
BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penjualan merupakan salah satu fungsi yang penting untuk 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Dalam perkembangan 

teknologi informasi, informasi berperan penting pada 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. Komputer merupakan 

penunjang utama bagi pengguna sistem informatika di era modern ini, 

karena komputer sebagai sarana pengolah data dapat membantu 

manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan 

akurat.

Toko ERWIN merupakan Toko yang bergerak di bidang penjualan 

sembako kebutuhan pokok. Toko ini beralamatkan di Jl. Gajah Mada 

No.17 Sungailiat, Pangkalpinang. Telah berdiri sejak tahun 2004 sampai 

sekarang. Toko ERWIN tidak mempunyai karyawan. Toko ERWIN 

mengalami kendala dalam pencatatan transaksi penjualan, karena masih 

dilakukan secara manual hingga sering terjadi kesalahan. Kebanyakan, 

banyak masalah terjadi karena kelalaian staff yang ada, karena staff 

merangkap dua pekerjaan sekaligus (double job).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis mengambil 

judul “RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN TUNAI PADA TOKO 

ERWIN DENGAN METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK” Untuk Laporan 

Kuliah Kerja Praktek ( KKP ) ini.



2. RUMUSAN MASALAH

Dalam pengolahan data transaksi penjualan tunai, Toko ERWIN 

masih menggunakan sistem manual. Sistem manual yang berjalan sudah 

cukup baik, namun dipandang belum maksimal.

Masalah-masalah yang terjadi pada transaksi Penjualan di Toko 

ERWIN, antara lain :

a. Kadang terjadi penundaan pencatatan penjualan akibat kelalaian 

staff yang berperan ganda (double job).

b. Kesulitan dalam mencari arsip-arsip penting yang menyangkut 

transaksi penjualan tunai.

c. Lambatnya proses pembuatan laporan

d. Sering terjadinya kesalahan nominal pada saat penulisan 

keuangan.

e. Laporan penjualan dibuat setiap bulannya, tetapi butuh waktu 

yang lama dalam penyajiannya sehingga pimpinan sulit 

mengetahui berapa penjualan tunai yang terjadi.

3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan untuk membantu Toko ERWIN dalam 

meningkatkan sistem pembelian yang akurat adalah : 

a. Memudahkan perusahaan dalam  pembuatan laporan dari manual 

kekomputerisasi.

b. Membahas permasalahan dan kekurangan yang ditemui pada 

sistem manual yang saat ini berjalan.

c. Menghindari kehilangan data yang kadang timbul dalam transaksi 

penjualan tunai.

d. Mempermudah untuk memonitor kenaikan atau penurunan harga 

penjualan agar dapat mengambil keputusan dalam menentukan 

harga jual.

e. Memberdayakan perkembangan teknologi yang ada saat ini.



4. RUANG LINGKUP / BATASAN MASALAH

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Toko ERWIN, 

permasalahan hanya pada sistem penjualan secara tunai, yang meliputi :

a. Proses catat daftar harga barang. 

b. Proses penjualan barang.

c. Proses pembuatan laporan penjualan.

Sedangkan proses yang tidak dibahas dalam penulisan ini adalah 

proses pengembalian barang.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data - data  yang diperlukan sebagai bahan dalam 

penyusunan laporan KKP adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung agar dapat 

mengetahui batasan-batasan masalah yang ada didalam dan 

diluar perusahaan. Menganalisis dari setiap teransaksi yang terjdi 

menjadi sumber informasi yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang tak lepas dari pengamatan, terutama dalam hal 

yang menyangkut hal-hal yang tidak rutin dalam kegiatan usaha 

dan lebih banyak memprioritaskan kegiatan secara rutin dalam 

usaha, serta hal-hal yang menyangkut pertimbangan dan 

kebijaksanaan perusahaan.

c. Studi Literatur



Dalam hal ini penulis mencari, mengumpulkan dan 

mempelajari buku sebagai bahan – bahan pedoman dan petunjuk 

yang berkaitan  dengan tema pada tugas KKP ini, guna 

melengkapi informasi yang dibutuhkan. 

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, penulis mendapat 

gambaran secara singkat dan jelas mengenai sistem kerja pada 

perusahaan Toko ERWIN, maka penulis menggambarkan uraian  singkat 

bab perbab dari keseluruan bab adalah sebagai berikut :

BAB  I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting yang 

membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, batasan masalah metode penelitian dan 

sistematika penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek.

BAB II : STRUKTUR ORGANISASI

Dalam bab ini diterapkan secara singkat mengenai sejarah 

dari organisasi yang bersangkutan. Struktur organisasi 

serta tugas dan wewenang organisasi, untuk kegiatan 

tempat riset.



BAB III  : INSFRASTRUKTUR

Adapun peralatan yang dipergunakan perusahaan dalam 

peroses kegiatan usaha ialah mengunakan komputer, 

menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dipakai oleh perusahaan Toko ERWIN.

BAB IV : STUDI KASUS

Alat atau program yang digunakan dalam  pembuatan 

basis data yang meliputi spesipikasi basis data, rancangan 

layar serta sequence diagram.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang 

apa yang telah dilakukan selama Kuliah Kerja Praktek pada 

Toko ERWIN serta memberikan saran-saran terhadap

sistem untuk meningkatkan usahanya.


