
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pertama kali manusia mengenal informasi. Secara bertahap perkembangan 

zaman mengalami kemajuan dengan pesat, dari perubahan dan kemajuan 

teknologi semakin banyak informasi yang dibutuhkan dalam mengerjakan segala 

bidang usaha. Apalagi teknologi komputer semakin hari semakin maju dan selalu 

meluncurkan terobosan – terobosan baru dalam dunia bisnis. Sehingga banyak 

sekali yang harus diperbaiki dalam menjalankan suatu bidang usaha apalagi 

dalam suatu perusahaan untuk menuntut segala sesuatunya serba cepat, tepat 

dan akurat.  

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak menciptakan peralatan 

perangkat komputer, yang dapat mengelolah data atau informasi. Didalam satu 

unit peralatan komputer terdiri dari 2 perangkat yaitu perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software), yang dapat dijalankan oleh 

penggunanya (user) sesuai dengan keperluan dan kemampuan komputer. 

Dalam suatu perusahaan yang bergerak dibidang juaL - beli barang / jasa, 

komputer memegang peranan yang sangat penting dan pertama kali diterapkan 

dalam suatu organisasi, perkantoran, atau instansi, semua orang merasa bahwa 

hampir semua pekerjaan bisa ditangani oleh komputer.  Dan dibutuhkan tenaga 

– tenaga profesional dibidang pekerjaan dan komputer. Kemajuan teknologi dan 

informasi merupakan pendorong utama yang membawa situasi persaingan dan 

permasalahan semakin rumit. Keterlibatan sejumlah orang yang handal dalam 

suatu organisasi merupakan komponen penting dalam menjalankan perangkat 

teknologi. 

Pengertian dan pengetahuan akan sistem semakin menyadarkan bahwa 

manusia itu hidup dalam dunia sistem, maka dari itu penulis mengangkat dan 

mengetahui dari sistem terutama khususnya dibagian pembelian tunai dengan 

tujuan untuk mempermudah dan mempercepat operasional kerja yang terkait 
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dengan kegiatan serta masalah pengolahan data pembelian tunai dibandingkan 

dengan sistem yang dilakukan secara manual.  

 

2. Masalah 

Penanganan sistem pekerjaan yang masih manual dan waktu yang 

dibutuhkan begitu  lama untuk pencapaian  tujuan yang maksimal dan belum 

adanya sistem yang dapat mengatasi sistem pembelian. Sehingga laporan yang 

dibutuhkan seorang pimpinan masih menunggu jawaban yang lama. Akan tetapi 

suatu sistem yang dijalankan dalam suatu perusahaan tidak dapat begitu saja 

dinilai baik atau tidaknya berdasarkan suatu pernyataan bahwa sistem tersebut 

layak diterapkan atau tidak, akan tetapi juga berdasarkan pertimbangan serta 

kenyataan bahwa sistem tersebut benar - benar telah memenuhi tujuan yang 

diterapkan oleh perusahaan dan cara pencapaiannya lebih efektif dan efisien. 

 

3. Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan ini adalah: 

a. Untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini dengan membantu 

memecahkan masalah toko Abah Copy Centre ini, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan yang baik ke pada konsumen. 

b. Memanfaatkan teknologi baru yaitu komputer sebagai alat bantu dalam 

mempermudah pekerjaan. 

c. Membantu menyimpan data - data secara baik sehingga mudah untuk 

memanipulasi data yang telah tersimpan. 

d. Untuk mempermudah pencatatan data - data pelanggan. 

e. Untuk mempermudah pembuatan nota yang akan diberikan kepada 

pelanggan. 

f.  Untuk mempermudah pembuatan laporan yang ada di toko Abah Copy 

Centre. 

 

 



 

4. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas adalah mulai dari proses 

pesanan barang, sampai dengan proses pembuatan laporan dan nota. Batasan 

masalah hanya akan membahas proses pembelian tunai, mulai dari pelanggan 

membeli barang sampai pembuatan laporan mengenai transaksi penjualan. 

Dimana sistem yang dipakai saat ini masih bersifat manual sehingga penggunaan 

komputer diperlukan agar aktifitas dapat dilakukan lebih efektif dan efisien . 

 

5. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk membuat sistem pembelian tunai ini adalah 

dengan : 

a. Pengumpulan Data 

1)  Penelitian Lapangan 

Meneliti langsung berhubungan dengan pihak yang                      

berhubungan dengan pembelian tunai. 

2)  Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan pimpinan Toko. Dilakukan    

untuk mencari berita yang berhubungan dengan pembelian dan 

organisasi. 

3) Penelitian Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara membaca buku – buku atau sumber lain 

mengenai pembelian tunai. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, singkat dan mudah 

untuk dipahami sesuai ruang lingkup yang dibahas, maka untuk itu penulis 

menyusun laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini menjadi 5 (lima) bab, dengan 

tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang tersusun. Berikut ini adalah 

garis besar dari bab-bab tersebut : 

 



 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup / pembatasan masalah, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

 

BAB II : ORGANISASI 

Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur 

organisasi, dan penjelasan unit kegiatan. 

 

BAB III : INFRASTRUKTUR 

Bab ini menguraikan tentang spesifikasi hardware dan 

spesifikas software. 

 

BAB IV : STUDY KASUS 

  Bab ini memuat tentang rancangan basis data, proses bisnis, 

activity, class diagram, Logical Record Stuktur (LRS), 

spesifikasi basis data, struktur tampilan, dan rancangan 

layar. 

 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan dari isi laporan yang telah 

diuraikan pada bab - bab sebelumnya serta saran yang 

penulis ajukan sehubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi mengenai pengolahan data pembelian tunai serta 

saran – saran. 

 

 

 

 

 


