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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini, dimana teknologi sekarang sudah semakin 

canggih, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan sedang 

berjalan saat ini, dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan tersebut kita 

akan tertinggal jauh seiring waktu berjalan. Dimana sekarang ini banyak orang 

yang menggunakan sistem kamputer/terkomputerisasi untuk usaha, para 

pengusaha yang menjalani kehidupannya dibidang bisnisnya. Yang mana sistem 

itu tersebut dibuat untuk membantu kita bekerja agar lebih cepat dan akurat 

dalam segala aktifitas yang ada dan persyaratan utama untuk menunjukkan 

kualitas suatu bidang disuatu perusahaan dan menjadi terpenting untuk 

memenangkan persaingan disetiap perusahaan.  

Toko RESTU Furniture adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang penjualan alat-alat furniture yang beralamatkan di jalan ahmad yani 

No.326 Pangkalpinang. riset ini dilakukan di Toko RESTU Furniture dikarenakan 

dalam proses pembelian barang ke supplier toko ini masih menggunakan sistem 

manual sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terlambatnya prsoses 

pembelian di toko tersebut. 

Sistem pengolahan data dengan menggunakan sarana elektronik seperti 

komputer adalah bentuk alternatif yang baik dan efesien dalam menyelesaikan 

masalh atau pekerjaan yang berhubungan dengan proses penggunaan terhadap 

data dalam sebuah perusahaan agar data yang diolah menjadi sebuah informasi 

yang berguna bagi perusahaan. Sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas 

kerja yang nantinya dapat menunjang evaluasi, analisi dan proses pengambilan 

keputusan. 
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Semoga riset ini dapat membuat sebuah sistem komputerisasi yang 

mungkin nantinya akan berguna bagi Toko RESTU Furniture sehingga dapat 

meningkatkan pembelian menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

2. MASALAH 

Masalah yang terjadi pada saat ini dalam pembelian Tunai pada Toko RESTU 

Furniture adalah sebagai berikut : 

a. Sering terjadi kesalahan dalam pemesanan barang ke supplier. 

b. Sering terjadi kesalahan penulisan data barang. 

c. Pemasukan barang masih belum di catat secara akurat. 

d. Sering terjadi kesalahan atau ketidak akurat dalam pembuatan laporan. 

 

3. TUJUAN PENULISAN 

Riset y\ang saya lakukan ini bertujuan : 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan program studi D3. 

b. Menerapkan dan memperluas wawasan, penerapan teori dan pengetahuan 

yang telah diterima di perkuliahan. 

c. Untuk membuat suatu sistem yang komputerisasi dan akurat. 

d. Bisa diimplementasi ke dalam Toko RESTU Furniture. 

e. Dapat mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses pembelian 

di Toko RESTU Furniture. 

f. Mempermudah dalam membuat laporan pembelian barang di Toko RESTU 

Furniture. 

g. Dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemui pada 

sistem yang lama.  

Semoga sistem yang saya usulkan ini dapat memberikan pengawasan 

atau kontrol terhadap proses pembelian sehingga menjadi lebih efektif dan 

efisien.  
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4. BATASAN MASALAH 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan , maka penulis hanya membatasi masalah pada proses 

pemesanan sampai pembuatan laporan mengenai transaksi yang ada pada 

sistem pembelian tunai, yaitu : 

a. Pemesanan barang kepada supplier 

b. Penerimaan barang dari supplier  

c. Pembayaran barang kepada supplier 

d. Pembuatan laporan 

 

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 RESTU Furniture 

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 


