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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Toko “Marwan” adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam

kebutuhan pokok sehari-hari. Toko ini beralamat di Jl. Pahlawan XII Petaling,

Kecamatan Mendobarat. Toko ini mempunyai transaksi yang lumayan besar

setiap harinya sekitar 7-10 juta/harinya. Namun sayang di toko ini tidak

memmiliki manajemen yang baik seperti tidak adanya pencatatan data,

penyimpanan dokumen-dokumen pembelian, dan tidak pernah ada surat

laporan.

2. Masalah

Setiap kegiatan memiliki masalah-masalah atau hambatan dalam

pelaksanaanya, begitu juga dengan toko ini, berikut adalah masalah yang di

hadapi :

1. Belum adanya manajemen yang baik seperti tidak adanya pencatatan

data transaksi pembelian sehingga pemilik toko tidak pernah  mengetahui

transaksi pembelian yang terjadi.

2. Sering terjadi kehilangan dokumen pembelian karena tidak pernah

disimpan dengan baik.

3.  Laporan bulanan tida pernah di buat.

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembuatan laporan Kuliah Kerja Praktek(KKP) ini adalah

membangun Sistem Informasi Pembelian Tunai yang bermutu dan

bermanfaat bagi penggunanya.

Semoga dengan adanya Sistem Informasi Pembelian Tunai ini dapat

memudahkan penggunanya dalam memanajemen data-data transaksi di
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tokonya, dan memudahkan pengguna dalam pembuatan laporan akhir bulan,

serta membantu mereka dalam menghadapi kendala-kendala diatas.

4. Batasan Masalah

Pada laporan Kuliah Kerja Praktek ini penulis hanya akan membahas

proses-proses sebagai berikut :

a. Proses Pemesanan Barang

b Proses Penerimaan Barang

c.  Proses Pembayaran

d.  Proses Pembuatan Laporan Pemesanan

5.  Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan laporan ini dibutuhkan data dan informasi

yang digunakan sebagai sumber penulisan. Metode pencarian data yang

digunakan dalam pembuatan laporan Kuliah Kerja Praktek(KKP) ini adalah :

a. Studi Laporan

1.)  Observasi

Dalam hal ini penulis secara langsung membuat, melihat atau

mengadakan pengamatan ke bagian-bagian yang ada hubungannya

dengan sistem pembelian tunai pada toko tersebut.

2.)  Wawancara

Pada kegiatan ini diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan dalam

usaha untuk melengkapi data-data yang akan dipeoleh serta untuk

mengetahui masalah yang terkait pada pendataan pembelian tunai.

b. Studi Pustaka

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan

data, penulis juga mencari data dan informasi dari perpustakaan  dengan

mempelajari buku-buku dan diktat-diktat yang berkaitan dengan

penyusunan laporan kuliah kerja praktek ini.
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6.  Sistematika Penulisan

Agar penulis dapat menjelaskan tentang laporan kuliah kerja praktek ini

secara terurai dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun secara

sistematis, adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun

laporan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I menjelaskan tentang latar belakang

penulisan, batasan masalah, tujuan penulisan, metode

penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II ORGANISASI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah

singkat Toko Marwan, serta manfaat bagi para

pelanggan dan pembelinya.

BAB III STUDI KASUS

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang masala-masalah

yang di hadapi pada pendataan Pembelian Tunai

Misalnya pada saat pemesanan barang, penerimaan

barang, dan informasi yang di butuhkan oleh alur

sistem.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang

mengurai kesimpulan dari seluruh bab serta saran-

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

perkembangan dan kemajuan Toko Marwan  tersebut.


