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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 Toko Pratama berinisiatif untuk

membuka sebuah pertokoan yang bergerak dalam bidang penjualan bahan-

bahan kebutuhan sehari-hari yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Gabek

II,Pangkalpinang yang diprioritaskan bagi masyarakat umum yang

penjualannya  dilakukan secara tunai.

Dalam dunia usaha kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab sudah banyak jalannya

bisnis dikendalikan dan tidak terlepas dari teknologi informasi. Bahkan hampir

semua bidang sekarang ini mulai menerapkan teknologi informasi dalam

pengembangannya. Dikarenakan oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh

teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data dan penghematan waktu yang

digunakan untuk memperosesnya, dibandingkan dengan mengunakan cara lama

yaitu secara manual.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya

suatu sistem yang baik dan cepat. Pemakaian komputer sebagai alat

pengolahan data dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena dapat

meningkatkan kecepatan kerja sehingga dicapai efisiensi tenaga dan waktu

dalam mengolah data.

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem

yang dijalankan secara manual, diantaranya adalah banyaknya jumlah data

yang harus diolah, kerumitan dalam pemerosesan suatu data, terbatasnya

waktu yang digunakan dalam mengolah data, dan data yang beraneka ragam.
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Begitu pula dalam suatu usaha penjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-

hari  yang mengunakan sistem Penjualan Tunai yang masih dikerjakan dengan

cara manual, akan terbentur pada kendala seperti yang telah dijelaskan diatas,

sehingga akan mengurangi kinerja suatu instasi. Peranan komputer disini akan

menunjang sekali dalam menjaga dan memberikan dukungan pada sistem agar

menjadi lebih baik, seperti :

a. Dapat menghasilkan informasi yang lebih baik.

b. Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem

yang dikerjakan secara manual.

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga.

d. Menjaga keakuratan data.

Dengan kesempatan ini penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut

untuk menyusun tugas KKP ini dengan judul Rancangan Sistem Informasi

Penjualan Tunai Pada Toko Pratama Dengan Metodologi Berorientasi Obyek,

supaya dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan masalah yang

ada dalam sistem tersebut.

2. Masalah

Masalah yang dibahas dalam Toko Pratama ini adalah

a. Penjualan tunai pada usaha Toko Pratama masih menggunakan sistem

manual, sehingga dalam melayani penjualan memerlukan waktu yang cukup

lama dalam hal pencatatan transaksi penjualan secara tunai.

b. Penyimpanan data penjualan kurang baik, sehingga, data yang akan

diperlukan kembali sulit untuk dicari.

c. Sering terjadinya kesalahan dan tidak akuratnya data dalam membuat

laporan.
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3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah Membantu memecahkan masalah pada Toko

Pratama sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan penjualan  yang  cepat

dan baik.

Berdasarkan masalah yang penulis dapatkan pada sistem yang ada pada

instansi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan pencatatan

data-data sehingga dalam pembuatan laporan sering mengalami

keterlambatan.

b. Penyimpanan dokumen yang tidak teratur, sehingga mengalami kesulitan

dalam melakukan pengurutan dan pencarian documen jika dibutuhkan

sewaktu-waktu.

c. Penyimpanan dokumen masih bercampur satu sama lain

d. Kurang terjaminnya keakuratan data

Dengan hasil penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan agar lebih

baiknya kalau sistem tersebut mengunakan sistem terkomputerisasi agar

meringankan dan mempermudah dalam pengolahan data.

4. Ruang Lingkup/Pembatasan masalah

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari

pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada

masalah yang hanya berkaitan pada sistem penjualan tunai. Ruang lingkup

dalam penulisan Perancangan Sistem ini hanya pada beberapa proses yang

menyangkut pemesanan barang, pembuatan nota, pembayaran hingga

pembuatan laporan. Dalam sistem penjualan tunai pada Toko Pratama tidak

terdapat transaksi pengembalian barang yang rusak, karena setiap barang

pesanan yang dibuat telah sesuai dengan pesanan pelanggan.
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5. Metode Penelitian

a. Wawancara

Wawancara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk

mempelajari dan mengamati sistem yang ada di Toko Pratama serta

mendapatkan data langsung dari sumbernya.

b. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam melakukan penilaian

berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen di Toko Pratama,

khususnya dengan masalah yang dihadapi.

c. Analisa Terstruktur

Analisa dilakukan terhadap masukan-masukan yang ada pada Toko Pratama

sistem berjalan, proses-proses yang dikerjakan.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari Toko Pratama ini secara

sistematis disusun menjadi beberapa Bab,  antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Tujuan

Penulisan, Masalah, Ruang Lingkup/Batasan Masalah, Metode Penelitian,

Sistematika Penulis.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Bab ini menjelaskan sejarah singkat tentang Toko Pratama, Struktur

organisasi, serta tugas dan tanggung jawab.

BAB III INFRASTRUKTUR

Bab ini menguraikan hal-hal berkaitan dengan spesifikasi perangkat

keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengola

data dan membuat laporan penjualan di Toko Pratama.
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BAB IV STUDY KASUS

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, dan masalah yang dihadapi

pada organisasi misalnya pada saat terjadinya proses jual beli.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari

bab-bab sebelumnya apa yang telah dibahas pada masing-masing bab

dan saran-saran yang kiranya dapat diterima dan diterapkan.


