
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentu saja 

penggunaan komputer memegang peranan penting di berbagai bidang yang 

saling mendukung dalam aspek kehidupan. Saat ini banyak perusahaan baik 

pemerintah maupun swasta telah menggunakan komputer sebagai alat bantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Komputer juga akan membantu menangani 

masalah yang dihadapi dalam suatu perusahaan, karena komputer merupakan 

informasi alat elektronik yang dapat memberikan hasil pengolahan data secara 

cepat, tepat dan akurat. Pemakaian komputer baik itu perusahaan besar, 

menengah ataupun kecil dimana rutinitas dan ketelitian dalam proses 

pengolahan data sangat memegang peranan penting, karena suatu kesalahan 

yang diakibatkan dalam proses pengolahan data akan mengakibatkan kerugian 

pada perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu komputer juga ikut menentukan 

maju tidaknya sebuah perusahaan. 

Bila suatu perusahaan sudah semakin besar dan berkembang maka 

perusahaan harus mengantisipasi beberapa hal mengenai sistem yang ada dan 

yang sedang berjalan harus diperiksa lagi dengan keadaan perusahaan atau 

dilakukan suatu penyempurnaan.  



Salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan pengolahan 

data yang cepat dan akurat maka digunakanlah komputer sebagai media atau 

alat untuk pencapaian hasil tersebut. Dengan menggunakan komputer, tingkat 

kecepatan serta ketelitian dan keamanannya pun lebih terjamin serta mudah 

dalam pencarian data tersebut. Untuk itu penulis mengadakan sebuah analisa 

pada Sistem Penjualan Tunai di CV. Omega Computama yang belum 

terkomputerisasi, oleh karena itu, penulis memberi judul penulisan laporan ini 

adalah sebagai berikut : 

 

“ANALISA SISTEM PENJUALAN TUNAI 

PADA CV. OMEGA COMPUTAMA” 

 

 

2. Masalah 

Masalah yang dibahas dalam usaha CV. Omega Computama ini adalah  

a. Penjualan tunai pada usaha CV. Omega Computama masih menggunakan 

sistem manual, sehingga dalam melayani penjualan cukup memerlukan 

waktu dalam pencatatan transaksi penjualan asessoris komputer secara 

tunai. 

b. Penyimpanan data penjualan kurang baik, sehingga, data yang akan 

diperlukan kembali sulit untuk dicari. 

c. Sering terjadinya kesalahan dan tidak akuratnya data dalam membuat 

laporan. 

 

 



3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah: 

a. Menerapkan ilmu yang dipelajari selama ini dengan membantu memecahkan 

masalah pada CV. Omega Computama sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan dalam penjualan asessoris computer secara cepat dan baik. 

b. Mempermudah mengetahui stok asessoris yang tersedia di CV. Omega 

Computama 

 

4. Batasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas yaitu membahas tentang kegiatan usaha di CV. 

Omega Computama, mulai dari proses penjualan barang, pembuatan nota, 

sebagai bukti pembayaran secara  tunai, sampai pembuatan laporan yang 

ditujukan kepada pemilik. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Wawancara 

Wawancara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk 

mempelajari dan mengamati sistem yang ada di CV. Omega Computama 

serta mendapatkan data langsung dari sumbernya. 

b. Teknik Dokumentasi 

Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam melakukan penilaian 

berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen di CV. Omega 

Computama, khususnya dengan masalah yang dihadapi. 

c. Analisa Terstruktur  

Analisa dilakukan terhadap masukan-masukan yang ada pada CV. Omega 

Computama sistem berjalan, proses-proses yang dikerjakan.  

 

 

 

 



6. Sistem Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari CV. Omega Computama, 

maka penulis memandang perlu merancang sistematika penulisan pada laporan. 

Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dibagi menjadi empat bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa bab yang satu sama lainnya saling berkaitan. Adapun 

sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan 

penulisan,  masalah, ruang lingkup/batasan masalah, metode 

penelitian, sistem penulis. 

 

     BAB II : ORGANISASI 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan struktur 

organisasi, dan uraian tugas masing-masing. 

 

BAB III: INFRASTRUKTUR 

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan konfigurasi 

hardware dan software yang akan digunakan pada CV. Omega 

Computama. 

 

BAB IV : STUDI KASUS 

Dalam bab ini menggambarkan tentang rancangan activity diagram, 

class diagram, basis data, spesifikasi  basis data, rancangan layar. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang 

telah dilakukan selama KKP di CV. Omega Computama serta 

memberikan saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan 

usahanya. 


