
 

 

 

 

 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia usaha semakin berkembang, perusahaan yang ingin 

sukses dalam persaingan yang serba canggih ini harus memiliki strategi perusahaan 

yang dapat memahami kebutuhan konsumen dalam dunia bisnis. Dalam 

mengembangkan bisnis harus memahami betul ap yang diinginkan konsumen.  

Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin pesat dan selalu 

menarik untuk diamati terutama yang berhubungan dengan komunikasi seperti 

teknologi telepon seluler yang cepat dan canggih sehingga menarik setiap orang 

dan merupakan salah satu daya tarik untuk menarik perhatian konsumen dalam 

membeli. Sebagai pelaku dunia bisnis yang bergerak dalam bidang ini maka 

sepantasnya mengetahui lebih jauh apa yang dibutuhkan perusahaan dalam 

menentukan strategi pasar yang baik untuk mengembangkan dunia usaha agar 

mencapai kesuksesan. 

Toko One World Celluler masih menggunakan sistem manual atau belum 

menggunakan sistem komputerisasi jadi atas dasar itulah penulis mengambil riset di 

toko “One World Celluler milik Bapak Novariansyah supaya toko ini menggunakan 

sistem komputerisasi. Usaha  Bapak Novariansyah terbilang cukup sukses dengan 

strategi bisnis dan Manajemen yang dimilikinya. Bapak Novariansyah memulai 

bisnisnya dengan membuka toko handphone “One World Celluler pada tahun 2008 

yang beralamat di jalan mayor syafrie rahman, semabung pangkalpinang. Termasuk 

juga usaha pulsa serta aksesoris handphone. Tempat ini sangat strategis dan 

sangat mendukung usahanya karena terletak didepan jalan raya dan juga tidak jauh 

dari pusat perkantoran, rumah sakit, dan juga beberapa sekolah menengah atas. 

Tidak dipungkiri hal tersebut juga ikut mendukung keberhasilan usahanya. 
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2. Masalah 

Kendala yang dihadapi oleh toko One World Celluler adalah sering terjadinya 

kesalahan pencatatan di pembukuan oleh Bag. Administrasi, masih menggunakan 

sistem manual/belum terkomputerisasi sehingga masih sering terjadi kesalahan 

dalam menulis data. 

 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Kuliah Kerja Praktek (KKP) adalah : 

a. Mempermudah dalam transaksi penjualan pulsa. 

b. Mempermudah dalam pencatatan stock pulsa, sehingga meminimalisirkan  

kekeliruan dalam penghitungan stock. 

c. Membantu mengembangkan sistem manual menjadi sistem komputerisasi. 

d. Memberikan pengetahuan tentang cara berbisnis. 

e. Memilih bidang usaha yang layak dan mampu dikembangkan dan mengkaji 

beberapa kendala dari usaha yang akan dijalankan. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam riset yang dilakukan oleh penulis pada “One World Celluler” yaitu 

akan membahas penjualan tunai pulsa voucher dan elektrik, mulai dari pemilik toko 

mencatat stock dan harga pulsa, pelanggan membeli pulsa,dan sistem yang dipakai 

oleh Bapak Novariansyah selaku pemilik “One World Celluler” ini masih 

menggunakan sistem manual, maka data-data transaksi dan daftar barang tidak 

terdata dengan akurat, sehinnga perlulah sistem komputerisasi untuk membantu 

semua kegiatan transaksi yang terjadi pada “One World Celluler”. 
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5. Metode penelitian 

Dalam rangka Penyusunan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini, dilakukan metode 

penelitian sebagai berikut : 

 

a. Wawancara 

Yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pemilik 

perusahaan untuk memperoleh data yang akurat dan benar. 

 

b. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung di tempat perusahaan serta 

mengumpulkan beberapa data dan berkas-berkas penting yang ada pada 

perusahaan tersebut. 

 

c. Kepustakaan 

Buku-buku ataupun referensi yang ada di perpustakaan sangat penting dalam 

membantu penyelesaian laporan ini. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Penunlisan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini disusun dalam beberapa bab. 

Dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara garis besar yaitu 

sebagai berikut: 

 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dimana menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah, metode penelitian, sistematika penulisan dari 

penelitian tersebut. 
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b. BAB II ORGANISASI 

Membahas tentang gambaran umun “One World Celluler” yang meliputi sejarah 

singkat “One World Celluler”, struktur organisasi serta beberapa macam 

kegiatan daripada karyawan serta pemilik perusahaan pada “One World 

Celluler” 

 

c. BAB III INFRASTRUKTUR 

Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi hardware yang meliputi teori singkat 

hardware, hardware yang ada pada One World Celluler, spesifikasi software, 

jenis software, dan software yang dipakai One World Celluler termasuk program 

sistem informasi. 

 

d. BAB IV STUDY KASUS 

Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi tugas yang meliputi kasus beserta 

penyelesaiannya yang meliputi proses bisnis, rancangan basis data, struktur 

penampilan, rancangan layar. 

 

e. BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan tentang apa yang telah 

dilakukan selama Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada “One World Celluler”. Serta 

mencantumkan saran-saran terhadap sistem kerja pada “One World Celluler” 

guna untuk meningkatkan usahanya.  
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