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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi mendatang, pemakaian teknologi komputer dalam 

segala bidang kehidupan sehari-hari tidak akan dapat dihindari. Bahkan 

pengguna teknologi komputer tersebut akan menjadi syarat utama untuk 

menunjukan kualitas suatu bidang dan menjadi modal terpenting dalam 

memenangkan persaingan. Kemampuan komunikasi antar suatu bidang dengan 

bidang yang lainnya ditempat yang berbeda (terpisah pada jarak yang jauh) 

merupakan salah satu ciri era globalisasi mendatang.  

Sistem informasi berbasis komputerisasi merupakan salah satu faktor 

penting bagi perusahaan-perusahaan dalam mengelola segala aktifitas 

perusahaan, begitu juga dengan Diary Studio. Studio ini bergerak dibidang Pass 

Foto Kilat dan Cetak Foto secara langsung, dimana Penjualannya dilakukan 

secara tunai. 

Pada saat ini Diary Studio masih menggunakan cara manual untuk 

melakukan pencatatan dan barang, penambahan data barang, pencarian data 

barang maupun pengurangan data barang tersebut. Sehingga kebutuhan 

informasi tidak bisa dipenuhi secara cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan suatu 

sistem yang sudah terkomputerisasi, sehingga dengan adanya sistem ini akan 

didapat informasi mengenai pengolahan data barang di Diary Studio dengan 

cepat dan tepat, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Sistem informasi 

penjualan tunai adalah perangkat lunak yang dapat mengelola data penjualan 

dan laporan-laporan yang dibutuhkan Diary Studio. 
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2. Masalah 

Berdasarkan latar belakang di Diary Studio yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat ditemukan masalah masalah sebagai berikut : 

a. Pengolahan data memerlukan waktu yang lama karena penjualan dan data 

barang disimpan secara tidak teratur didalam arsip / dokumen.  

b. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan pencatatan 

data-data penjualan sehingga dalam pembuatan laporan sering mengalami 

keterlambatan. 

c. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan atas 

transaksi yang terjadi. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari sistem informasi yang akan dibuat adalah sebagai           

berikut : 

a. Membangun sistem informasi penjualan tunai yang sudah terkomputerisasi. 

b. Membuat fungsi laporan informasi penjualan sehingga laporan penjualan 

yang diperlukan cepat dan akurat. 

c. Memudahkan proses penjualan barang yang efisien dan tepat waktu dengan 

dukungan informasi yang memadai. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam hal ini, penulis hanya membatasi masalah pada penjualan tunai saja 

yaitu mulai dari pesanan barang, transaksi penjualan, pembuatan nota  sampai 

dengan pembuatan laporan penjualan yang diperlukan oleh Diary Studio. 
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5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun 

penulisan Kuliah Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

1) Observasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara 

mengamati langsung sistem penjualan tunai yang dilakukan Diary Studio 

sehari – hari. 

2) Wawancara 

Mempelajari   dan   menganalisa   sistem   yang   sedang   berjalan   

serta mendapatkan  data  langsung  dari  sumbernya  dengan  tanya  

jawab,  dan wawancara   diharapkan   informasi   yang   diperoleh   

benar-benar   dapat dipertanggung jawabkan atas pernyataan yang 

diajukan. 

3) Studi Kepustakaan 

Penulis mempelajari dan mengumpulkan materi- materi yang di 

gunakan sebagai petunjuk  dalam penulisan Kuliah Kerja Praktek (KKP).  

 

6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan yang dibuat dalam penyusunan Laporan 

Kuliah Kerja Praktek ini terdiri atas lima bab, yaitu : 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara umum tentang latar belakang, 

masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup/pembatasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   ORGANISASI 

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Diary Studio , 

Struktur Organisasi yang dipakai, serta tugas dan tanggung jawab. 

 

BAB III   INFRASTRUKTUR 

Bab ini menguraikan mengenai konfigurasi software dan hardware 

yang digunakan untuk mengolah data, dan membuat laporan-

laporan yang ada pada Diary Studio. 

 

BAB IV  STUDY KASUS 

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, activity diagram, 

Sistem Usulan dengan Usecase Diagram dan Deskripsi Diagram, 

Rancangan basis data. 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab-bab 

sebelumnya, serta saran yang merupakan tindak lanjut dari 

kesimpulan.


