
 

 

Bab I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu saja 

penggunaan komputer memegang peranan penting di berbagai bidang yang 

saling mendukung dalam aspek kehidupan. Saat ini banyak perusahaan baik 

pemerintah maupun swasta telah menggunakan komputer sebagai alat bantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Komputer juga akan membantu menangani 

masalah yang dihadapi dalam suatu perusahaan, karena komputer merupakan 

informasi alat elektronik yang dapat memberikan hasil pengolahan data secara 

cepat, tepat, dan akurat. Pemakaian komputer baik itu perusahaan besar, 

menengah, maupun kecil dimana rutinitas dan ketelitian dalam proses 

pengolahan data sangat memegang peranan penting, karena suatu kesalahan 

yang diakibatkan dalam proses pengolahan data akan mengakibatkan kerugian 

pada perusahaan itu sendiri.  

Seperti halnya yang terjadi pada Toko AFKOM yang bergerak dalam bidang 

penjualan peralatan komputer dari yang peralatan berat sampai dengan 

peralatan ringan. Dimana kita ketahui pesaingnya cukup banyak dibidang bisnis, 

maka diperlukan sistem yang lebih baik untuk menjamin kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan di Toko AFKOM. Toko AFKOM ini masih menggunakan 

sistem manual, mulai dari proses pemesanan barang oleh pelanggan, proses 

pembuatan nota, proses pembuatan kwitansi sebagai bukti pembayaran, proses 

penghitungan, sampai dengan pembuatan laporan yang ditujukan kepada 

pemilik kurang cepat dan akurat. 

 



 

 

Berdasarkan Uraian dan diatas, menyadari peran para penjual atau para 

pengusaha, maka penulis laporan Kuliah Kerja Praktek ini berjudul Sistem 

Informasi Penjualan Tunai pada Toko AFKOM Pangkalpinang. 

 

2. Masalah 

Masalah yang ada pada Toko AFKOM ini adalah : 

a. Penjualan tunai pada Toko AFKOM ini masih menggunakan sistem manual, 

sehingga dalam melayani penjulan cukup memerlukan waktu dalam 

pencatatan transaksi penjualan komputer, Notebook, dan aksesoris komputer 

secara tunai. 

b. Penyimpanan data penjualan kurang baik, karena banyaknya data yang 

diolah sehingga menyebabkan kurangnya ketelitian dalam proses 

penyimpanan data. 

c. Sering terjadinya kesalahan dan tidak akuratnya data dalam membuat 

laporan. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah : 

a. Menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan dengan mengumpulkan, 

mengolah, dan menganalisa data yang diperoleh dari objek penelitian untuk 

ditulis dalam bentuk laporan. Melalui laporan ini diharapkan akan menjadi 

salah satu bentuk sumbangan pikiran guna kepentingan Toko AFKOM 

Pangkalpinang sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam penjualan 

Laptop, Notebook, dan Aksesoris Laptop secara tepat dan baik. 

b. Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam 

bentuk program aplikasi guna menunjang sistem penjualan Tunai di Toko 

AFKOM yang lebih baik secara komputerisasi. 

c. Menghindari terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan. 

d. Mempermudah mengetahui stok Laptop, Notebook, dan aksesoris laptop 

yang tersedia di Toko AFKOM. 



 

 

4. Batasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas yaitu membahas tentang kegiatan di Toko 

AFKOM Pangkalpinang, mulai dari proses penjualan barang, pembuatan nota 

sebagai bukti pemesanan barang, pembuatan kwitansi sebagai bukti 

pembayaran secara tunai, sampai pembuatan laporan yang ditujukan kepada 

pemilik. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Observasi 

Melakukan observasi lapangan artinya melihat secara langsung terhadap 

kerja rutinitas sehari-hari berkenaan dengan proses administrasi, 

mempelajari bentuk dokumen yang digunakan dari laporan yang dihasilkan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Melakukan wawancara pada pihak yang terkait dengan alur permasalahan. 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan yang mungkin 

lepas dari pengamatan, terutama menyangkut hal-hal yang tidak rutin dan 

lebih banyak menyangkut pertimbangan dan kebijaksanaan. Hal ini untuk 

bahan pertimbangan kearah perbaikan dari proses yang ada. 

c. Kepustakaan 

Dalam penulisan KKP ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan 

dari buku petunjuk yang dapat menunjang tersusunnya KKP ini. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar pelaporan perancangan pada sistem ini dapat lebih terarah, maka 

pelaporan ini dapat disusun secara sistematis dan dibagi menjadi lima bab, dan 

masing-masing bab terdiri dari : 

 

 

 



 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar 

Belakang, Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Permasalahan, 

Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan. 

BAB II ORGANISASI        

Berisi tentang penjelasan Struktur Organisasi Perusahaan dan 

kegiatan unitnya beserta Sejarah Perusahaan. 

BAB III INFRASTRUKTUR                   

Berisi tentang Penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan 

spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer 

atau sistem informasi yang relevan dengan tugas KKP. 

BAB IV STUDY KASUS          

Berisi tentang pembahasan mengenai kasus dan 

penyelesaiannya. Di antaranya Proses Bisnis, Activity 

Diagram, Sistem Usulan Usecase dan Deskripsi Diagram, 

Rancangan Basisdata, struktur Tampilan, Rancangan Layar, 

dan Sequence Diagram 

BAB V PENUTUP                         

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada 

masing-masing bab dan saran-saran yang kiranya dapat 

diterima dan diterapkan pada TOKO AFKOM. 

 

 

 

 

 

 


