
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini 

merupakan kebutuhan yang sangat vital. Sebab sudah banyak jalannya bisnis 

dikendalikan dan tidak terlepas dari teknologi informasi dalam 

pengembangannya. Informasi sangat berperan penting dalam kehidupan 

terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. Toko Bangunan  SAME - 

SAME merupakan salah satu unit usaha bisnis yang bergerak dalam bidang 

penjualan material dan alat – alat bangunan yang beralamatkan di Jl. Syafri 

Ranchman No. 672 Parit Perkir Sungailiat. 

Toko Bangunan SAME-SAME dalam kegiatannya menerapkan sistem 

penjualan tunai, yaitu pembayaran dilakukan setelah pelanggan melakukan 

pemesanan barang. 

Penulis mengambil sistem informasi penjualan tunai ini karena penjualan 

merupakan hal yang di prioritaskan dalam menunjang kemajuan Toko  

Bangunan SAME-SAME. Sistem penjualan pada Toko Bangunan SAME-SAME 

dalam pencatatan data dan penghitungan masih menggunakan sistem manual 

sehingga terlambatnya proses penjualan dan pembuatan laporan. 

Oleh karena itu penulis membuat sistem informasi komputerisasi ini agar 

pencatatan data dan pembuatan laporan dapat lebih cepat dan akurat sehingga 

dapat mendukung kelancaran kinerja kerja pada Toko Bangunan SAME-SAME 

yang bergerak dalam bidang penjualan tunai ini. 

 

 

 

  
1 



 
 
 

2. Masalah 

Berdasarkan masalah yang berhasil dikemukakan dari hasil analisa pada 

sistem yang sedang berjalan adalah cara kerja sistem yang  masih 

menggunakan sistem manual, masalah yang timbul pada Toko Bangunan 

SAME-SAME adalah sebagai berikut : 

a. Sering terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dalam proses pembutan  

laporan penjualan. 

b. Bagian penjualan sering bingung dalam mealukakn pencatatan data barang 

sehingga sebagian barang tidak terdata. 

c. Sering terjadi kesalahan penulisan data pesanan. 

d. Keterlambatan dalam proses pembukuan karena tenaga kerja memiliki 

kerja yang ganda. 

e. Proses pencatatan data yang dilakukan masih menggunakan sistem manual 

yaitu dengan menggunakan pembukuan saja. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam tugas akhir ini diharapkan dapat membantu Toko 

Bagunan SAME-SAME dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan 

pengolahan dan penyajian informasi penjualan tunai yang selama ini dilakukan 

secara manual dapat dipermudah dengan menggunakan rancangan sistem yang 

terkomputerisasi. 

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a.  Mempercepat dalam penyajian laporan penjualan yang akurat.  

b. Proses pencatatan data dapat teratur and tepan karena dilakukan 

menggunakan sistem komputerisasi. 

c. Proses pembukuan dilakukan secara komputerisasi sehingga tidak 

menyulitkan bagi karyawan walaupun sebagian  karyawannya bekerja 

ganda. 
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4. Batasan Masalah 

Dalam penulisan KKP (Kuliah Kerja Praktik ), ini penulis membatasi 

pembatasan masalah pada sistem informasi penjualan tunai ini hanya pada 

kegiatan berikut : 

a. Bagian penjualan melakukan pendataan terhadap barang yang dijual dan    

pencatatan data pelanggan. 

b. Pelanggan memesan barang baik datang langsung maupun lewat telpon, 

kemudian bagian penjualan mencatat pesanan barang dan membuatkan 

nota  untuk pelanggan. 

c. Pelanggan melakukan pembayaran berdasarkan nota kepada bagian 

penjualan, dengan catatan barang yang sudah dibeli tidak dapat 

dikembalikan lagi. 

d. Bagian penjualan membuat surat jalan berdasarkan nota kepada bagian 

pengiriman, selanjutnya bagian pengiriman antar barang dan surat jalan ke 

alamat pelanggan. Setelah pelanggan terima barang dan surat jalan, 

pelanggan tanda tangan surat jalan. 

e. Pada akhir bulan bagian penjualan membuat laporan penjualan yang akan 

diserahkan kepada pimpinan toko. 

 

5. Metoda Penelitian 

Dalam melakukan KKP (Kuliah Kerja Praktik), metode penelitian yang 

dilakukan penulis adalah dengan cara : 

a.  Wawancara 

Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

pihak yang berwenang (pimpinan toko dan kasir) dengan tujuan 

mendapatkan masukan serta informasi yang berkaitan dengan penyusunan 

KKP. 
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b. Observasi 

Meninjau dan mengunjungi langsung ke Toko Bangunan Same - Same 

untuk mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas.  

 

c. Studi Literatur 

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan melalui buku-

buku atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik yang ada 

dalam permasalahan penyusunan KKP ini. 

 

6. Sistematika penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian 

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan, 

ruang lingkup / batasan masalah, metoda penelitian dan 

sistematika penulisan. 

  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang organisasi yaitu mengenai sejarah instansi 

KKP dan struktur organisasi Instansi KKP serta penjelasan unit 

kegiatan yang menjadi tempat riset. 

 

BAB III INFRASTRUKTUR 

 Menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak computer atau system 

informasi yang relvan dengan tugas selama KKP. 
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BAB IV STUDY KASUS 

Bab ini menjelaskan secara rinci Proses bisnis yang terdapat 

pada instransi KKP dan dijelaskan juga dengan activity Diagram. 

Rancangan sistem yang akan diusulkan deangn Use case 

Diagram dan deskripsinya. Rancangan tersebut terdiri dari 

rancangan basis data yaitu Class Diagram, Logical Record 

Structure ( LRS ), Transformasi Logical Record Structure ke 

Relasi ( Tabel ), Spesifikasi Basis Data, rancangan antarmuka 

terdiri dari rancangan keluaran, rancangan masukan, sequence 

diagram serta rancangan dialog layar yang terdiri dari struktur 

tampilan, rancangan layar 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan juga saran-saran dari penulis. 
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