BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Dalam era globalisasi saat ini, informasi berperan penting pada semua
aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. Kemajuan
teknologi khususnya komputer, menjadikan mereka yang bergerak di bidang
bisnis perlu mencermati peluang yang mereka miliki karena komputer
merupakan penunjang utama bagi sistem informasi di era modern ini. Komputer
sebagai pengelolah data bembantu manusia untuk dapat menghasilkan
informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, dan akurat.
Penjualan tunai merupakan salah satu kegiatan yang bergerak dibidang
penjualan secara tunai, oleh karnah itu dibutuhkan sistem informasi penjualan
yang dapat membatu proses penjualan yang ada pada Butik Basiro Bani agar
memperoleh hasil yang optimal. Begitu pula dalam perusahaan dagang yang
menggunakan sistem penjualan yang masih digunakan secara manual, akan
terbentuk oleh kendala-kendala seperti lambatnya dalam pengumpulan data,
memperlambat waktu untuk mengerjakan transaksi. Peranan Komputer disini
akan sangat menunjang sekali dalam menjaga dan memberikan dukungan pada
sistem agar lebih baik, seperti:
a.

Dapat menghasilkan informasi yang lebih baik.

b.

Hemat waktu dibanding dikerjakan secara manual.

c.

Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem
yang dikerjakan secara manual.

d.

Menjaga keakuratan data.
Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk

menyusun KKP ( Kuliah Kerja Praktek ) ini dengan judul “Sistem Penjualan Tunai
pada Butik Basiro Bani”.
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2. Masalah
Untuk melakukan pelayanan penjualan barang terhadap para pelanggan,
perusahaan Butik Basiro Bani masih menggunakan sistem manual. Dimulai
dengan mengisi data pelanggan, pengisian nota pesanan oleh konsumen dan
apa bila nota pesanan oleh konsumen telah dilakukan, maka pihak Butik Basiro
Bani akan mengeluarkan nota kepada konsumen tersebut.
Dalam pelaksanan kuliah kerja praktek ada
penulis

temukan

dalam

hal

transaksi

jual-beli

beberapa masalah yang
pada

tempat

penulis

melaksanakan kuliah kerja praktek. Salah satu contoh masalah yang penulis
temukan adalah proses data transakksi jual-beli yang masih dilakukan secara
manual.

3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan laporan KKP yang dicantumkan oleh
penulis adalah sebagai berikut :
1. Merupakan salah satu persyaratan akademik untuk melengkapi persyaratan
telah menyelesaikan KKP.
2. Mempermudah bagi penulis untuk menganalisa permasalahan dalam instansi
tempat KKP penulis.
3. Membantu penulis dalam mencari solusi dari berbagai macam masalah yang
ada pada instansi.
4. Penulis lebih mudah dalam menyimpulkan apa yang harus dibutuhkan bagi
instansi untuk kedepannya lebih berhasil.

4. Batasan Permasalahan
Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari
pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada
masalah yang hanya berkaitan pada sistem penjualan tunai. Ruang lingkup
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dalam penulisan perancangan sistem ini hanya pada beberapa proses yang
menyangkut mulai dari proses pencatatan data barang, proses transaksi, dan
proses pembuatan laporan penjualan.

5. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk
menyusun laporan ini adalah :
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan secara di Butik Basiro Bani
1) Pengamatan(Observasi)
Metode pengamatan ini digunakan untuk mengumpulkan semua
data-data primer yang diperlukan. Didalam metode ini penulis mencoba
melihat, membantu serta mengalami langsung aktivitas rutin yang
dilakukan oleh unit kerja tertentu sebagai sasaran observasi.
2) Wawancara
Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data
sekunder yang dianggap perlu untuk melengkapi materi yang terlepas
dari observasi, terutama yang menyangkut untuk hal-hal yang tidak rutin
dilakukan oleh unit penjuaalan. Dengan cara mengajukan pertanyaan
kepada

orang-orang

tertentu

yang

dianggap

kompeten

untuk

menjawabnya, seperti meminta pengarahan kepada dosen pembimbing
KKP atau kepada pihak pembimbing dari instansi.
3) Studi Kepustakaan
Metode kepustakaan ini digunakan menentukan acuan teori dasar
(literatur) yang dipakai dalam pembahasan masalah, terutama yang
berhubungan dengan pelaksanaan praktek dilapangan, serta sekaligus
juga untuk melengkapi data atau dokumen yang kurang pada waktu
observasi. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan
mempelajari buku, catatan, serta literatur yang sudah pernah ada
termasuk juga buku pegangan yang tersedia diperpustakaan STMIK
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Atma Luhur, terutama yang berhubungan dengan topik yang dibahas
dalam kuliah kerja praktek 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
Dalam bab I ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan
penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II

:

ORGANISASI
Dalam bab II ini memuat penjelasan tentang masalah sejarah
singkat Butik Basiro Bani, struktur organisasi instansi, dan unit
kegiatan Butik Basiro Bani.

BAB III :

INFRASTRUKTUR
Dalam bab III ini menjelaskan hal–hal yang berkaitan dengan
spesifikasi

hardware

(perangkat

keras)

dan

spesifikasi

software (perangkat lunak) komputer atau sistem informasi
yang relevan dengan tugas selama KKP pada Butik Basiro
Bani.
BAB IV

:

STUDY KASUS
Dalam bab IV ini Menjelaskan tentang tugas studi kasus dan
penyelesaianya.

BAB V

:

PENUTUP
Dalam bab V ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang
apa yang telah di lakukan selama KKP pada Butik Basiro Bani
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serta

memberikan

saran-saran

meningkatkan usahanya.

terhadap

sistem

untuk

