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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia usaha banyak berdiri usaha yang

mengharapkan kegiatan usahanya berkembang dan menjadi lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka distro OZONE berinisiatif untuk

membuka usaha butik dalam bidang pakaian pria yang sangat modern saat ini

bagi masyarakat umum. Distro OZONE memilih metode penjualannya dilakukan

secara tunai.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, diperlukan suatu sistem

terkomputerisasi untuk mendukung perkembangan dan proses penjualan tunai

pada distro OZONE memanfaatkan sistem penjualan dapat diusulkan secara

benar, dibuat dalam sistem penjualan tunai.

2. Masalah

a. Penjualan tunai pada distro OZONE masih menggunakan sistem

manual, sehingga dalam melayani pelanggan memerlukan waktu yang

cukup lama dalam hal pencatatan transaksi secara tunai.

b. Penyimpanan data penjualan kurang baik sehingga data yang akan

diperlukan kembali sulit untuk dicari.

c. Sering terjadinya kesalahan dan kurang akuratnya data dalam membuat

laporan.
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3. Tujuan Penulisan

Tujuan Kuliah Kerja Praktek adalah memberikan kesempatan kepada

Mahasiswa/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

pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memahami dan

mampu mengatasi tugas-tugas pekerjaan yang diembannya, serta mempunyai

wawasan berpikir yang luas sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan

penjualan yang cepat,tepat dan akurat.

4. Batasan Permasalahan

Dalam memusatkan masalah yang ada dan tidak menyimpang dari pokok

pembahasan, batasan masalah hanya akan membahas proses penjualan tunai.

Ruang lingkup dan perancangan sistem ini hanya pada beberapa proses

yang menyangkut pemesanan barang, pembuatan nota, pembayaran,

pengiriman barang hingga pembuatan laporan dalam sistem penjualan tunai

pada distro OZONE dan apabila saat pemesanan ada barang yang rusak maka

pelanggan dapat mengembalikan barang tersebut, karena tidak sesuai dengan

pesanan pelanggan.

5. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan Kuliah Kerja Praktek ini dilakukan penelitian

sebagai berikut :

a. Observasi

Meninjau dan mengunjung langsung ke distro OZONE untuk mengetahui

secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas.
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b. Wawancara

Wawancara langsung kepada bagian yang berkepentingan untuk

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

c. Analisa terstruktur

Analisa dilakukan terhadap masukan-masukan yang ada pada distro OZONE

sebagai sistem berjalan,proses-proses yang dikerjakan.

6.  Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari distro OZONE ini secara

sistematis disusun menjadi beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang,

masalah, tujuan  penulisan, batasan permasalahan, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : ORGANISASI

Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah

dari organisasi yang bersangkutan. Struktur organisasi serta

tugas dan wewenang organisasi, unit kegiatan tempat riset.

BAB III : INFRASTRUKTUR

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan

konfirgurasi hardware dan software yang akan digunakan

pada distro OZONE untuk mengolah data dan membuat

laporan penjualan didistro OZONE.
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BAB IV : STUDI KASUS

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis,dan masalah yang

dihadapi pada organisasi misalnya pada saat terjadinya

proses jual beli.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran

dari bab sebelumnya apa yang telah dibahas masing-masing

pada bab dan saran yang kira dapat diterima dan diterapkan

tentang apa yang telah dilakukan selama KKP pada distro

OZONE


