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BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Toko Sembako Abi Rehan adalah toko yang menjual sembako yang

didirikan pada akhir bulan November pada tahun 2006 di Pangkalpinang.

Didirikan oleh saudara Rehan dan keluarga yang beralamatkan jalan Stania

depan SD 35 Bukit Baru Pangkal pinang.

Riset ini dilakukan di Toko Sembako Abi Rehan dikarenakan dalam

segala proses toko ini masih menggunakan sistem manual sehingga menjadi

salah satu faktor penyebab terlambatnya proses penjualan di toko tersebut.

Semoga riset ini dapat membuat sebuah sistem komputerisasi yang

mungkin nantinya akan berguna bagi Toko Sembako Abi Rehan sehingga

dapat meningkatkan penjualan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. MASALAH

Masalah yang terjadi pada saat ini dalam Penjualan Tunai pada Toko

Sembako Abi Rehan adalah sebagai berikut :

a. Sering terjadi kesalahan penulisan data barang.

b. Sering terjadi kesalahan penulisan data pesanan.

c. Penyeleksian barang pesanan memerlukan waktu yang cukup lama karena

masih menggunakan sistem manual sehingga sering terlambat dalam

proses penyeleksian.

d. Pada saat menyuplai barang sering terjadi kesulitan untuk menentukan

jumlah stok.

e. Proses pemasukan data barang lambat.

f. Sering terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dalam pembuatan laporan.
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3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu Toko Sembako Abi

Rehan dalam memperbaikan sistem yang ada dan dapat mempermudah

proses penjualan tunai yang ada pada Toko Sembako Abi Rehan. Adapun

tujuan penulisan ini sebagai berikut :

a. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap

saat jika diperlukan.

b. Mempercepat dalam penyajian data yang akurat serta up to date.

c. Menghasilkan laporan periodik yang terkomputerisasi.

d. Dapat mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses

penjualan di Toko Sembako Abi Rehan.

e. Dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemui pada

sistem yang lama.

4. BATASAN MASALAH

Kami hanya menitikberatkan pada sistem penjualan tunai yang ada di

Toko Sembako Abi Rehan tersebut. Beberapa proses yang dibatasi antara

lain:

a. Hanya melayani penjualan tunai.

b. Pemesanan/pembelian dilakukan dengan datang langsung.

c. Bagian penjualan mencatat Data Barang.

d. Bagian penjualan membuat nota pesanan.

e. Barang yang sudah dibeli atau dipesan oleh pelanggan tidak bisa

dikembalikan lagi.

f. Setiap akhir bulan bagian penjualan membuat laporan penjualan tunai

kepada pemilik toko.
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5. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan ini penulis melakukan pengumpulan bahan

yang di perlukan untuk menganalisa dari sistem yang sedang berjalan.

Adapun metode pendekatan yang di gunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung dan meninjau langsung

terhadap pelaksanaan yang ada di Toko Sembako Abi Rehan untuk

mencari data-data yang di perlukan.

b. Wawancara

Melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan alur

permasalahan,wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan

penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan.

c. Kepustakaan

Pengumpulan data secara teoritas yang diperlukan untuk menyusun

laporan ini, laporan juga dilengkapi dengan nota atau keterangan tertulis

berupa dokumen yang tidak bersifat rahasia dan sebagai bahan yang

terdapat dalam buku yang ada serta perlengkapan lainnya baik referensi

dari dalam maupun luar kampus.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar ruang lingkup pembahasan kuliah kerja praktik ini mendapat

gambaran yang jelas dan singkat sistem informasi penjualan tunai pada Toko

Sembako Abi Rehan, menyusun dalam lima bab sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode
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penelitian dalam pengumpulan data, dan sistematika

penulisan.

BAB II ORGANISASI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah

singkat Toko Sembako Abi Rehan, struktur organisasi, serta

tugas dan tanggung jawab.

BAB III INFRASTRUKTUR

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai

konfigurasi software dan hardware yang digunakan untuk

mengolah data, dan membuat laporan-laporan yang ada di

Toko Sembako Abi Rehan.

BAB IV STUDY KASUS

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, activity diagram,

pemodelan data konseptual, model data relational,

spesifikasi basis data, struktur tampilan, rancangan layar,

dan listing program.

BAB V PENUTUP

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang di berikan

oleh penulis.


