
     
   

                                   BAB I 

                           PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, informasi berperan penting pada semua 

aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. 

Kemajuan tenologi khususnya komputer, menjadikan mereka yang bergerak 

di bidang bisnis perlu mencermati peluang yang mereka miliki karena 

komputer merupakan penunjang utama bagi pengguna sistem di era modern 

ini. Komputer sebagai sarana pengolah data membantu manusia untuk dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat dan akurat. 

Maka dari itu untuk mempermudah dan mempercepat operasional kerja 

yang berkaitan langsung dengan kegiatan serta masalah pengolahan data 

penjualan tunai dengan menggunakan komputer akan lebih cepat dan akurat. 

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dan 

pengetahuan yang telah diterima selama dalam bangku kuliah pada kegiatan 

yang nyata, sehingga nantinya dapat memudahkan mahasiswa dalam 

beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan dan 

menjadi tenaga ahli professional yang sesuai dengan bidangnya. Toko Karya 

Baru sendiri bergerak dibidang penjualan bahan dan alat bangunan 

Toko Karya Baru sendiri bergerak dibidang penjualan bahan dan alat 

bangunan. Toko ini beralamatkan di Perumnas Jl. Mentok Gg. Hayati, 

Pangkalpinang. Toko Bangunan Karya baru mengalami kendala dalam 

pencatatan transaksi penjualan, karena masih dilakukan secara manual 

sehingga sering terjadi kesalahan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis mengambil 

judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN TUNAI PADA TOKO BANGUNAN 

KARYA BARU ” untuk Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini. 

 

 

 



 
 

2. Masalah 

Dalam melakukan pelayanan penjualan terhadap pelanggannya, Toko 

Karya Baru masih menggunakan sistem manual, sehingga timbul masalah-

masalah seperti yang disebutkan di bawah ini : 

Masalah-masalah yang dihadapi adalah ; 

a. Tidak adanya pendataan barang maupun pelanggan yang dimiliki Toko 

Karya Baru secara terkomputerisasi, sehingga sulit atau memakan waktu 

yang lama dalam pencarian datanya. 

b. Pemesanan barang dilakukan secara lisan oleh pelanggan tanpa adanya 

pencatatan.  

c. Belum adanya surat jalan yang dibuat sebagai pengantar barang ke 

pelanggan. 

d. Kesulitan dalam mencari arsip-arsip penting yang menyangkut transaksi 

penjualan tunai.  

e. Laporan penjualan belum dibuat, sehingga pimpinan kesulitan 

mengetahui berapa banyaknya transaksi penjualan yang terjadi selama 

periode tertentu.  

 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu alat bantu 

sebagai mitra pelaksanaan kerja. Dalam sistem pencatatan transaksi-

transaksi penjualan yaitu komputer dan diterapkan dengan sistem yang 

dikomputerisasi akan dihasilkan informasi yang tepat waktu. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek adalah memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mendapatkan perbandingan antara ilmu yang diperoleh 

dalam perkuliahan dengan dunia kerja. Dan dapat dijadikan sebagai 

gambaran untuk memasuki lapangan kerja yang sesungguhnya, yang 

merupakan wadah pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan 

dapat memahami dan mampu mengatasi tugas-tugas pekerjaan yang 

diembannya, serta mempunyai wawasan berpikir yang luas. 

 



     
   

4. Batasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka pada tugas perancangan sistem ini, batasan masalah 

hanya akan membahas proses penjualan tunai, mulai dari pelanggan 

membeli barang sampai pembuatan laporan mengenai transaksi penjualan. 

Dimana sistem yang dipakai saat ini masih bersifat manual sehingga 

penggunaan komputer diperlukan agar aktifitas dapat dilakukan lebih efektif 

dan efisien . 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunanan Kuliah Kerja Praktek ini dilakukan penelitian 

sebagai berikut : 

a. Observasi  

Meninjau dan mengunjungi langsung ke Toko Karya Baru untuk mengetahui 

secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas. 

b. Wawancara langsung orang-orang yang berkepentingan untuk 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

c. Studi Literatur 

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan melalui buku-buku 

di perpustakaan. 

 

6. Sistematika Penulisan 
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BAB II :  ORGANISASI 

1. Sejarah nstansi KKP 

2. Struktur organisasi instansi KKP 

3. Penjelasan unit kegiatan yang menjadi tempat riset 

BAB III :  INFRASTRUKTUR 

      Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi 

Hardware dan Software komputer atau sistem informasi 

yang relevan dengan tugas selama KKP. 

BAB IV  : STUDI KASUS 

1. Proses bisnis 

2. Activity Diagram 

3. Sistem usulan dengan Usecase Diagram dan Deskripsi 

Diagram 

4. Rancangan basis data 

a. Pemodelan Data Konsultan (Class Diagram Tanpa             

Method) 

b. logical Record Structure 

c. tabel 

BAB V  :  PENUTUP 

      Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang 

apa yang telah dilakukan selama KKP pada Toko Karya 

Baru serta memberikan saran-saran terhadap sistem untuk 

meningkatkan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


