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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan sistem informasi komputer sangat beragam. 

Kini persaingan kian memanas dengan penawaran yang kian beragam pula. 

Sistem informasi pada Mohan Grosir Solo ikut berperan menyemarakkan 

persaingan.  

Mohan Grosir Solo merupakan toko yang bergerak di bidang 

kerjasama Penjualan dan Penjualan Retail dengan Sistem Penjualan Kredit. 

Penjualan  kredit yang dijalankan  mulai dari pengajuan langsung ke kasir 

dengan menyerahkan kartu identitas saja. Pelanggan melakukan 

pengambilan barang sesuai dengan nilai pengajuan yang disetujui kemudian 

pelanggan akan mengangsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala 

yang dialami toko antara lain, dalam transaksi masih sering terjadi 

kesalahan dalam perhitungan administrasi angsuran dan pelunasan. Selain 

itu, pencarian data mengalami error data karena terlalu banyaknya 

pelanggan yang sering terlambat mengangsur.  

Dari masalah yang timbul penulis membuat rancangan penjualan 

kredit kepada konsumen dalam berbelanja dengan didukung perangkat 

aplikasi sebagai fasilitas layanan informasi yang memadai. Karena 

pelayanan yang baik dengan fasilitas-faslitas yang memadai sangat penting 

untuk kepuasan belanja para konsumen. Pembuatan sistem aplikasi 

penjualan kredit yang dapat membantu konsumen dalam pemenuhan 
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kebutuhan gudang, kasir dan administrasi dalam menanggulangi 

keterlambatan angsuran dan update kredit dapat terprogram dengan baik. 

Dengan adanya sistem informasi penjualan kredit yang penulis buat 

diharapkan kesalahan yang kecil sampai dengan yang besar dapat teratasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat dirumuskan bagaimana membuat atau merancang sistem informasi 

berdasarkan dari permasalahan dan latar belakang masalah yang ada. 

Adapun perinciannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Penjualan Kredit di Mohan 

Grosir Solo? 

2. Bagaimana membuat Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Kredit di 

Mohan Grosir Solo? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar laporan ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci, terarah 

dan tidak menyimpang dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang 

masalah serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik maka penulis 

memberikan batasan-batasan masalah pada penjualan, persediaan dan harga 

untuk perhitungan dan pengolahan data sebagai berikut: 

1. Input Data Barang 

2. Input Data Customer 

3. Input Data Supplier 
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4. Input Data Departemen Barang 

5. Input Data Kasir 

6. Transaksi Pembelian 

7. Transaksi Retur Pembelian 

8. Transaksi Penjualan Kredit 

9. Transaksi Retur Penjualan 

10. Transaksi Pembantu Kas 

11. Laporan Data Barang 

12. Laporan Data Customer 

13. Laporan Data Supplier 

14. Laporan Data Departemen Barang 

15. Laporan Data Kasir 

16. Laporan Transaksi Pembelian 

17. Laporan Retur Pembelian 

18. Laporan Transaksi Penjualan Kredit 

19. Laporan Retur Penjualan 

20. Laporan Pembantu Kas  

  Bagian-bagian yang terkait yaitu bagian Administrator, Bagian 

Gudang, Bagian Pembelian, Bagian Penjualan, Pimpinan. Dimana masing-

masing mempunyai hak akses, yaitu: 

1. Bagian Administrator 

 Administrator memiliki hak akses secara menyeluruh (Full Control) . 

2. Bagian Gudang 

 Bagian gudang memiliki hak akses input data stok awal, dan laporan 
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persediaan barang. 

3. Bagian Pembelian 

 Mengolah data pembelian serta membuat laporan pembelian barang. 

4. Bagian Penjualan 

 Mengolah data penjualan kredit serta membuat laporan penjualan 

kredit barang dan angsuran. 

5. Pimpinan 

 Melihat dan mengesahkan laporan-laporan hasil pengolahan penjualan 

kredit, angsuran serta persediaan barang. 

 

1.4   Tujuan Skripsi 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat dan merancang sistem 

informasi penjualan kredit secara multiuser di Mohan Grosir Solo. 

 

1.5   Manfaat Skripsi 

Dengan membuat skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua  

pihak. Adapun manfaat tersebut antara lain: 

1. Bagi Akademik 

Dapat melaksanakan sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian 

kepada masyarakat dan untuk menambah koleksi wahana pustaka 

sehingga menambah bahan perbandingan bagi semester bawah yang akan 

mengambil skripsi. 
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2. Bagi Mahasiswa 

Mencoba mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama berada 

dibangku kuliah ke dalam dunia praktek nyata. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai literatur atau bahan perbandingan dalam penyusunan penelitian 

yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang akan mengambil tema skripsi 

yang sama. 

4. Bagi Mohan Grosir 

Dapat membantu tugas bagian terkait untuk dapat memberikan pelayanan 

penjualan kredit dan angsuran serta pendataan persediaan yang lebih 

cepat dan tepat. 

 

1.6    Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pikiran berguna untuk memperjelas 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Pada tahap ini 

ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem 

aplikasi penjualan kredit. Maka dalam penyusunan Skripsi ini penulis 

menggunakan aplikasi Visual basic 6.0 dengan database SQL Server. 
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Skema Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penjualan Kredit di Mohan Grosir Solo 
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1.7   Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan Skripsi yang penulis gunakan bersifat deduktif 

yaitu mengambil masalah yang bersifat khusus dan umum. 

Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini meliputi : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pada bab ini  berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pikiran dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teori yang digunakan 

untuk menjelaskan antara lain : Pengertian Sistem, Informasi, 

Multiuser, Visual Basic, SQL Server, Penjualan, Kredit dan lain-

lain. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang tata cara penelitian, 

prosedur penelitian dan teknik penelitian antara lain : Metode 

Kepustakaan, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data, 

Metode Analisa Sistem, Metode Perancangan Basis Data, Metode 

Perancangan Interface, Metode Perancangan, Program dan 

Implementasi, Metode pengujian Sistem. 

BAB IV  TINJAUAN UMUM MOHAN GROSIR 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum perusahaan dan studi 

kasus masalah. 
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BAB V   PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini berisi tentang diagram Konteks, HIPO, Diagram 

Arus Data, Entitas Relational Diagram, Desain Kamus, Desain 

Input, Desain Output, Diagram Relasi Antar Tabel, serta cara 

menjalankan Program. 

 BAB VI  PENUTUP 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


