
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Penjualan merupakan salah satu fungsi yang penting untuk menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Dalam perkembangan teknologi informasi, 

informasi  berperan penting pada aspek kehidupan, terutama bagi mereka yang 

menekuni dunia bisnis. Kemajuan teknologi, khususnya komputer, menjadikan 

mereka yang bergerak di bidang bisnis perlu mencermati peluang yang mereka 

miliki. Komputer merupakan penunjang utama bagi pengguna sistem informasi di 

era modern ini, karena komputer sebagai sarana pengolah data dapat membantu 

manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan 

akurat. 

 Toko Bangunan Cenon merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan 

bahan dan peralatan bangunan. Toko ini beralamatkan di Jalan Simpang SDN 2 

Baturusa, Kecamatan Merawang, Bangka. Toko Bangunan Cenon mengalami 

kendala dalam pencatatan transaksi penjualan, karena masih dilakukan secara 

manual sehingga sering terjadi kesalahan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis mengambil judul 

“RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN TUNAI PADA TOKO BANGUNAN 

CENON DENGAN METODOLOGI BERORIENTRASI OBJEK ” untuk Laporan Kuliah 

Kerja Praktek (KKP) ini. 

 

2. Masalah 

Dalam pengolahan data transaksi penjualan tunai, Toko Bangunan Cenon 

masih menggunakan sistem manual. Sistem manual yang berjalan sudah cukup 

baik, namun dipandang belum maksimal.  

Masalah-masalah yang terjadi pada transaksi penjualan tunai Toko Bangunan 

Cenon antara lain : 
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a. Pemesanan barang dilakukan secara lisan oleh pelanggan tanpa dilakukan 

pendataan yang dapat menyebabkan kesalahan transaksi. 

b. Kesulitan dalam mencari arsip-arsip penting yang menyangkut transaksi 

penjualan tunai. 

c. Laporan penjualan dibuat setiap bulannya, tetapi butuh waktu yang lama 

dalam penyajiannya sehingga pimpinan sulit mengetahui berapa jumlah 

penjualan tunai yang terjadi. 

 

3. Tujuan Penulisan 

a. Melakukan pendataan secara terkomputerisasi untuk barang dan pelanggan, 

baik data barang, data pelanggan, maupun pemesanannya. 

b. Dengan menerapkan basis data dengan sistem terkomputerisasi, diharapkan 

data-data yang menyangkut transaksi penjualan tunai dapat ditemukan 

dengan mudah dan cepat. 

c. Dengan menerapkan sistem yang terkomputerisasi diharapkan laporan 

penjualan dapat disajikan ke pimpinan dengan cepat dan tepat. 

 

4. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas terbatas pada transaksi 

penjualan tunai Toko Bangunan Cenon yang dimulai dari proses pendataan 

barang dan pendataan pelanggan, proses pemesanan barang, proses pembuatan 

nota penjualan, proses pembuatan surat jalan,proses pembuatan retur sampai 

dengan proses pembuatan laporan penjualan. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Wawancara 

Wawacara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk 

mempelajari dan mengamati sistem yang berjalan serta mendapatkan data 

langsung dari sumbernya. 
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b. Observasi 

Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan tunai pada 

perusahaan dimana penulis melakukan riset. 

 

c. Kepustakaan 

Data-data yang didapat dengan cara ini bersifat teori, diperoleh dari 

buku-buku, diktat dosen, majalah, serta laporan KKP kakak kelas yang 

relevan, sebagai landasan pendukung atau referensi Penulis dalam penulisan 

laporan KKP ini. 

 

6. Sistem Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara sistematis 

disusun menjadi beberapa bab, antara lain: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan 

penulisan, masalah, ruang lingkup/batasan masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah tentang perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, keterangan tentang tugas masing-masing 

bagian, serta penjelasan mengenai unit kegiatan yang menjadi 

tempat riset. 
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BAB III  INFRASTRUKTUR 

Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi perangkat keras (hardware) 

dan spesifikasi perangkat lunak (software) yang relevan dengan tugas 

selama pembuatan Laporan Kuliah Kerja Praktek 

 

BAB IV STUDI KASUS 

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, aturan bisnis, 

perancangan basis data, struktur tampilan, rancangan layar, listing 

program. 

 

BAB V PENUTUP 

Merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari isi laporan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang penulis 

ajukan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi mengenai 

pengolahan data penjualan barang. 


