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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Di masa yang serba cepat dan canggih seperti sekarang ini, sebuah 

sistem yang terkomputerisasi sudah sangat diperlukan pada toko-toko 

yang di kategorikan besar salah satunya toko furniture. Karena sistem 

yang sudah terkomputerisasi dapat mendukung kinerja sebuah toko 

dalam melakukan proses transaksinya. 

Namun pada kenyataannya, masih ada toko furniture yang masih 

menggunakan cara manual dalam melakukan proses transaksinya, salah 

satunya adalah Toko Atlantis. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya 

pengetahuan dalam mengenal hubungan manajemen pada toko dengan 

sistem komputer. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi sebuah 

toko dapat melakukan penyimpanan data dan pencetakan dengan cepat 

dan mudah. Karena tingkat kecepatan dalam pencetakan baik itu nota 

maupun laporan serta dalam proses penyimpanan lebih cepat, aman, dan 

rapi. 

Untuk itu penulis mencoba membahas ruang lingkup yang kecil 

dalam sistem penjualan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis 

mengambil judul : 

“ SISTEM PENJUALAN TUNAI PADA TOKO ATLANTIS”. 
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2. Masalah 

Berbagai kelemahan sistem informasi telah terjadi dan tentu saja hal 

tersebut telah memperlambat pelaksanaan operasional dari para pekerja 

karena sitem yang digunakan masih manual, Adapun masalah-masalah 

itu adalah sebagai berikut : 

a. Pada Toko Atlantis dalam melakukan pendataan data pembeli dan 

data barang  masih menggunakan sistem manual. 

b. Sistem transaksi penjualan yang digunakan masih menggunakan 

sistem manual, seperti pada proses proses transaksi penjualan dan 

pembayaran. 

c. Berdasarkan nota penjualan barang, bagian pembelian melakukan 

pencatatan ke dalam buku dan berdasarkan buku yang dicatat 

tersebut bagian pembelian melaporkan hasil penjualan kepada 

pimpinan sebagai laporan bulanan. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan KKP ini adalah sebagai berikut : 

a. Agar  toko furniture atlantis dapat melakukan   proses pendataan  

data pembeli dan data barang  agar lebih mudah disimpan dan lebih 

cepat dalam melakukan pencarian ulang. 

b. Toko forniture atlantis dapat melakukan transaksi secara 

komputerisasi,agar data mudah disimpan lebih rapi dan lebih mudah 

untuk di cek kembali setelah melakukan proses transaksi penjualan 

dan pembayaran. 

c. Agar toko furniture atlantis dapat melaporkan hasil penjualan dan 

pembelian barang kepada pimpinan dalam bentuk hasil cetakan 

sehingga bentuk laporan tidak berantakan dan akurat. 
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4. Batasan Permasalahan 

Agar penyusunan laporan kerja ini dapat terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai maka diperlukan batasan-

batasan masalah dalam pembahasanya. Adapun yang menjadi batasan 

masalah dalam penulisan laporan KKP ini adalah : 

a. Pemrosesan transaksi penjualan masih manual serta dalam 

pembuatan laporan masih secara manual ataupun lisan sehingga data 

tidak akurat dan memerlukan waktu lama. 

b. Pembahasan masalah hanya dilakukan pada proses pendataan, 

transaksi penjualan tunai dan tidak membahas retur. 

c. Penulisan laporan dibatasi hanya pada analisis sampai pada 

pemberian usul rancangan suatu sistem informasi penjualan tunai. 

 

5. Metode Penelitian  

Dalam rangka megumpulkan data-data atau keterangan yang 

diperlukan, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode, 

diantaranya :  

 

a. Observasi  

Penulis mengumpulkan data secara langsung langsung ke 

lapangan dengan melihat objek yang diteliti dalam waktu yang 

bersamaan. Metode ini bersifat umum tapi menyeluruh dan 

manfaatnya dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian yang lebih 

baik.  

 

b. Wawancara 

Penulis mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab dengan 

pimpinan/pemilik usaha yang secara jelas mengetahui permasalahan 

menyangkut sistem yang diteliti. 
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c. Studi Pustaka  

Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan 

data dengan cara mencari informasi di internet Didalam metode ini 

penulis berusaha melengkapi data-data yang diperoleh dengan 

membaca dan mempelajari dari internet dan data-data yang relevan 

dan tentu saja yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dibahas.  

 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan 

laporan Kuliah Kerja Praktek ini, maka digunakan sistematika penulisan 

yang bertujuan untuk mempermudah pembaca menelusuri dan 

memahami laporan Kuliah Kerja Praktek ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara 

umum, masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan secara 

keseluruhan. 

BAB II  ORGANISASI 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang organisasi yang 

terbentuk pada usaha swasta yaitu sejarah, struktur 

organisasi dan pejelasan unit kegiatan. 

BAB III  INFRASTRUKTUR 

Pada bab ini penulis membahas mengenai teori tentang 

spesifikasi hardware dan software yang ada pada usaha 

swasta. 
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BAB IV  STUDY KASUS 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kasus dan 

penyelesainya sesuai dengan hasil riset dan dengan 

memperhatikan batasan-batasan masalah yang sudah di 

tentukan. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan 

serta saran yang diambil dari seluruh pembuatan laporan 

Kuliah Kerja Praktek ini. Yang mungkin bermanfaat bagi 

TOKO Atlantis dalam memutuskan kebijakan-kebijakan 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


