
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.    Latar belakang 

     Penjualan tunai merupakan salah satu kegiatan utama Toko Alan. Dimana 

aktivitas-aktivitas utama tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang 

lainnya. Dan apabila salah satu aktivitas utama tersebut tidak dikelola dengan 

baik dan professional, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas utama yang 

lain. Di Toko Alan ini, sistem berjalan selama ini masih dianggap kurang efektif. 

Jadi kami melakukan riset disini,untuk menerapkan ilmu yang kami pelajari dan 

merubah sistem sebelumnya menjadi sistem terkomputerisasi. 

Oleh karena itulah dalam penyusunan laporan KKP ini penulis mengangkat 

judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN”, supaya dalam pengelolaan sistem 

penjualan tunai bagi Toko Alan semakin mudah. Namun dalam kenyataannya 

tidaklah mudah bagi sebuah toko untuk mengelola proses penjualan tunai agar 

diperoleh informasi yang cepat, akurat dan tepat waktu, seperti pencatatan data 

penjualan barang, membuat nota sampai pembuatan laporan penjualan barang  

setiap akhir bulan. Karena selama ini proses penjualan tunai masih dikelola 

secara manual. Dalam hal ini, toko harus dikelola dengan baik dan profesional, 

serta telah didukung dengan sistem penjualan yang telah berobjek oriented 

dalam melakukan proses penjualan barang agar informasi yang diperoleh dapat 

disajikan dengan cepat, akurat dan tepat waktu. 

Oleh karena itulah aktivitas penjualan  sangat penting bagi Toko Alan, 

sebab kemajuan dan kemunduran toko ini sangat berpengaruh dari hasil 

penjualan barang  kepada pelanggan.  

 

 

1 



 

 

2.   Masalah 

Berdasarkan masalah yang berhasil dikemukakan dari hasil analisa pada 

sistem yang sedang berjalan di Toko alan Adalah cara kerja sistem penjualan 

yang masih menggunakan sistem manual. Masalah-masalah yang timbul adalah 

sebagai berikut : 

a. Pada sistem penjualan tunai di Toko Alan masih menggunakan sistem secara 

manual sehingga pencatatan dan penghitungan memerlukan waktu yang 

cukup lama. 

b. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan pencatatan 

data penjualan sehingga dalam pembuatan laporan sering mengalami 

keterlambatan. 

c. Penyimpanan dokumen yang masih menggunakan pembukuan sebagai media 

penyimpanan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengurutan 

dan pencarian dokumen jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

d. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan atas 

transaksi yang terjadi dan kurang terjaminnya keakuratan data. 

 

3.  Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah: 

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

memecahkan masalah di Toko Alan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

yang baik. 

b. memanfaatkan teknologi baru yaitu komputer sebagai alat bantu dalam 

mempermudah pekerjaan. 

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

mengkoordinir data yang telah tersimpan. 

4. Batasan Masalah 

             Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas adalah hanya 

sebatas membahas suatu aspek saja yaitu: dalam kegiatan yang ada di 
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penjualan toko Alan yaitu mulai dari proses pendataan barang, proses 

pendataan pelanggan sampai dengan proses pembuatan laporan. 

      

 

5. Metode Penelitian 

a. Wawancara 

 Wawancara langsung kepada toko yang terkait. Dilakukan untuk 

mempelajari dan mengamati sistem yang berjalan serta mendapatkan data 

langsung daru sumbernya. 

b.   Teknik Dokumentasi 

        Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam melakukan 

penilaian berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen 

toko/instansi dimana penulis melakukan riset, khususnya dengan masalah 

yang dihadapi. 

c.  Analisa Dengan Metodologi Object Oriented 

  Analisa dilakukan terhadap masukan-masukan yang ada pada sistem 

berjalan, proses-proses yang dikerjakan, keluaran sistem yang dihasilkan, dan 

tenaga kerja yang dibutuhkan. 

d.   Dokumentasi Dengan Metodologi Object Oriented 

Yaitu dengan spesifikasi rancangan masukan, proses keluaran, 

implementasi sistem, maka akan dibuat perancangan dalam bentuk bagan 

terstruktur beserta spesifikasi modulnya. 
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6. Sistem Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara 

sistematis disusun menjadi berapa bab, antara lain : 

BAB  I     PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan 

penulisan, masalah, ruang lingkup/batasan masalah, metode 

penelitian,sistematika penulisan. 

BAB II    ORGANISASI  

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah tentang perusahaaan, gambar 

struktur organisasi peusahaan, dan keterangan tentang tugas masing-

masing, dan penjelasan mengenai kegiatan yang menjadi tempat 

riset. 

 BAB III   INFRASTRUKTUR 

 Bab ini menjelaskan tentangkan spesifikasi hardware dan spesifikasi 

software. 

      BAB IV    STUDY KASUS  

 Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, aturan bisnis, 

perancangan basisdata, 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 

pegolahan data Penjualan barang. 
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