
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  
 
1. Latar Belakang 

Penjualan tunai merupakan salah satu kegiatan utama pada ITMAR 

BUTIK Basel. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi Penjualan yang 

dapat membantu jalannya proses Penjualan yang ada pada ITMAR 

BUTIK Basel agar memperoleh hasil yang optimal. 

Dalam era globalisasi yang serba komputerisasi perusahaan 

memerlukan dukungan teknologi komputer, salah satunya adalah  

.perusahaan yang bergerak dibidang Penjualan tunai barang dan 

Aksesoris Untuk menunjang kemajuannya ITMAR BUTIK Basel harus 

memiliki alat bantu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

dengan cepat. Dalam hal ini komputer sangatlah berpengaruh besar untuk 

memajukan perusahaan dan perlu didukung juga oleh Sumber Daya 

Manusia yang dapat mengelola dan menangani serta memeliharanya. 

 

2. Maksud dan Tujuan KKP 

Maksud dan tujuan dalam penulisan Kuliah Kerja Praktek (KKP) 

secara umum adalah untuk memberikan gambaran dan praktek dari ilmu 

pengetahuan serta teori-teori yang diterima di akademi sehingga 

mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dunia kerja dan juga dapat 

membantu memberikan kemungkinan usaha perbaikan serta untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Diploma 

III (tiga) Amik Atma Luhur, selain itu juga penulis memiliki tujuan khusus 

dari Kuliah Kerja Praktek di ITMAR BUTIK Basel sebagai berikut: 

 

 

 



 

a. Untuk mengenal penulisan dalam menerangkan pengetahuan yang 

diperoleh secara teoritis selama kuliah. 

b. Untuk mengenal situasi dan lingkungan kerja yang sesungguhnya. 

c. Untuk mengetahui bagaimana kerja komputer, bagaimana 

memperaktekkan dan mengatasi permasalahan yang timbul pada 

proses kerja tersebut. 

d. Melatih penulis menyusun suatu laporan dalam teori praktek dalam 

bentuk laporan hasil yang nantinya berguna dalam pembuatan tugas 

akhir. 

 

3. Kegunaan KKP 

Hasil KKP pada program pendidikan Diploma III Amik Atma Luhur, 

diharapkan mempunyai kegunaan diantaranya: 

a. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan / instansi 

atau badan usaha. 

b. Mahasiswa mempunyai kemampuan dalam menerapkan teori yang 

telah didapatkan dalam perkuliahan pada laporan kerja yang nyata. 

c. Sebagai tolak ukur bagi mahasiswa terhadap keahlian yang telah 

didapatkan. 

d. Mahasiswa memiliki wawasan tentang dunia kerja nyata. 

e. Melatih mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam bekerja 

bersama-sama. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka pelaksanaan KKP ini penulis melakukan 

serangkaian penelitian yang diperlukan untuk memperoleh data yang 

akurat dan setidaknya mendekati kebenaran untuk dapat dipertanggung 

jawabkan.  

 



 

Dibawah ini metode-metode yang digunakan penulis dan : 

a. Observasi 

Pada Metode ini, penulis mengumpulkan data dengan cara 

mengamati secara langsung dengan melakukan riset atau survey, 

ke ITMAR BUTIK Basel, sehingga penulis mendapatkan data dan 

informasi yang akurat mengenai sistem yang sedang dikerjakan. 

b. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan langsung melakukan tatap 

muka atau dengan menanyakan langsung ke pimpinan dan 

pegawai di ITMAR BUTIK Basel. 

c. Kepustakaan 

Metode pengumpulan data ini dengan mengunakan buku-buku 

panduan, memperoleh informasi yang relevan dengan cara 

membaca, mempelajari literatur-literatur mengenai masalah dan 

judul yang diambil. 

 
5.  Manfaat Penelitian 

Dari kegiatan penelitian ini memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Mempunyai informasi tentang objektif dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan. 

b. Data memberikan referensi atau rujukan terhadap pemrosesan data 

yang dilakukan pada masing-masing kegiatan menjadi sebuah 

laporan. 

 

6. Pembatasan Masalah 

Sistem informasi Penjualan ini cukup luas kaitannya dengan 

bidang-bidang lain. Tetapi disini penulis membatasi masalah hanya pada  

 



 

Penjualan Barang saja yaitu mulai dari pendataan data barang, 

pencatatan transaksi Penjualan dan membuat laporan hasil Penjualan 

yang diberikan kepada pimpinan setiap 1 (satu) bulan sekali.   

 

7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan penulisan laporan KKP, penulis mengemukakan 

menjadi 5 Bab, dimana masing-masing Bab mempunyai hubungan antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

Adapun sistematika penulis sebagai berikut: 

Bab    I  Pendahuluan :  

dalam bab ini, diuraikan beberapa hal yang penting untuk 

diketahui yaitu latar belakang, maksud tujuan penulis, ruang 

lingkup, metode penelitian dan sistematika laporan. 

BAB   II Struktur Organisasi:  

bab ini meliputi penguraian tentang sejarah organisasi dan 

struktur organisasi ITMAR BUTIK Basel. 

Bab   III  Konfigurasi Komputer : 

 Bab ini meliputi alasan penggunaan komputer, Sistem 

Database dan Komunikasi Data, Perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software). 

Bab   IV  Studi Kasus :  

Bab ini menjelaskan mengenai pembuatan beberapa 

program aplikasi yang dilakukan oleh penulis. 

Bab    V  Penutup : 

 Bab ini berisi kesimpulan laporan dan memberikan saran-

saran yang dapat penulis sampaikan untuk dikerjakan sebagai 

masukkan untuk perbaikan selama pelaksanaan KKP. 

 

 


