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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 
Pada era globalisasi yang semakin canggih sekarang ini dan proses 

penyampaian informasi yang semakin cepat mengakibatkan aspek kehidupan 

mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat sekali. Dengan adanya 

kemajuan teknologi yang semakin cepat maka segala sesuatu dapat dilakukan 

dengan cepat dan tepat waktu. 

Komputer merupakan alat pengolahan data yang mempunyai kelebihan dan 

kecepatan yang lebih tinggi dari otak manusia, oleh karena itu penggunaan sistem 

komputer sebagai alat bantu diperlukan untuk menunjang kegiatan dalam bidang 

pengolahan data, sehingga mempercepat pembuatan laporan yang baik. 

Mengingat semakin maju dan rumitnya data yang perlu diolah untuk dapat 

dijadikan informasi yang bermanfaat bagi semua kalangan terutama pada 

pengambilan keputusan, maka Perancangan sistem Informasi Objek Oriented 

menjadi alternatif  pilihan yang sangat tepat, karena dengan sistem yang lebih baik 

berbagai informasi yang berkualitas dapat dihasilkan. 

Sistem pencatatan data yang digunakan pada Penjualan Tunai di Koperasi 

Universitas Bangka Belitung ini belum terkomputerisasi masih menggunakan cara 

manual, oleh karena itu perlu perubahan dengan cara lebih meningkatkan sistem 

yang ada menjadi sistem yang  sudah terkomputerisasi dengan baik. Dengan 

demikian sistem informasi akan lebih efektif dan efisien dalam penerapan sistem 

informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. 

 

2. Masalah 

Masalah yang ada di Koperasi UBB adalah sistem penjualan yang digunakan 

masih manual. Yaitu tidak terkomputerisasi, jadi sering terjadi permasalahan pada 

proses penjualan di Koperasi UBB. Masalah-masalah lain yang ada di Koperasi 

UBB proses pembayaran yang juga masih dilakukan secara manual. Jadi sering 

terjadi kesalahan pada proses pembayaran. 
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3. Tujuan penulisan 

Sedangkan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Penulis mencoba untuk membuat program dan rancangan komputerisasi 

serta  memahami sampai seberapa jauh tingkat efisien pada sistem 

administrasi yang sedang berjalan, khususnya pada Koperasi Universitas 

Bangka Belitung. 

2) Untuk melakukan perancangan dan pembuatan perangkat lunak dengan 

menggunakan aplikasi. 

b. Bagi Instansi 

1) Memberikan masukan bagi pimpinan Koperasi Universitas Bangka 

Belitung mengenai sistem informasi komputerisasi yang berbasis komputer 

serta penggunaan komputer secara optimal dan berdaya guna. 

2) Memberikan masukan dalam rangka pengembangan sistem informasi 

pengolahan data masukan dan data keluaran. 

 

4. Batasan permasalahan 

Untuk mempermudah penulisan dan agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka penulis memberikan batasan permasalahan. Objek penelitian 

yang penulis lakukan pada Koperasi Universitas Bangka Belitung adalah menangani 

penjualan tunai. Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan riset yang diberikan,  

maka tidaklah mungkin penulis mempelajari semua yang ada pada Koperasi 

Universitas Bangka Belitung. Adapun yang menjadi batasan permasalahan pada 

pembuatan laporan ini yaitu pendataan data barang, proses penjualan tunai, dan 

pembuatan laporan penjualan.  

 

5. Metode Penelitian 
Untuk mengetahui gambaran sistem yang sudah berjalan dalam rangka 

pengembangan sistem, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pengumpulan data yang terdiri dari : 

a. Wawancara 

Melalukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan 

yang kurang jelas dari pengamatan, terutama menyangkut hal-hal yang tidak rutin 
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yang lebih banyak menyangkut perkembangan dan kebijaksanaan. Hal ini untuk 

bahan pertimbangan kearah perbaikan dari proses yang ada. 

b. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah kunjungan yang dilakukan ke perpustakaan 

guna mencari bahan-bahan atau data-data untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan, melalui media baca atau buku-buku yang berkaitan dengan 

pembelian tunai ini. Hal ini guna melengkapi informasi yang dibutuhkan. 

 

6. Sistematika Penulisan 
Penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini disusun dalam beberapa 

bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang disusun dengan garis besar sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, tujuan penulisan, batasan 

masalah penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  ORGANISASI 

Bab ini menguraikan tentang sejarah instansi KKP, struktur organisasi 

instansi KKP, penjelasan unit kegiatan yang menjadi tempat riset, 

Infrastruktur. 

 

BAB III  INFRASTUKTUR 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer atau sistem informasi 

yang relevan pada tempat riset. 

 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya 

apa yang telah dibahas pada masing-masing bab dan saran-saran yang 

kiranya dapat diterima dan diterapkan. 


