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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Toko Sensen Elektronik adalah toko yang bergerak dalam bidang penjualan tunai 

peralatan perlengkapan rumah tangga seperti : tv, kulkas,mesin cuci, sofa, springbed dan 

lemari pakaian. Toko Sensen elektronik beralamat di kelapa rt.08 rw.04 kelurahan kelapa 

kecamatan kelapa kabupaten Bangka barat 

Kami memilih Toko Sensen Elektronik sebagai tempat riset kami karna toko ini sudah 

terbilang cukup berhasil dalam mengembangkan usahanya dan letak nya pun dekat dari 

tempat tinggal kami sehingga untuk mempermudah mendapat kan informasi penting 

tentang Toko Sensen Elektronik. Ada rasa ketertarikan untuk riset dan mengetahui 

tentang asal usul Toko Sensen Elektronik. Toko Sensen Elektronik melakukan kegiatan 

penjualan tunai masih secara manual, Sehingga Penyimpanan data yang kurang baik, 

menjadi rumit dalam pengelompokkan barang, dan terjadinya kehilangan arsip penjualan 

dikarenakan tidak teliti dalam penyimpanan data. 

Oleh Karena itu kami berusaha untuk membuat analisa sistem yang ada di Toko 

Sensen elektronik terutama dalam sistem penjualan tunai akan dibuat sebuah rancangan 

sistem informasi yang terkomputerisasi yang menghasilkan data yang akurat, tepat dan 

cepat. Dan juga diharapkan lebih baik dari sistem manual. 

 

2. Masalah 

Masalah yang dihadapi oleh Toko Sensen Elektronik adalah pengolahan data masih 

dilakukan secara manual, sehinggah menimbulkan berbagai masalah, seperti :  

 

a. keterlambatan dalam menyajikan laporan penjualan kepada pimpinan,  

b. penyimpanan data yang kurang baik, sehinggah terjadi data yang dihasilkan    tidak 

akurat atau tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya.  

 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi 

untuk mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses penjualan pada Toko 

Sensen Elektronik.  
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Sistem tersebut diusulkan agar dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering 

ditemui pada sistem manual yang sedang berjalan. Dengan memanfaatkan sistem yang 

diusulkan ini secara benar, kemungkinan pengawasan atau kontrol terhadap proses 

penjualan lebih efektif dan efisien. 

 

3. Tujuan Penulisan  

Tujuan Penulisan Kerja Kerja Kuliah Praktek  (KKP) adalah  membantu kegiatan pada 

Toko Sensen elektronik seperti : 

a. Untuk mempermudah dalam pencatatan data barang beserta harga 

b. Untuk mempermudah pencatatan data – data pelanggan 

c. Untuk mempermudah pembuatan penghitungan pada transaksi – transaksi yang 

terjadi  

d. Untuk mempermudah pembuatan nota dan surat jalan  yang diberikan pada 

pelanggan 

e. Untuk mempermudah pembuatan laporan yang ada pada Sensen elektronik. 

 

4. Batasan Masalah Penelitian 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka pada tugas perancangan sistem ini, batasan masalah hanya akan 

membahas proses penjualan tunai, dimana Toko Sensen Elektronik sebenarnya bergerak 

dalam bidang penjualan tunai barang-barang furniture dan elektronik namun dalam 

penelitian kami hanya membahas tentang penjualan barang-barang furniture saja, mulai 

dari pelanggan membeli barang sampai pembuatan laporan mengenai transaksi 

penjualan. Adapun proses yang terjadi pada Toko Sensen elektronik yaitu : 

a. Pencatatan daftar harga barang 

b. Pemesanan barang dari pelanggan 

c. Pengiriman barang ke pelanggan 

d. Pembayaran barang dari pelanggan 

e. Pembuatan laporan kepada pimpinan. 

Sedangkan proses yang tidak dibahas dalam penulisan ini adalah proses 

pengembalian barang. Dimana sistem yang dipakai saat ini masih menggunakan sistem 

manual atau tertulis, maka penggunaan komputer sangat diperlukan, agar data 

pemasukan maupun pengeluaran terdata dengan akurat dan tidak membingungkan. 
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5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunan Kerja Kuliah Praktek (KKP) ini dilakukan metode penelitian 

sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Mengajukan pertanyaan secara langsung pada yang berwenang untuk memperoleh 

data yang akurat dan tepat 

b. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan pada Toko Sensen elektronik 

dengan mengumpulkan berkas – berkas yang ada 

c. Penelitian Perpustakaan 

Buku adalah pedoman yang sangat penting dalam penyelesaian laporan penulisan 

Untuk mencari sumber-sumber teori yang diperlukan dalam penelitian masalah. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Laporan Kerja Kuliah Praktek ini disusun  dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari 

sub – sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, 

metode penelitian , dan sistematika penulisan. 

     BAB II : ORGANISASI 

Membahas tentang gambaran umum Sensen elektronik yang meliputi 

sejarah singkat Toko Sensen elektronik, stuktur instansi, kegiatan serta 

tanggung jawab masing – masing pegawai pada Toko Sensen elektronik, 

penjelasan unit kegiatan Toko Sensen elektronik. 

     BAB III  : INFRASTRUKTUR 

Membahas tentang hal yang berkaitan dengan spesifikasi perangkat keras 

perangkat lunak computer yang meliputi spesifikasi hardware dan spesifikasi 

software  

     BAB IV : STUDY KASUS 

Bab ini menjelaskan tentang tugas spesifik (kasus dan penyelesaian) yang 

meliputi proses bisnis, activity diagram, sistem usulan dengan use case 

diagram dan deskripsi diagram serta rancangan basis data. 
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     BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang 

dilakukan selama KKP pada Toko Sensen elektronik serta memberikan 

saran – saran terhadap sistem untuk meningkatkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


