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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, informasi berperan penting pada

semua aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia

bisnis. Kemajuan teknologi khususnya komputer, menjadikan mereka

yang bergerak di bidang bisnis perlu mencermati peluang yang mereka

miliki karena komputer merupakan penunjang utama bagi pengguna

sistem di era modern ini. Komputer sebagai sarana pengolah data

membantu manusia untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan

dengan cepat, tepat dan akurat.

Tujuan penulisan ini supaya sistem yang ada pada Topik Motor

beralih ke sistem komputerisasi. Sehingga memudahkan Topik Motor

dalam mengisi pendataan, bukti pembayaran, dan laporan bulanan lebih

lengkap dan lebih baik.

2. Masalah

Untuk melakukan pelayanan penjualan barang-barang sparepart

motor terhadap pelanggannya, Topik Motor masih menggunakan sistem

manual dimulai dari pendataan dan bukti pembayaran penjualan

sparepart pada Topik Motor.

Masalah-masalah yang dihadapi adalah pendataan data di mulai dari:

a. Pendataan data barang yang masih dilakukan secara manual.

b. Pendataan data pelanggan yang masih dilakukan secara manual.

c. Tidak adanya pembuatan laporan penjualan sparepart setiap

bulannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu alat

bantu sebagai mitra pelaksanaan kerja. Yaitu dengan adanya sistem

penjualan yang terkomputerisasi. Sehingga data yang di dapat bisa lebih

cepat, akurat, dan tepat guna.



2

3. Tujuan Penulisan

Pengolahan yang selama ini masih dilakukan secara manual, dapat

dipermudah dan dipercepat kinerjanya dengan memberikan solusi berupa

rancangan sistem yang terkomputerisasi.

Sistem yang terkomputerisasi ini diharapkan dapat mendukung

tercapainya tujuan sebagai berikut:

a. Pendataan data barang lebih lengkap dan lebih baik.

b. Pendataan seluruh data pelanggan lebih rapi dan lebih akurat.

c. Membuat laporan penjualan sparepart motor setiap bulan.

4. Batasan Permasalahan

a. Sistem yang ada pada Topik Motor masih manual, mulai dari

pendataan data barang, pendataan data pelanggan, dan  bukti

pembayaran.

b. Pada Topik Motor bukan hanya terdapat penjualan sparepart

motor saja, ada servis motor dan penjualan motor. Tetapi batasan

masalah hanya akan membahas proses penjualan tunai pada

sparepart motor saja.

c. Karena sistem kegiatan penjualan tunai sparepart motor pada

Topik Motor masih manual, dimulai dari pengisian pendataan

barang, pengisian pendataan data pelanggan, dan bukti

pembayaran. Sehingga penggunaan komputer sangat diperlukan

agar lebih efisen dan efektif.



3

5. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data penyusunanan laporan Kuliah

Kerja Praktek ini dilakukan penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung tahap kerja

rutin sehari-hari berkenaan dengan proses transaksi penjualan,

mempelajari dokumen yang digunakan dan laporan yang dihasilkan

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan alur

permasalahan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan bahan

penulisan yang lepas dari pengamatan, terutama menyangkut hal-hal

yang tidak rutin dan lebih banyak menyangkut pertimbangan dan

kebijaksanaan. Hal ini untuk pertimbangan kearah perbaikan dari

proses yang ada.

c. Perpustakaan

Dalam penulisan ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan-

bahan dari buku-buku, diktat-diktat, serta referensi lainnya untuk

digunakan sebagai petunjuk yang dapat digunakan sebagai penunjang

penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek.
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6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar

belakang, masalah, tujuan penulisan, batasan

permasalahan, metode penelitian dan sistematika

penulisan laporan KKP.

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

konfigurasi hardware dan software yang akan digunakan

pada Topik Motor.

BAB IV STUDY KASUS

Dalam bab ini menggambarkan tentang analisa proses

bisnis, aktivity diagram, usecase diagram, deskripsi

diagram, rancangan basis data, entity relationship

diagram, record structure, dan tabel.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang

apa yang telah dilakukan selama KKP pada Topik Motor

serta memberikan saran-saran terhadap sistem untuk

meningkatkan usahanya.


