
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

  Sistem informasi penjualan tunai pada PT. Andeva Pesona Wisata ini 

merupakan suatu sistem informasi yang mengatur tentang persediaan tiket, 

pembelian tiket dan penjualan tiket pada PT. Andeva Pesona Wisata. Dalam hal 

ini penulis hanya akan membahas mengenai penjualan tunai di PT. Andeva 

Pesona Wisata tersebut dimana proses penjualan tiket masih menggunakan 

cara-cara manual atau belum terkomputerisasi. 

 Diharapkan, Dengan adanya sistem informasi penjualan tunai yang 

sudah terkomputerisasi, data-data yang berhubungan dengan penjualan tunai 

dapat diketahui dengan baik dan akurat. Sistem informasi penjualan juga dapat 

memberikan keseimbangan pelaksanaan penjualan dengan menggunakan 

prosedur yang lebih tepat. 

 Suatu sistem dapat dikatakan baik apabila berdasarkan pertimbangan 

dan pengkajian serta kenyataan bahwa sistem tersebut benar-benar telah 

memenuhi tujuan yang maksimal dan pekerjaan dapat dilakukan seefektif 

mungkin. 

 Sistem penjualan pada PT. Andeva Pesona Wisata akan terlaksana 

dengan baik apabila dilaksanakan secara terkomputerisasi karena seorang 

pimpinan pasti memerlukan informasi-informasi untuk mengumpulkan, 

mengolah, menyimpan, melihat kembali dan mengunakan data. Untuk itu peran 

dari sebuah sistem yang terkomputeisasi(dengan menggunakan komputer) akan 

berperan penting untuk memperoleh informasi dengan cepat, tepat dan akurat. 

 Pengertian dan pengetahuan akan sistem semakin menyadari bahwa 

manusia hidup dalam dunia sistem, maka dari itu penulis akan melakukan 

pembahasan mengenai system penjualan tunai dengan tujuan untuk 

mempermudah dan mempercepat operasional kerja yang terkait dengan 



kegiatan serta masalah pengolahan data penjualan tunai dibandingkan dengan 

sistem yang dilakukan secara manual. 

 

2. Masalah  

 Adapun masalah yang dihadapi di PT. Andeva Pesona Wisata adalah 

sebagai berikut: 

a. Pada waktu melayani pelanggan/konsumen sering terjadi kesalahan dalam 

penulisan data tiket. 

b. Laporan pada akhir bulan yang ditujukan kepada pimpinan sering terlambat. 

c. Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan dan penyimpanan data kurang 

akurat. 

 

3. Tujuan Penulisan 

      Adapun maksud dan tujuan penulisan sebagai berikut : 

a. Bagi PT. Andeva Pesona Wisata  

1) Menghasilkan  rancangan  sistem yang terkomputerisasi, sehingga dengan 

adanya sebuah sistem yang terkomputerisasi dapat meningkatkan kinerja 

dari penjualan tiket perusahaan. 

2) Diharapkan dapat melengkapi serta mengembangkan perangkat sistem 

informasi manajemen khususnya dibagian penjualan tunai. 

3) Dapat memperoleh data yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat 

4) Dapat menghasilkan Laporan Penjualan tunai secara cepat sesuai dengan 

permintaan pimpinan 

 

b. Bagi Penulis 

1) Untuk memenuhi salah satu Kuliah Kerja Praktek (KKP) 

2) Agar penulis dapat mempelajari dan memahami tentang sistem penjualan 

tiket. 

3) Untuk menerapkan kedunia luar akan materi-materi yang pernah didapat 

dibangku kuliah  



4. Ruang Lingkup/Pembatasan Masalah  

 Batasan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan ini hanya 

membatasi permasalahan tentang penjualan tiket, pembayaran tiket, sampai 

dengan pembuatan laporan yang ditujukan kepada pimpinan. 

 

5.  Metode Penelitian 

          Metode Penelitian yang digunakan adalah: 

a. Lokasi penelitian  

Penelitian di lakukan PT. Andeva Pesona Wisata yang beralamat di Jl. Masjid 

Jamik, No. 62 Pangkalpinang. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian di mulai tanggal  21 Maret 2011 

c. Metode Penelitian  

 1)  Metode Pengamatan (Observasi) 

 Pengamatan adalah Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat sistematik gejala – gejala yang diselidiki Ciri-ciri 

pengamatan (Good Akta) 

a)  Mempunyai arah khusus  

b)  Sistematik 

c)  Bersifat Kuantitatif 

d)  Diikuti pencatatan segera ( Pada waktu observasi berlangsung ) 

e)  Menuntut keahlian 

f)   Hasilnya dapat dicek dan dibuktikan 

 

2)   Metode Wawancara ( Interview )  

Wawancara adalah Proses tanya jawab dalam penelitian yang        

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap  muka 

mendengarkan secara langsung informasi keterangan. 

  Jenis Wawancara  

a) Menurut Prosedur : 



(1)  Wawancara Bebas 

(2) Wawancara Terpimpin 

(3) Wawancara Bebas Terpimpin  

Wawancara Bebas adalah Pertanyaan yang diajukan tak  

menentu arahnya. 

Wawancara Terpimpin adalah Interview yang mempergunakan 

pedoman yang memimpin jalannya tanya   jawab kearah yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Wawancara Bebas Terpimpin adalah Cara mengajukan  

pertanyaan terserah pada interview diharapkan  lebih luwes dan 

data yang diungkapkan lebih mendalam. 

b) Menurut Sasaran Penjawabnya 

 Wawancara Perorangan 

Wawancara Perorangan adalah Tiap kali wawancara,  seorang 

interview berhadapan dengan seorang interview atau lebih. 

 

 3)  Metode Studi Pustaka 

Melihat beberapa informasi dan perpustakaan yang dipakai sebagai 

sumber  acuan untuk mengarang.  

 

6.   Sistem Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penyusunan KKP ini 

secara sistematis disusun menjadi beberapa Bab,  antara lain: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan 

penulisan,  masalah, ruang lingkup/batasan masalah, metode 

penelitian, sistem penulis. 

 

 



     BAB II : ORGANISASI 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan struktur 

organisasi, dan uraian tugas masing-masing. 

 

BAB III: INFRASTRUKTUR 

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan konfigurasi 

hardware dan software yang akan digunakan pada PT. Andeva 

Pesona Wisata 

 

BAB IV : STUDI KASUS 

Dalam bab ini menggambarkan tentang rancangan aktiviti diagram, 

class diagram, basisdata, spesifikasi  basisdata, rancangan layar. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang 

telah dilakukan selama KKP di PT. Andeva Pesona Wisata serta 

memberikan saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan 

usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


