan dalam peradaban manusia. Salah satunya kemajuan teknologi pada bidang

komputer. Dalam hal ini, komputer sangat berperan penting sebagai sarana pengolahan

data dan membantu manusia menghasilkan informasi. Oleh sebab itu, informasi sangat

berperan penting pada semua aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni

dunia bisnis.

Berdasarkan hal di atas, untuk mendukung perkembangan dunia bisnis yang

terkomputerisasi, sumber daya manusia juga dituntut untuk dapat memiliki tingkat

profesionalitas yang tinggi agar dapat bersaing dan tidak menjadi korban teknologi yang

semakin maju. Tingkat profesionalisme itu dapat tercermin dari keunggulan seseorang

dalam menguasai bidang tertentu dan pengalaman nya dalam dunia kerja.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli di bidang komputer di butuhkan

pengetahuan dari kuliah kerja praktek (KKP) untuk menambah pengalaman dan

memperluas wawasan serta menerapkan pengetahuan yang telah di dapat selama masa

belajar.

2. Masalah

Masalah – masalah yang sering dihadapi oleh Toko KARUNIA adalah.

a. Belum adanya suatu sistem pengolahan data penjualan yang baik  karena masih

dilakukan secara manual.

b. Adanya kesalahan dalam hal pencatatan dan perhitungan dalam melakukan transaksi

penjualan.

3. Tujuan Penulisan

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Toko KARUNIA agar kedepannya bisa

menggunakan sistem penjualan yang sudah terkomputerisasi, hal ini untuk

mempermudah dalam transaksi penjualan.



b. Untuk menerapkan ilmu yang dipelajari selama ini yang telah dipelajari dengan

mencoba membantu memecahkan masalah di Toko KARUNIA sehingga dapat

meningkatkan pelayanan pada pelanggan dan penyajian informasi yang cepat,

akurat, dan tepat waktu terutama dalam pembuatan laporan.

4. Batasan Permasalahan

 Adapun batasan sistem yang dilakukan oleh penulis adalah hanya pada

penjualan tunainya saja. Dimulai dari proses pemesanan barang oleh pelanggan, proses

pembutan nota sebagai bukti pembayaran, sampai pembuatan laporan yang ditujukan

kepada pemilik.

5. Metode Penelitian

Adapun teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah

a. Interview ( Wawancara )

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara

langsung kepada narasumber  untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b. Penelitian Lapangan ( Field Research )

Yaitu peninjauan secara langsung pada Toko KARUNIA untuk memperoleh data

primer. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem, prosedur serta

peraturan yang berhubungan dengan sistem penjualan.

c. Penelitian Pustaka ( Library Research )

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literature beberapa buku catatan kuliah

maupun tulisan ilmiah yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang

digunakan sebagai landasan teori dan pedoman yang dapat di pertanggung

jawabkan dalam pembahasan masalah.

6. Sistematika Penulisan

 BAB I   : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan  latar belakang, masalah, tujuan

penulisan, batasan sistem, dan sistematika penulisan.

BAB II  : ORGANISASI



Pada bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan yang

meliputi sejarah singkat, struktur organisasi beserta fungsi – fungsinya.

BAB III  : INFRASTRUKTUR

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi hardware dan spesifikasi

software

BAB IV  : STUDY KASUS

Pada bab ini akan dijelaskan tentang, proses bisnis, aturan bisnis,

rancangan basis data, struktur tampilan, rancangan layar dan listing

program.

  BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.


