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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Peranan teknologi informasi saat iniberkembang dengan sangat 

pesat dan menjadi elemen penting dalam berbagai bidang, terutama pada 

bidang informasi untuk perubahan yang cepat dalam dunia usaha. Salah 

satunya pada bidang Penjualan Tiket Pesawat. 

Travelling merupakan salah satu alat transformasi yang cukup 

banyak diminati masyarakat pada saat ini. Dimana ini masih menggunakan 

sistem kerja secara manual, sehingga harus memerlukan sistem yang 

terkomputerisasi. Oleh karena itu informasi dalam travel ini terutama 

informasi pada jadwal penerbangan harus dimiliki client. Hal ini membuat 

tempat agen tiket memberikan yang terbaik pada pelanggan. Salah satunya 

adalah pelayanan penjualan tiket dengan prosedur nyang cepat dan tepat. 

Dengan demikian dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek 

(KKP) ini, penulis mengangkat judul yaitu SISTEM INFORMASI 

PENJUALAN TUNAI supaya dalam pengelolaan sistem informasi 

penjualan tunai BUNDA TRAVEL menjadi lebih baik dan cepat. Dalam 

hal ini salah satunya adalah dengan cara komputerisasi. 

2. Permasalahan  

Guna mempermudah jalannya sistem penjualan tunai di BUNDA 

TRAVEL, maka pihak pengelola harus mengemban tugas dan tanggung 

jawab yang lebih besar. 
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Masalah yang di hadapi oleh BUNDA TRAVEL yaitu pada cara 

kerjanya yang masih menggunakan sistem secara manual, sehingga 

memerlukan kecepatan, ketepatan dan ketelitian yang cukup tinggi. 

Adapun masalah yang sering muncul pada BUNDA TRAVEL adalah 

sebagai berikut: 

a. Sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan kupon tiket. 

b. Penyimpanan data pelanggan masih banyak menggunakan pembukuan 

sebagai media penyimpanan sehingga mengalami kesulitan dalam 

pencurian data jika sewaktu-waktu diperlukan. 

c. Proses pelayanan terhadap pelanggan kurang profesional. 

d. Kurang terjaminnya keakuratan data yang sudah tersimpan. 

e. Pembuatan laporan dengan menggunakan sistem manual harus 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin di harapkan dalam penulisan KKP ini agar dapat 

membantu kegiatan pelayanan penjualan tiket di BUNDA TRAVEL agar 

dapat lebih baik lagi. Dimana nantinya yang ingin diharapkan adalah 

sebagai berikut : 

a. Agar pelayanannya menjadi lebih teratur. 

b. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pendataan. 

c. Laporan yang di hasilkan terutama pada pembukuan pada BUNDA 

TRAVEL lebih tepat waktu. 

d. Dengan menggunakan sistem komputerisasi, segala sesuatu yang 

menyangkut administrasi dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. 
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4. Batasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada 

masalah yang berkaitan dengan sistem penjualan tunai pada BUNDA 

TRAVEL Sungailiat. 

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan untuk pelanggan 

lama dimulai dari pelanggan datang melakukan transaksi pembelian tiket 

atau melalui telepon. 

Sedangkan pelanggan baru harus datang ke agen untuk membeli 

tiket yang di butuhkan pelanggan tersebut. 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk 

kelengkapan data daninformasi adalah : Penelitian laporan (filed research), 

yaitu dilakukan dengan caramengumpulkan data secara langsung kepada 

objek penelitian yaitu pada pimpinanperusahaan/instansi serta karyawan 

yang bersangkutan dengan penelitian, melalui metode : 

a. Metode Pengamatan (Observasi) 

Melakukan observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap 

proses bisnis yang terjadi sehingga dapat diketahui urutan-urutan dari 

awal sampai akhir. 
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b. Metode wawancara 

Melakukan wawancara langsung dengan mangajukan beberapa 

pertanyaankepada pihak yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian, dalam hal inimelakukan wawancara dengan karyawan 

BUNDA TRAVEL untuk mendapatkan bahan-bahan yang mungkin 

lepas dari pengamatan. Ini dilakukan untuk pertimbangan ke arah 

perbaikan dari proses yang ada. 

c. Studi Literatur 

 

Metode pengumpulan data dari buku-buku, majalah, artikel dan 

internet. Dengan mengumpulkan data secara teori yang di perlukan 

untuk menyusun laporan ini juga dilengkapi dengan data atau 

keterangan tertulis berupa dokumen yang tidak bersifat rahasia dan 

berbagai bahan di dalam buku-buku yang ada serta perlengkapan 

lainnya baik referensi dari dalam maupun dari luar kampus, karena 

buku merupakan salah satu sumber dari ilmu pengetahuan. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Supaya dengan ruang lingkup pembahasan laporan ini dan supaya 

mendapatkangambaran yang jelas dan singkat serta mudah untuk diikuti, 

penulis menyusun laporankerja praktek ini dalam lima bab dan tiap bab di 

bagi menjadi beberapa sub bab, dengansistematika sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini Bersisi tentang gambaran umum maksud dan 

tujuan penulisan laporankerja praktek serta pelaksanaan 

penelelitian pada BUNDA TRAVEL yang terdiri dari latar 

belakang dilaksanakannya penelitian, tujuan diadakannya 

penelitian, tujuan penulisan, batasan permasalahan, 

metode penelitian serta sistematika dalam penyusunan 

laporan ini. 

 

BAB II :  ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari 

organisasi yang bersangkutan, struktur organisasi serta 

tugas dan tanggung jawab organisasi, unit kegiatan tepat 

riset. 

 

BAB III :  INFRASTRUKTUR 

Bab ini menjelaskan tentang infrastruktur, penjelasan 

singkat hardware, dan software yang akan di pergunakan 

pada BUNDA TRAVEL Sungailiat terutama bagian 

penjualan tiket. 

 

BAB IV :  STUDIKASUS 

Dalam bab ini akan menggambarkan tentang proses bisnis, 

activity diagram, sistem usulan, dan rancangan basis data. 

 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-

bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis KKP. 

 

  


