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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan sistem informasi yang terkomputerisasi merupakan 

sarana penting pendukung dalam menangani suatu pekerjaan. Komputer 

sebagai salah satu sarana pengolah data dapat membantu mendapatkan 

informasi dengan cepat. Sistem komputerisasi bisa digunakan dalam 

menghasilkan berbagai informasi dalam suatu jenis usaha, salah satunya adalah 

sistem informasi pembelian tunai. Dengan menggunakan sistem yang 

komputerisasi dapat dihasilkan informasi pembelian yang cepat dan akurat. 

CV. Surya Baratama yang bergerak di bidang usaha penjualan Batu Bara 

dan Briket, berusaha melayani pelanggan dengan baik dan cepat, karena itu 

pembelian barang merupakan unsur yang harus di lakukan untuk menyediakan 

dan memenuhi barang kepada pelanggan, walaupun belum mengunakan  

sistem yang komputerisasi hal itu tidak menggangu proses pembelian. 

Batu Bara dan Briket umumnya digunakan untuk sebagai bahan bakar. 

Batu Bara bisa digunakan sebagai bahan bakar pengeringan timah, sedangkan 

Briket bisa dijadikan bahan bakar alternatif untuk memasak dirumah tangga 

maupun rumah-rumah makan, dan bisa juga untuk sumber pemanas tungku 

anak ayam. 

  

2. Masalah 

CV. Surya Baratama menggunakan sistem pembelian yang masih bersifat 

manual untuk dipakai dalam kegiatan usahanya. Sistem tersebut bukanlah 

merupakan sistem yang buruk, tetapi disini masih ada kekurangan diantaranya : 

1. Penyimpanan data yang kurang baik seperti data pembelian, dan stok 

barang. 
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2. Pembuatan laporan yang selalu terlambat untuk pimpinan. 

3. Laporan pembelian yang masih sering salah. 

 

3. Tujuan Penulisan 

 Tujuan yang ingin dihasilkan dari Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini adalah, 

untuk memudahkan kegiatan transaksi pembelian barang, sehingga adanya suatu 

sistem pembelian tunai barang yang baik dan cepat untuk CV. Surya Baratama 

yang terkomputerisasi dengan benar dan mudah dalam implementasinya, 

sehingga pemilik usaha bisa mengetahui data pembelian dengan benar dan 

akurat. 

 

 

4. Batasan Permasalahan 

Keseluruhan sistem informasi yang ada pada CV. Surya Baratama yaitu 

meliputi sistem pembelian barang tunai, sistem penjualan barang tunai, dan 

sistem penjualan barang tempo. 

Sesuai dengan judul topik yang dibahas penulis yaitu Sistem Pembelian 

Barang Tunai, maka ruang lingkup penulis menitik beratkan permasalahan hanya 

pada sistem informasi pembelian tunai saja. Agar penulis tidak menyimpang dari 

pembahasan maka subsistem pembelian tunai barang dibatasi hanya meliputi:  

1. Pemesanan barang ke pabrik 

2. Penerimaan barang   

3. Pembayaran barang ke pabrik  

4. Laporan pembelian barang tiap akhir bulan  

 

5. Metode Penelitian 

Teknik penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

membuat rancangan sistem penjualan tunai ini adalah : 

a. Interview(wawancara) 
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Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan atau wakil 

pimpinannya agar dapat mengetahui sistem penjualannya. 

b. Penelitian dilapangan 

Penulis ikut melihat secara langsung ke lapangan kegiatan proses 

penjualan tunai barang tersebut. 

c. Media kepustakaan 

Media buku yang berhubungan dengan pembuatan laporan Kuliah kerja 

praktek khususnya dalam sistem penjualan tunai barang. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Laporan Kuliah kerja praktek ini di bagi menjadi 5 bab  yang secara ringkas 

dapat diterapkan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang 

masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metoda 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II ORGANISASI 

 Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur                                                                     

organisasi, dan kegiatan yang menjadi tempat tempat riset 

penulis. 

BAB III INFRASTRUKTUR 

     Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi hardware dan software 

yang digunakan dalam sistem informasi yang relevan selama 

kuliah kerja praktek. 

BAB IV  STUDI KASUS 

 Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, aturan bisnis, 

rancangan basis data, struktur tampilan, dan rancangan Layar. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya  

yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi penulis di atas. 


