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BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman, berkembangnya teknologi semakin

canggih dimana aktivitas – aktivitas utamanya saling terkait antara satu

dengan yang lainnya. Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak

kemudahan – kemudahan yang dapat kita temukan untuk meringankan

berbagai macam pekerjaan. Hampir setiap pekerjaan memerlukan dan

ditangani oleh komputer dan tidak lagi dikerjakan secara manual. Dengan

terjadi hal seperti ini, kita menyadari bahwa komputer merupakan kemajuan

teknologi yang dapat meringankan beban pekerjaan yang biasanya dikerjakan

manual. Begitu juga dengan sistem penjualan seperti penjualan tunai.

Penjualan tunai merupakan salah satu kegiatan penting dalam

melaksanakan proses transaksi dibidang penjualan barang baik pada instansi

pemerintah maupun instansi swasta yang  bergerak dibidang formal maupun

non formal.

Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan KKP ini penulis

mengangkat judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN TUNAI DI DISTRO

POPIN”. Namun dalam kenyataannya tidaklah mudah bagi sebuah

perusahaan untuk mengelola proses penjualan tunai yang bertujuan untuk

memperoleh informasi yang cepat, akurat dan tepat waktu, seperti

pencatatan data penjualan barang, membuat nota sampai pembuatan

laporan penjualan barang setiap akhir bulan.

Distro Popin adalah sebuah distro atau toko yang bergerak dibidang

penjualan berbagai macam jenis pakaian,celana,dll baik untuk kalangan kaum

wanita maupun pria. Distro ini beralamat di Jl. KH. Abdurrahman Siddik No.19

( Depan Puncak Mall ) Pangkalpinang Bangka.

Oleh karena itu, aktivitas penjualan tunai sangat penting bagi Distro

Popin, sebab kemajuan dan kemunduran perusahaan sangat berpengaruh

dari hasil penjualan barang kepada pelanggan.
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2. MASALAH

Proses pencatatan yang ada di Distro Popin belum sepenuhnya

terkomputerisasi, masih ada yang dikerjakan secara manual. Mulai dari

proses pesanan barang oleh pelanggan dan proses pembuatan nota sebagai

bukti pembayaran. Hal ini menjadi salah satu penyebab terlambatnya proses

penjualan di Distro Popin.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu

sistem yang terkomputerisasi dan akurat. Untuk mendukung perkembangan

usaha dan peningkatan proses penjualan di Distro Popin.

3. TUJUAN MASALAH

Sebelum menjelaskan maksud dari tujuan penulisan ini penulis

ingin menjelaskan tentang tugas yang sedang dikerjakan. Kuliah kerja

praktek (KKP) merupakan salah satu tugas yang wajib dilakukan oleh para

mahasiswa STMIK ATMA LUHUR. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk

membantu Distro Popin untuk membuat objek oriented sistem yang sedang

berjalan sehingga dapat menganalisa dan membantu kegiatan penjualan

pada tingkat efektifitas dan efisiensinya yang lebih baik lagi, sehingga

diharapkan dapat :

a. Membantu proses pelayanan transaksi penjualan barang, sehingga

memberikan dukungan untuk pengolahan data yang baik.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

c. Menghasilkan laporan-laporan yang lebih spesifik dari tiap kegiatan dalam

tiap usahanya dengan akurat dan tepat waktu.

4. BATASAN PERMASALAHAN

Dalam memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak

menyimpang dari pokok permasalahan maka batasan masalah yang ada di

Distro Popin hanya dibatasi mengenai penjualan tunai saja, mulai dari proses

pemesanan barang oleh pelanggan yang belum sesuai dengan apa yang

diharapkan.

Maka di Distro Popin ini diperlukan penambahan suatu master sistem

yang terkomputerisasi dan akurat. Sistem tersebut diusulkan agar dapat

mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemukan pada sistem
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manual yang sedang berjalan. Dengan memanfaatkan sistem yang di usulkan

ini secara benar, kemungkinan pengawasan atau kontrol terhadap proses

penjualan menjadi baik.

5. METODE PENELITIAN

Data-data dalam Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini merupakan hasil dari

penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan metode

penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Meninjau dan mengunjungi langsung ke Distro Popin untuk mengetahui

secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas.

b. Wawancara langsung orang-orang yang berkepentingan untuk

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

c. Studi Literatur

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan melalui buku-

buku di perpustakaan.
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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 ini akan membahas tentang latar belakang penulisan,

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB II : ORGANISASI

Dalam bab ini membahas tentang sejarah organisasi dan

struktur organisasi pada Distro Popin.

BAB III : INFRASTRUKTUR

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan konfigurasi

hardware dan software.

BAB IV : STUDI KASUS

Dalam bab ini membahas tentang proses bisnis, activity

diagram, use case dan deskripsi diagram, rancangan basis data,

struktur tampilan, rancangan layar, sequence diagram.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran, penyusunan laporan
yang berhubungan dengan sistem yang ada di Distro Popin.


