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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada zaman sekarang kebutuhan akan pemesanan barang semakin

meningkat, karena teknologi yang semakin canggih maka segala sesuatu dapat

dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Begitu juga dengan persaingan yang

ikut menjadi semakin ketat. Semakin cepat dan baiknya kualitas dari sebuah

organisasi bisnis, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Selain itu

organisasi bisnis tidak didirikan hanya beberepa saat tapi dalam waktu yang

panjang.

CV. Megakom Alpha Teknologi adalah sebuah Perusahan yang tidak hanya

bergerak dalam bidang Penjualan tunai saja tetapi merupakan sebuah

perusahaan dagang yang biasanya melakukan Penjualan secara kredit.

Oleh karena itu kami berusaha untuk membuat analisa sistem yang ada di

Mega Komputer mitra sarana terutama pada sistem informasi pemesanan

barang, untuk kemudian akan dibuat rancangan sistem informasi yang

terkomputerisasi dan diharapkan akan lebih baik dari sistem sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan menyadari Penjualan maka

kami sebagai penulis akan menulis KKP ini dengan judul “SISTEM INFORMASI

PENJUALAN  TUNAI PADA CV. MEGAKOM ALPHA TEKNOLOGI.

2. Masalah

Dalam menangani pengolahan data Penjualan barang pada CV. Megakom

Alpha Teknologi yang masih menggunakan sistem manual yang sudah cukup

baik namun masih belum dapat dikatakan efisien. Penjualan yang masih

dilakukan barang secara lisan, sehingga ada kemungkinan salah pesan barang
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ke Pelanggan. Serta belum dibuatnya laporan Penjualan, sehingga sulit

mengetahui

berapa jumlah Penjualan tiap bulannya. Berdasarkan pertimbangan itu serta

kenyataan bahwa sistem tersebut telah memenuhi standar tujuan perusahaan,

maka kami hanya akan mencoba untuk membuatkan suatu  sistem yang

terkomputerisasi, sehingga sedikitnya mengurangi kesalahan – kesalahan yang

dapat terjadi.

3. Tujuan Penulisan

Kuliah Kerja Praktek (KKP) merupakan tugas terstruktur pada STMIK Atma

Luhur yang wajib dilakukan  oleh seluruh mahasiswa STMIK Atma Luhur

sebelum melaksanakan penyusunan Tugas Akhir (TA).

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) adalah :

a. Memberi pengalaman bagi mahasiswa untuk menerapkan dan memperkuat

wawasan penerapan teori yang telah diterima diperkuliahan pada kegiatan

nyata dibidang studi masing -masing.

b. Untuk menganalisa dan kemudian mengajukan alternative pemecahan

masalah yang timbul dari system yang sedang berjalan.

c. Membantu menyimpan data-data secara baik sehingga mudah untuk

memanipulasi data yang telah tersimpan.

4. Batasan Masalah

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok

pembahasan, maka batasan masalah hanya akan membahas proses sistem

informasi pemesanan barang, mulai dari pelanggan membeli barang sampai

pembuatan laporan mengenai transaksi penjualan. Dimana sistem yang dipakai

saat ini masih bersifat manual sehingga penggunaan komputer diperlukan agar

aktifitas dapat dilakukan lebih efektif dan efisien .
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5. Metode Penelitian

a. Wawancara

Wawancara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk

mempelajari dan mengamati sistem yang berjalan serta mendapatkan data

langsung daru sumbernya.

b. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam melakukan

penilaian berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen

perusahaan /instansi dimana penulis melakukan riset, khususnya dengan

masalah yang dihadapi.

c. Analisa Terstruktur

Analisa dilakukan terhadap masukan-masukan yang ada pada sistem

berjalan, proses-proses yang dikerjakan, keluaran sistem yang dihasilkan,

dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

d. Perancangan Terstruktur

Yaitu dengan spesifikasi rancangan masukan, proses keluaran,

implementasi sistem, maka akan dibuat perancangan dalam bentuk bagan

terstruktur beserta spesifikasi modulnya.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematika dan perancangan penulisan

ini dapat lebih baik dan terarah, maka disusun menjadi beberapa bab, antara

lain:
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BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang,

rumusan masalah, maksud dan tujuan , metode penelitian dan

pegumpulan data , dan sistematika penulisan.

BAB II ORGANISASI

Bab ini memuat tentang penjelasan sejarah berdirinya CV. Megakom

Alpha Teknologi , struktur organisasi yang menunjuk ke unit tempat

Kuliah Kerja Praktek(KKP) dilaksanakan dan kegiatan yang rinci dalam

unit tersebut.

BAB III INFRASTRUKTUR

Bab ini meguraikan tentang spesifikasi perangkat keras/hardware dan

perangkat lunak/software, sistem database , dan komunikasi data.

BAB IV STUDY KASUS

Pada bab ini membahas tentang kasus dan penyelesaiannya kegiatan

yang terjadi di CV. Megakom Alpha Teknologi pangkalpinang serta

penyusunan laporannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disimpulkan apa yang telah dibahas pada masing-masing

bab dan saran-saran yang kiranya dapat di terima dan diterapkan

pada CV. Megakom Alpha Teknologi mitra sarana Pangkalpinang.


