
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

  Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 

pada saat ini,maka perusahaan dan usaha-usaha kecil dituntut untuk bekerja 

secara ekonomis, efektif dan efisien agar dapat mengikuti perkembangan 

teknologi kedepannya. 

 Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan salah satu 

motivasi utama yang membawa suatu persaingan. Sehingga  timbul suatu 

permasalahan yang sangat rumit. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang 

diperlukan untuk menagani permasalahan tersebut yaitu diperlukan sistem 

yang terkomputerisasi yang digunakan untuk menangani sistem penjualan 

karena penjualan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan 

usaha. 

 Seperti hal nya yang terjadi pada MWT TRAVEL yang bergerak dalam 

bidang penjualan tiket pesawat terbang. Dimana yang kita ketahui persaingan 

cukup banyak dibidang bisnis, system yang lebih baik untuk menjamin 

kepuasan customer terhadap pelayanan. MWT TRAVEL ini sudah 

terkomputerisasi sehingga sangat mudah untuk memasukkan data-data,dan 

selain itu juga customer bisa melakukan pesanan melalui telepon. 

 Berdasarkan uraian diatas kita menyadari peran para penjual atau para 

pengusaha.Maka penulis membuat laporan kuliah kerja praktek ini berjudul 

“Sistem Penjualan Tunai Pada MWT TRAVEL”. 

 

 

 

 

 



2. Masalah 

 Setelah melakukan observasi pada Agen Tiket MWT TRAVEL 

Pangkalpinang Banyak masalah yang didapat yaitu sebagai berikut 

a. Pelaksanaan operasi usaha kurang efektif. 

b. Belum memenuhi sistem  terkomputerisasi yang sesungguhnya. 

c. Sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pencarian dan 

pencatatan data-data penjualan sehingga dalam pembuatan laporan 

membutuhkan waktu yang lama. 

d. Penyimpanan dokumen yang masih menggunakan arsip sebagai media 

penyimpanan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengurutan 

dan pencarian dokumen jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

 

3. Tujuan penulisan 

Tujuan penyusunan Kuliah Kerja Praktek ini merupakan salah satu syarat 

untuk memenuhi Tugas akhir serta meneliti tentang sistem informasi 

penjualan pada MWT TRAVEL, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang penulis dapatkan dimeja 

perkuliahan dengan praktek sesungguhnya. 

b. Dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh MWT TRAVEL 

Pangkalpinang dalam bidang penjualan tunai. 

c. Diharapkan dengan penerapan sistem yang diusulkan beban kerja dibagian 

penjualan tunai dapat mempermudah dalam mengontrol data masuk dan 

keluar, sehingga informasi yang dibutuhkan lebih cepat dan akurat. 

d. Dapat mengetahui bagaimana penerapan penjualan tunai MWT TRAVEL 

Pangkalpinang. 

e. Membantu pada proses promosi yang akan dijalani nanti sehingga 

memberikan hasil yang lebih baik. 

 

 



4. Batasan Permasalahan 

Sistem informasi penjualan tunai berfungsi untuk memudahkan proses 

penjualan tunai yang terjadi pada suatu perusahaan ,sehingga dalam pencarian 

data dapat lebih cepat dan dalam pembuatan laporan lebih cepat dan tepat 

waktu. Proses ini cukup luas kaitannya dengan bidang-bidang lainnya, 

Batasan masalah yanga da di MWT TRAVEL hanya dibatasi mengenai 

penjualan tunai saja , pemesanan datang langsung, tidak melayani pemesanan 

bila pemesanan tersebut tidak benar kepastiannya. 

5. Metode Penelitian 

Penulisan KKP (Kuliah Kerja Praktek) ini bahan-bahan yang diambil 

bukan hanya berasal dari pengetahuan penulis sendiri, tetapi juga pada 

beberapa referensi dari beberapa pihak dan dari data-data yang diambil dari 

tempat riset tentunya. 

 Teknik pengumpulan Data yang diambil untuk mendukung 

metode penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Teknik  pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang benar 

dan mencatat sistematik data yang dibutuhkan. 

b.  Observasi 

Dengan cara mengamati langsung terhadap kegiatan kerja sistem yang 

berjalan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek 

yang diteliti. 

c.  Studi Dokumentasi 

Merupakan metode pengumpulan data melalui arsip serta dokumen yang 

terkait dengan system penjualan tunai. 

 

 

 

 



d.  Kepustakaan 

Dasar informasinya bersifat teori yang didapat dari buku-buku, catatan kuliah, 

serta ilmu pengetahuan lain yang relevan yang dapat menunjang tersusunnya 

KKP ini, karena buku merupakan salah satu sumber dari segala sumber ilmu 

pengetahuan. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar  penyusunan KKP ini lebih terarah, maka penyusunan KKP ini 

disusun dalam bab per bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang 

tersusun dengan garis besar sebagai berikut : 

 

BAB I        PENDAHULUAN 

Pada bab ini secara umum menguraikan latar belakang 

penyusunan,        masalah yang dihadapi, tujuan penulisan, 

batasan permasalahan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II      PROFIL PERUSAHAAN 

Pada bab ini secara umum menguraikan tentang sejarah, 

struktur  organisasi, beserta tugas dari bagian-bagian yang ada 

dalam perusahaan tempat melakukan KKP ( Kuliah Kerja 

Praktek ). 

BAB III     INFRASTRUKTUR 

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer sistem informasi yang digunakan 

MWT TRAVEL 

BAB IV     STUDY KASUS 

Pada bab ini menjelaskan tentang tugas spesifikasi , proses 

bisnis, activity diagram, sistem usulan dengan use case dan 

deskripsi diagram dan rancangan basis data. 

 

 



BAB V      PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran dari bab-bab sebelumnya apa yang telah dibahas pada 

masing-masing bab dan saran-saran yang kiranya dapat 

diterima dan diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


