
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini 
merupakan suatu kebutuhan yang bisa melengkapi satu sama lain. Karena dunia 
bisnis sangat erat hubungannya dengan teknologi informasi.Bahkan disetiap 
bidang mulai menerapkan teknologi informasi untuk mengembangkan 
usahanya.Dikarenakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknologi yaitu 
dalam pengolahan data dan penghematan waktu untuk memprosesnya, 
dibandingkan dengan sistem secara manual. 

Pada KKP ini penulis mengangkat judul “ Sistem Informasi Penjualan Tunai 
Pada Toko Tunas Tani Pangkalpinang”, alasannya karena penulis menilai sistem 
penjualan yang di lakukan pada Toko Tunas Tani kurang efektif hal ini di 
karenakan semua sistem penjualan dan pendataan masih di lakukan secara 
manual dan belum terdata dengan baik. Untuk itu dalam KKP ini, penulis akan 
berusaha memperbaiki sistem dan proses pendataan penjualan tunai di Toko 
Tunas Tani ini secara komputerisasi. 

 
2. Masalah 

Dalam menangani pengolahan data penjualan tunai, masih belum 
menggunakan komputerisasi atau pengolahan data masih dilakukan secara 
manual. Adapun masalah yang timbul sebagai berikut : 

a. Kurangnya data pelanggan karena data pelanggan tidak di catat. 

b. Data yang disimpan masih menggunakan Buku Arsip, sehingga sulit 

melakukan pengurutan dan memperoleh data sewaktu-waktu kita 

membutuhkan. 

c. Sering terlambatnya laporan penjualan yang diberikan kepada 

pemimpin karena masih menggunakan sistem manual. 
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3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam KKP (Kuliah Kerja Praktek) adalah membuat sistem 
yang ada pada Toko Tunas Tani jauh lebih baik dari sistem yang di gunakan 
sebelumnya yang secara manual dan masih banyak yang harus diperbaiki, seperti 
: 

a. Untuk mempermudah pencatatan data-data pelanggan yang ada pada 

Toko Tunas Tani. 

b. Untuk mempermudah perhitungan pada transaksi-transaksi yang 

terjadi. 

c. Untuk mempermudah pencarian data jika diperlukan. 

d. Untuk mempermudah pembuatan laporan yang ada pada Toko Tunas 

Tani. 

 
4. Batasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 
pokok permasalahan maka batasan masalah hanya akan membahas pada masalah 
yang berkaitan dengan Sistem Penjualan Tunai, mulai dari pelanggan membeli 
barang sampai pembuatan laporan mengenai transaksi penjualan. Adapun proses 
pemesanan sampai proses pembuatan laporan mengenai transaksi penjualan pada 
Toko Tunas Tani yaitu : 

a. Pemesanan barang dari pelanggan 

b. Penjualan barang kepada pelanggan 

c. Menerima pembayaran dari pelanggan 

d. Pembuatan laporan untuk pimpinan. 

Dimana sistem yang dipakai saat ini masih menggunakan sistem manual 
sehingga penggunaan komputer di perlukan agar aktivitas dapat di lakukan lebih 
efektif dan efisien.Sedangkan batasan masalah yang tidak dibahas yang berkaitan 
dengan pengembalian barang. 
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5. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
membicarakan tentang cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-
kegiatan materi, mencatat, merumuskan, menganalisa, menyusun laporannya 
berdasarkan fakta atau gejala ilmiah. 

Data-data KKP (Kuliah Kerja Praktek) ini merupakan hasil dari penelitian 
yang dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut : 
a. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke Toko Tunas Tani dengan 
mengadakan : 
1) Pengamatan (observasi) 

Pengamatan ini dilakukan dengan meliputi langsung prosedur kerja 
yang dilaksanakan bagian penjualan, sehingga diperoleh  gambaran 
mengenai pelaksanaan prosedur sistem, serta untuk mengetahui sejauh 
mana informasi dibutuhkan. 

2) Wawancara (interview) 

Wawancara ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data-data 
informasi dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara 
langsung kedalam sistem penjualan tunai yang mengetahui obyek 
penelitian. 

b. Metode Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka yang menyangkut 
sistem informasi khususnya tentang penjualan tunai, terutama buku dan 
catatan yang didapat dibangku kuliah serta bahan-bahan pustaka lainnya yang 
hubungannya dengan yang akan dibahas. 
 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan uraian singkat bab per bab dari 
keseluruhan bab, antara lain : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan secara umum  tentang latar belakang, 
masalah,     tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode 
penelitian, sistematika penulisan.         

BAB II : ORGANISASI 
Bab ini menguraikan tentang sejarah dan struktur organisasi 
beserta tugas dari bagian-bagian yang ada dalam perusahaan 
tempat melakukan KKP. 

BABIII  : INFRASTRUKTUR 
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai konfigurasi 
software  dan hardware yang digunakan untuk mengolah data, 
dan membuat laporan-laporanyang ada di Toko Tunas Tani. 

BABIV  : STUDY KASUS 
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang masalah-masalah yang 
sering dihadapi pada Toko Tunas Tani. 

BABV  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang 
menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan 
kemajuan Toko Tunas Tani.  
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