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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Informasi berperan penting pada semua aspek kehidupan terutama bagi 

mereka yang menekuni dunia bisnis. Kemajuan teknologi khususnya komputer, 

mejadikan 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 pengolah data membantu 

manusia untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, 

tepat dan akurat. 

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini memberikan pengalaman bagi 

Mahasiswa-Mahasiswi untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dan 

pengetahuan yang telah diterima selama dalam bangku kuliah pada kegiatan 

yang nyata, sehingga nantinya dapat memudahkan Mahasiswa-Mahasiswi dalam 

beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan dan 

menjadi tenaga ahli profesional yang sesuai dengan bidangnya. 

 



 
 

19 
 

2. Masalah  

Untuk melakukan pelayanan penjualan barang terhadap pelanggannya, 

perusahan Distro – Labamba tidak  menggunakan sistem manual hanya saja di 

sini kurangnya kekompakan dalam pekerjaan dan yang lebihnya lagi yang 

membuat kami heran kenapa mesti di catat kedalam pembukuan padahal 

perusahaan tersebut telah menggunakan komputer. 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan Kuliah Kerja Praktek adalah memberikan kesempatan kepada 

Mahsiswa/i untuk mendapatkan perbandingan antara ilmu yang diperoleh dalam 

perkuliahan dengan dunia kerja. Dan dapat dijadikan sebagai gambaran untuk 

memasuki lapangan kerja yang sesungguhnya, yang merupakan wadah 
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Pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memahami 

dan mampu mengatasi tugas-tugas pekerjaan yang diembannya, serta 

mempunyai wawasan berpikir yang luas. 

4. Batasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka petugas perancangan sistem ini, batasan masalah hanya 

akan membahas proses penjualan tunai, mulai dari pelanggan membeli barang 

sampai pembuatan laporan mengenai transaksi pembelian. Dimana sistem 

komputer sangat diperlukan agar aktifitas dapat dilakukan lebih efektif dan 

efisien 

5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunan Kuliah Kerja Praktek ini dilakukan penelitian 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Meninjau dan mengunjung langsung ke Distro – Labamba 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. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Sistematika Penulisan 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, 

masalah, tujuan  penulisan, batasan permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan laporan KKP. 

 

BAB II : ORGANISASI 

Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah 

dari organisasi yang bersangkutan. Struktur organisasi serta 

tugas dan wawenang organisasi, unit kegiatan tempat riset. 

 

 

BAB III : INFRASTRUKTUR 

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan 

konfirgurasi hardware dan software yang akan digunakan 

pada Distro – Labamba. 

BAB IV : STUDI KASUS 

Dalam bab ini menggambarkan tentang rancangan basis data, 

spesifikasi basis data, rancangan layar. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa 

yang telah dilakukan selama KKP pada Distro -Labamba  

serta memberikan saran-saran terhadap sistem untuk 

meningkatkanusahanya.


