
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Dalam era globalisasi saat ini, informasi berperan penting pada semua 

aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. 

Kemajuan teknologi khususnya bidang komputer, menjadikan mereka yang 

bergerak di bidang bisnis perlu mencermati peluang yang mereka miliki 

karena komputer merupakan penunjang utama bagi pengguna sistem di era 

modern ini. Komputer sebagai sarana pengolah data membantu manusia 

untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, 

dan akurat. 

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dan 

pengetahuan yang telah diterima selama dalam bangku kulah pada kegiatan 

yang nyata, sehingga nantinya dapat memudahkan mahasiswa dalam 

beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan 

menjadi tenaga ahli profesional yang sesuai dengan bidangnya. 

 

2. Masalah 

 

 Toko Yurava Collection Sungailiat mempunyai tujuan utama yaitu 

untuk meningkatkan pelayanan secara khusus kepada pembelinya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut tentu saja Toko Yurava Collection dihadapkan  

dengan beberapa masalah. Adapun masalah yang dihadapi oleh  Toko 

Yurava Collection Sungailiat adalah : 



 
 

 

a. Proses pencatatan data yang dilakukan masih menggunakan sistem 

manual yaitu dengan menggunakan pembukuan saja. 

b. Keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan. 

 

3. Tujuan Penulisan 

 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Toko Yurava Collection 

Sungaliat adalah sebagai berikut : 

a. Dengan terkompuerisasi, pencatatan data menjadai labih baik. 

b. Pembuatan laporan penjualan menjadi tepat waktu. 

 

4. Batasan Permasalahan 

 

 Dalam memusatkan masalah yanga ada agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka pada batasan masalah hanya akan 

membahasproses penjualan tunai. Dimulai dari penyerahan daftar harga oleh 

pemilik toko. Selanjutnya pembeli membeli barang. Barang yang sudah dibeli 

tidak dapat ditukar. Selanjutnya pembuatan laporan mengenai transaksi 

penjualan.   

 

 

5. Metode Penelitian 

 

Dalam rangka penyusunan Kuliah Kerja Prakrek ini dilakukan penelitian 

sebagai berikut : 

a. Observasi  

Penulis melakukan penelitian langsung ke Toko Yurava Collection untuk 

mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas. 

b. Interview  



 
 

 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berwenang untuk 

memperoleh data yang benar dan mencatat secara sistematik data yang 

dibutuhkan. 

c. Study Literatur 

Penulis mengumpulkan dan melengkapi data-data yang akan diperlukan 

melalui buku-buku perpustakaan maupun internet. 

 

6. Sistematika Penulisan 

 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan KKP ini, dan agar dapat 

mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi 

penjualan tunai, penulis menyusun KKP ini lima bab, dengan sistematika 

sebagai berikut. 

 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, masalah, tujuan, ruang 

lingkup, metode penelitian serta ruang lingkup penelitian. 

 BAB II  Organisasi 

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai sejarah dari 

organisasi yang menjadi objek penelitian, sejarah instansi, 

struktur organisasi, wewenang organisasi, serta unit kegiatan 

tempat riset. 

BAB III Infrastruktur 

Bab  ini akan membahas  tentang spesifikasi perangkat keras dan 

perangkat lunak pada sToko Yurava Collection. 

BAB IV  Studi Kasus 

Bab ini di bahas  tentang proses bisnis, activity diagram, sistem 

usulan dengan usecase diagram dan deskripsi diagram, rancangan 



 
 

 

basis data, struktur tampilan, rancangan layar, serta sequence 

diagram. 

BAB V  Penutup 

Bab ini merupakan  bagian ahkir  dari penulisan  laporan Kuliah 

Kerja Praktek yang berisikan  kesimpulan  dan saran  dari seluruh 

laporan.  

 

 

  


