
BAB  I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Latar Belakang Penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang sistem

penjualan yang ada pada Cv.Harapan Gemilang, yang merupakan tempat dimana

kami melakukan riset untuk kuliah kerja praktek atau KKP.Dimana penulisan laporan

ini merupakan kuliah kerja praktek  untuk memenuhi  persyaratan tugas kuliah yang

ada pada program studi Manajemen Informatika STMIK ATMA LUHUR

PANGKALPINANG.Cv.Harapan Gemilang merupakan salah satu  dari sekian banyak

usaha yang bergerak dibidang  penjualan dan pembelian.yang dimana penjualan

adalah kegiatan umum yang banyak dilakukan oleh setiap orang,instansi,maupun

organisasi.Dengan demikian penjualan cukup penting baik untuk organisasi maupun

perorangan.

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini memberikan pengalaman bagi

mahasiswa/mahasiswi untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dan

pengetahuan yang telah diterima selama dalam bangku kuliah pada kegiatan yang

nyata,sehingga nantinya dapat memudahkan mahasiswa/mahasiswi dalam

beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan dan menjadi

tenaga ahli profesional yang sesuai dengan bidangnya.

2. Masalah

Pada pembahasan masalah kami memfokuskan pada pembahasan masalah

mengenai sistem penjualan yaitu penjualan barang – barang yang akan dijual pada

Cv.Harapan Gemilang yang mulai dari proses penjualan sampai dengan laporan yang

ada pada Cv.Harapan Gemilang.Masalah yang dihadapi oleh Cv.Harapan Gemilang

adalah :

a. Keterlambatan dalam menyajikan laporan penjualan kepada pimpinan



b. Penyimpanan data yang kurang baik,sehingga terjadi pemborosan waktu

dalam mengelompokkan data.

c. Informasi yang disediakan pada laporan terkadang tidak akurat.

d. Sistemnya belum terkomputerisasi.

e. Sedikitnya pegawai dikarenakan kurangnya penggajian

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan kuliah kerja praktek ini merupakan salah satu syarat

menyelesaikan tugas kuliah serta meneliti tentang sistem informasi penjualan tunai

pada Cv.Harapan Gemilang,maka tujuan penelitian itu adalah :

a. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan menerapkan sistem informasi

penjualan barang dalam  transaksi sehari – hari di perusahaan.

b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem informasi penjualan tunai

bagi perusahaan ini.

c. Sebagai bahan pembanding antara teori yang dipelajari di ruangan kuliah

dengan praktek yang dilakukan di perusahaan.

d. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Cv.Harapan Gemilang

dibidang penjualan tunai.

e. Untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa/mahasiswi dalam

menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan

yang telah diterimanya ditempat praktek.

f. Diharapkan agar mahasiswa/mahasiswi dapat menjadi tenaga kerja yang

siap pakai dan memiliki skill yang dibutuhkan didunia kerja sekarang ini

setelah menyelesaikan pendidikannya.



4. Batasan Permasalahan

Batasan permasalahan pada Cv.Harapan Gemilang di mulai dari persediaan atau

stok barang habis  untuk dijual,dimana bagian penjualan  memeriksakan data

barang yang habis.Objek penelitian yang kami lakukan pada Cv.Harapan Gemilang

adalah sistem penjualan tunai yang berfungsi untuk memudahkan proses penjualan

tunai pada perusahaan tersebut.Proses penjualan tunai dimulai dari pembuatan

pesanan barang,buat nota,dan buat laporan penjualan.

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus,yaitu dengan

jalan memusatkan perhatian secara mendalam pada objek yang diteliti.Adapun

metode yang digunakan dalam kuliah kerja praktek  di Cv.Harapan Gemilang adalah:

a. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi  dilakukan dengan cara peninjauan/mengamati pada objek

yang akan diteliti dan diamati untuk mengetahui permasalahan yang

ada.

2) Survey

Metode survey yang kami lakukan adalah Interview/wawancara

secara tatap muka  (Personal atau face to face interview) yaitu

dengan menanyakan secara langsung pertanyaan yang berkaitan

dengan laporan yang dibuat kepada pihak yang berwenang dalam

bidangnya.

3) Studi Keputusan

Agar laporan yang disusun dapat lebih lengkap,disini penyusunan

mempelajari buku – buku yang berkaitan dengan materi yang sesuai

dengan laporan yang sedang disusun.



6.Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam mengetahui dari laporan kuliah kerja praktek

(KKP) ini kami menyusun kerangka dasar  yang terdiri dari beberapa bab dan sub –

sub bab  seperti dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,bagian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran masalah yang dihadapi

Cv.Harapan Gemilang.Penyederhanaan yang tertuang pada latar

belakang tersebut akan memberikan arah dalam menentukan

perumusan masalah yang dihadapi untuk mempermudah penulisan

dan analisis,maka rumusan masalah yang akan ditentukan dalam

ruang lingkup pembahasan.untuk menyatakan maksud penulisan ini

disebutkan tujuan penulisan dan dituliskan dalam metode penelitian

yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB II : ORGANISASI

Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah dari

organisasi yang bersangkutan.Struktur organisasi serta tugas dan

wewenang organisasi,unit kegiatan tempat riset.

BAB III : INFRASTRUKTUR

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan konfirgurasi

hardware dan software yang akan digunakan Cv.Harapan Gemilang.

BAB IV : STUDY KASUS

Dalam bab ini menggambarkan tentang rancangan basis

data,spesifikasi basis data,rancangan layar.



BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang

telah dilakukan selama KKP pada Cv.Harapan Gemilang serta

memberikan saran – saran terhadap sistem untuk meningkatkan

usahanya.


