
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

  Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini

 membawa pengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh setiap

 perusahaan, terutama yang menyangkut dunia informasi. Sarana  informasi

 yang canggih akan menunjang kecepatan dan ketetapan penyajian informasi

 dan dapat membantu semua pihak dalam rangka penyelesaian tugas

 guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

  Dalam Era Globalisasi kemajuan dalam bidang komputer khususnya di

 Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam suatu

 perusahaan atau organisasi penggunaaan komputer memang diperlukan

 untuk  membantu kegiatan diperusahaan contohnya dalam bidang

 penjualan. Hal ini sangat dirasakan dampaknya, karena bidang penjualan

 mempunyai volume  kerja yang cukup besar dalam mengatur keluar

 masuknya barang serta dalam penghitungan jumlah barang dan penetuan

 harga barang. Untuk itu dibutuhkan data-data yang tepat dan akurat agar

 tidak terdapat kesalahan dalam menyusun laporan.

  Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis data-data tentang

 penjualan yang ada, dan diharapkan dapat dibuat perangkat lunak sesuai

 dengan kebutuhan toko agar dapat membantu pekerjaan-pekerjaan toko.

 Oleh  karena itu penulis mengambil judul ”SISTEM PENJUALAN TUNAI

 PADA  CV.  DAYA SEMESTA PANGKALPINANG”.



2. Masalah

  Masalah yang dihadapi dari CV. DAYA SEMESTA  adalah :

 a. Seringnya terjadi kesalahan dalam penghitungan penjualan motor

 tiap bulan maupun tahunan.

 b. Sulitnya untuk mengontrol banyaknya jumlah pelanggan. Dimana

 untuk penyimpanan data-data pelanggan masih banyak mengunakan

 kertas  dan buku-buku.

 c. Pada Pendataan pelanggan pencatatan dilakukan dengan manual ini

 cenderung terjadinya kesalahan.

3. Tujuan Penulisan

  Laporan Kuliah Kerja Praktek ( KKP ) wajib dikerjakan para

 mahasiswa Amik Atma Luhur karena merupakan salah satu syarat untuk

 menyusun Tugas Akhir ( TA ). KKP akan memberikan manfaat yang dapat

 dijadikan bekal bagi mahasiswa itu sendiri untuk terjun kedalam lingkungan

 kerja.

 Maksud dari tujuan penulisan KKP adalah :

  1. Membantu mempermudah pekerjaan Staf Karyawan untuk

 mengetahui setiap barang yang ada.

  2. Dapat memperoleh data yang akurat dan mempercepat proses

 penjualan.

  3. Mempercepat waktu dalam proses pembuatan laporan dengan

 memberikan informasi yang cepat dan tepat waktu.

4. Batasan Permasalahan

  1. Barang yang telah anda beli tidak dapat ditukarkan lagi baik

 dengan barang lain ataupun berupa uang yang telah anda bayar.

  2. Apabila barang yang anda beli rusak, anda bisa memberitahukan

 kepada pemilik toko, tetapi tergantung barang yang telah dibeli apakah

 barang tersebut mempunyai garansi atau tidak.



5. Metode Penelitan

  Untuk memperoleh data yang diperlukan dan mempermudah

 penyusunan laporan ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan

 data, adapun metode pendekatan/penelitian yang digunakan antara lain :

a. Observasi

  Melakukan observasi pengamatan lapangan yaitu melihat langsung

 terhadap objek/kegiatan rutin sehari – hari berkenaan dengan proses

 administrasi, mempelajari bentuk dokumen – dokumen yang digunakan dan

 laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dbutuhkan.

b. Interview ( Wawancara )

  Melakukan wawancara secara lisan kepada pihak yang bersangkutan

 dengan alur permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan

 bahan penulisan yang mungkin tidak terpantau dan lepas dari pengamatan,

 terutama menyangkut hal – hal yang tidak rutin yang lebih banyak

 pertimbangan dan kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah

 perbaikan dari proses yang ada.

c. Kepustakaan

  Dengan mencari data pada dokumen administrasi yang berkaitan

 dengan permasalahan yang diambil. Bahan penulisan ini juga mempelajari

 dan mengumpulkan bahan-bahan petunjuk yang dapat menunjang

 tersusunnya KKP ini.

6. Sistematika Penulisan

  Penulisan pada laporan KKP ini terdiri dari beberapa Bab, setiap Bab

 terdiri dari Sub – sub yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut :



 BAB I.      PENDAHULUAN

      Menguraikan tentang latar belakang penulisan, tujuan penulisan, batasan

      sistem, dan sistematika penulisan.

 BAB II.    TINJAUAN UMUM

      Menguraikan secara singkat sejarah CV. Daya Semesta, Struktur

      Organisasi, serta tugas dan fungsi masing – masing bagian.

 BAB III.   KONFIGURASI KOMPUTER

      Membahas tentang alasan pengunaan computer, konfigurasi Hardware,

      dan Sofware yang dipakai.

 BAB IV.   STUDI KASUS

      Membahas tentang data dan analisa yang ada serta serta penyusunan

      laporan.

 BAB V.    PENUTUP

      Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik pada pembahasan yang

      telah dilakukan sebelumnya.


