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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar belakang 

Penjualan Tunai merupakan salah satu kegiatan penting dalam 

melaksanakan proses atau kegiatan transaksi dibidang penjualan barang baik 

pada instansi pemerintahan maupun instansi swasta yang bergerak dibidang 

formal maupun non formal. Penjualan tunai merupakan salah satu kegiatan 

utama pada Toko Mulia. Dimana aktifitas-aktifitas utama tersebut saling terkait 

antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila salah satu aktifitas tersebut tidak 

dikelolah dengan baik professional maka akan berpengaruh terhadap aktifitas 

yang lain 

Penjualan terdiri dari kumpulan prosedur - prosedur yang terpadu menjadi 

satu untuk menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan masalah 

penjualan. Penjualan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 

berhasilnya operasi suatu perusahaan. Penjualan dapat dilakukan secara tunai 

maupun kredit. 

Toko Mulia adalah sebuah perusahaan yang tidak hanya bergerak dalam 

bidang penjualan tunai saja tetapi merupakan sebuah perusahaan dagang yang 

juga melakukan penjualan secara kredit. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami sebagai penulis akan 

menulis KKP ini dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN  TUNAI PADA 

TOKO MULIA”. 

 

2. Masalah 

Dalam menangani pengolahan data, penjualan barang pada Toko Mulia 

yang masih menggunakan sistem manual sudah cukup baik, namun masih belum 

dapat dikatakan efisien. Penjualan barang yang masih dilakukan secara lisan,
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 sehingga ada kemungkinan terjadinya kesalahan pemesanan barang ke 

pelanggan. 

Berdasarkan pertimbangan itu serta kenyataan bahwa sistem tersebut telah 

memenuhi standar tujuan perusahaan, maka kami hanya akan mencoba untuk 

membuatkan suatu  sistem yang terkomputerisasi, sehingga sedikitnya 

mengurangi kesalahan – kesalahan yang dapat terjadi. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah: 

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

memecahkan masalah di Toko Mulia, 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 

memanipulasi data yang telah tersimpan. 

 

4. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas adalah terbatas hanya 

membahas suatu aspek saja yaitu: dalam kegiatan yang ada di penjualan Toko 

Mulia  yaitu mulai dari proses penjualan barang, pesanan barang, sampai dengan 

proses pembuatan laporan. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Wawancara 

Wawancara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk 

mempelajari dan mengamati sistem yang berjalan serta mendapatkan data 

langsung dari sumbernya. 
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b. Teknik Dokumentasi 

Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam melakukan 

penilaian berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen 

perusahaan /instansi dimana penulis melakukan riset, khususnya dengan 

masalah yang dihadapi. 

c. Studi Literatur/kepustakaan 

Dasar informasinya bersifat teori yang didapat dari buku-buku, 

majalah, serta ilmu pengetahuan lain yang dapat menunjang tersusunnya 

Kuliah Kerja Praktek ini, karena buku merupakan salah satu sumber dari 

segala ilmu pengetahuan. 

 

 

6. Sistematika 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 perusahaan dan keterangan tentang tugas 

masing-masing, dan penjelasan mengenai kegiatan yang menjadi 

tempat riset. 

BAB III   INFRASTRUKTUR 

 Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi hardware dan spesifikasi 

software. 
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BAB IV    STUDY KASUS  

 Bab ini menjelaskan tentang penyelesaian dari objek penelitian yang 

dituangkan kedalam beberapa tahap diantara meliputi proses bisnis, 

activity diagram, use case diagram, deskripsi diagram, rancangan 

basis, spesifikasi basis data, struktur tampilan, rancangan layar dan 

sequence diagram.  

BAB V      PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya serta saran yang penulis ajukan sehubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi mengenai pengolahan data penjualan 

barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


