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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan 

canggih, tentu saja penggunaan komputer memegang peranan penting di 

berbagai bidang yang saling mendukung dalam aspek kehidupan. Saat ini 

banyak perusahaan baik pemerintah maupun swasta telah menggunakan 

komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Komputer juga 

akan membantu menangani secara cepat, dan akurat. Perkembangan informasi 

inilah mengakibatkan pergeseran standar efektivitas, sangat di perlukan untuk 

kemajuan perusahaan besar, menengah dan perusahaan kecil sekalipun. Hal 

ini diimbang dengan lebih informasi yang mudah di dapatkan dan berdaya 

guna untuk mendapatkan kumpulan informasi. 

         Beralihnya sistem tersebut untuk masa sekarang ini sangat diperlukan, 

karena hampir setiap perusahaan menggunakan komputerisasi tidak hanya 

pada perusahaaan besar, menengah saja, perusahaan kecil pun sekarang sudah 

banyak menggunakan jasa komputer untuk mengolah datanya ,oleh karena itu 

komputer juga ikut menentukan maju tidak nya dalam suatu sebuah 

perusahaan tersebut. 

         Dengan demikian adapun penyelesaian dari masalah ini akan kami 

buatkan sebuah rancangan sistem informasi penjualan tunai yang 

terkomputerisasi, agar proses pembuatan laporan lebih cepat dan akurat. 

  

      

2. Masalah          

 Pada P2 Cell yang masih menggunakan sistem manual (belum 

komputerisasi) seperti : 

a. Transaksi penjualan yang tidak tersusun dan tidak lengkap. 

b. Lambatnya proses percatatan. 

c. Pembuatan laporan penjualan yang lambat dan kurang akurat. 
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3. Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari penulisan KKP (Kuliah Kerja Praktek) ini adalah untuk 

merancang sistem informasi penjualan tunai dengan menganalisa dan 

membantu kegiatan penjualan tunai pada tingkat efektifitas dan efesiennya 

yang lebih baik lagi yaitu : 

a. Meningkatkan mutu pelayanan dibidang penjualan agar penyimpanan data 

lebih baik lagi.  

b. Untuk dapat menerima dan menyajikan informasi penjualan dengan 

mudah dan sesuai waktu yang dibutuhkan. 

c. Untuk menghindari adanya kerangkapan data yang mungkin timbul dalam 

pencatatan data pelanggan. 

d. Melengkapi dokumen-dokumen pendukung penjualan. 

e. Untuk merancang dan mengimplementasikan sisitem informasi penjualan 

agar sesuai dengan stadar yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran 

kegiatan usaha penjualan. 

f. Untuk menghasilkan pembuatan laporan penjualan yang lebih akurat dan 

tepat waktu. 

 

4. Batasan Permasalahan 

 Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada 

masalah yang hanya berkaitan pada sistem penjualan tunai yang ada pada P2 

Cell. 

      

5. Metode Penelitian 

 Dalam memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian di P2 Cell, 

penulis melakukan  beberapa metode antara lain : 

a. Pengumpulan Data 

1) Wawancara (Interview) 

Yakni dengan melakukan Tanya jawab antara penulis dengan  

pihak P2 Cell untuk memperoleh data yang dibutuhkan.  
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2) Pengamatan (Observasi) 

Penulis datang langsung ke P2 Cell untuk mengamati sistem 

penjualan tunai yang dilakukan oleh P2 Cell sehari – hari. 

3) Kepustakaan  

Penulis mempelajari dan mengumpulkan materi - materi yang 

digunakan sebagai petunjuk dalam penulisan Kuliah Kerja Praktek 

(KKP). 

 

 

6. Sistematika Penulisan         

Sesuai ruang lingkup pembahasan Kuliah Kerja Praktek (KKP) agar 

mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai informasi penjualan 

tunai dengan sistematika sebagai berikut:  

 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan, 

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

  

BAB II :   ORGANISASI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat P2 Cell, 

struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab, dan penjelasan unit 

kegiatan yang ada pada P2 Cell. 

 

BAB III :   INFRASTRUKTUR 

Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi Hardware dan 

Software komputer atau sistem infomasi yang relevan dengan tugas selama 

KKP.   

 

BAB IV :   STUDI KASUS 

Bab ini menjelaskan tentang tugas spesifik (kasus dan penyelesaiannya) 

meliputi: Proses bisnis, Activity Diagram, Sistem Usulan dengan Usecase 
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Diagram dan Deskripsi Diagram, dan Rancangan basis data yang meliputi 

Entity Relationship Diagram (ERD), Transformasi ERD ke LRS, Logical 

Record Structure (LRS), Tabel, Spesifikasi Basis Data. 

 

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang di berikan oleh penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


