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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Teknologi pada era globalosasi sangat berperan penting guna

menunjang aktivitas sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan, bisnis,

hiburan, pemerintah dan lain sebagainya. Salah satu perkembangan

teknologi adalah komputer, dimana komputer adalah salah satu pendukung

perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat saat ini.

Clothing Gerbang 13 adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam

bidang jual-beli pakaian khusus untuk kalangan anak muda seperti kemeja,

kaos, celana panjang dan lain-lain yang tentu didalamnya terdapat suatu

proses pengolahan data sehingga nantinya dapat menghasilkan informasi

yang dibutuhkan. Perusahaan ini mempunyai sistem penjualan yang belum

berjalan secara optimal.

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah

belum terintegrasinya antara bagian gudang, kasir dan pimpinan dalam

melakukan pengolahan data penjualan. Adapun kendala yang yang dihadapi

dalam penjualan diantaranya, kurang tepatnya operasional Clothing Gerbang

13 karena lambatnya hasil informasi data barang yang tersedia dan

pelayanan kepada konsumen maupun supplier masih lambat sehingga

pelayanan belum maksimal serta pendokumentasian data-data tersebut masih

berbentuk berkas yang menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen-
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dokumen. Pencarian dan pencatatan ulang dokumen yang akan dicocokan

dengan hasil penjualan barang menyebabkan lambat dalam pembuatan

laporan.

Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi yang

tepat, maka perlu diadakannya perubahan sistem  informasi dimana sistem

lama yang belum terintegrasinta antara bagian gudang, kasir dan pimpinan

dalam melakukan pengolahan sistem penjualan menjadi sistem yang

terkomputerisasi. Dengan adanya sistem komputerisasi ini kinerja pegawai

akan menjadi mudah dan cepat. Oleh karena itu solusi yang diajukan untuk

mengatasi masalah  yang ada saat ini adalah dengan cara membangun

Komputerisasi Sistem Penjualan Berbasis Multiuser Pada Clothing Gerbang

13.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan mencoba

membantu dalam menangani pencatatan penjualan, sehingga memudahkan

tugas pada bagian kasir. Perumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana

Membuat Komputerisasi Sistem Informasi Penjualan Berbasis Multiuser

Pada Clothing Gerbang 13 Karanganyar?”.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Agar permasalahan yang dimaksut oleh penulis dalam penelitian ini

tidak meluas dan lebih terarah maka dibutuhkan adanya pembatasan

masalah, yaitu sebagai berikut :
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1. Pencatatan data barang

2. Pencatatan data supplier

3. Pencatatan data member

4. Pencatatan transaksi penerimaan barang

5. Pencatatan transaksi penjualan barang

6. Transaksi retur penerimaan barang

7. Laporan barang

8. Laporan supplier

9. Laporan member

10. Laporan penerimaan barang

11. Laporan transaksi retur penerimaan barang

12. Laporan penjualan barang

13. Laporan persediaan

Bagian-bagian yang terkait pada Kopmuterisasi Sistem Penjualan

Berbasis Multiuser Pada Clothing Gerbang 13 ada 3 bagian yaitu, kasir,

gudang dan pimpinan. Dimana masing-masing mempunyai hak akses

masing-masing. Berikut hak akses yang dimiliki setiap bagian :

a. Bagian kasir

Bagian kasir bertanggung jawab atas keluar masuknya uang, mencatat

transaksi penjualan dan mempunyai hak akses untuk mengakses data

suplier, data member, transaksi penjualan, laporan – laporan.
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b. Bagian gudang

Bagian gudang bertanggung jawab menerima dan mengeluarkan

barang, melaporkan data barang yang ada digudang dan mempunyai

hak akses untuk mengakses data barang, transaksi penerimaan barang

dan transaksi retur penerimaan barang.

c. Pimpinan

Pimpinan bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan

terhadap kegiatan perusahaan dan mempunyai hak akses untuk semua

laporan yang ada pada Clothing Gerbang 13 Karanganyar.

1.4. TUJUAN SKRIPSI

Penyusunan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan Jenjang Pendidikan Strata Satu di Sekolah Tinggi

Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara mempunyai tujuan.

Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Tujuan Khusus

a. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Sekolah

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara

Surakarta.

b. Penulis dapat membuat sistem laporan penjualan dan dapat

menerapkan sistem tersebut kedalam aplikasi komputer.
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2. Tujuan Umum

a. Membantu karyawan pada khususnya sebagai sarana untuk

mempermudah pengelolaan data penjualan barang pada Clothing

Gerbang 13 Karanganyar.

b. Membuat alternatif dalam penyelesaian masalah penjualan barang

dalam sistem pencatatan manual kesistem yang terkomputerisasi.

1.5. MANFAAT SKRIPSI

Dengan diadakan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

semua pihak, baik bagi akademik, penulis maupun Clothing Gerbang 13

Karanganyar.  Manfaat tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1. Dapat merealisasikan teori-teori dan ilmu yang selama ini diperoleh di

kampus ke dalam dunia kerja saat ini.

2. Bagi pihak akademik secara tidak langsung dapat melaksanakan

fungsinya sebagai dimensi intelektual dan dapat dijadikan referensi

diperpustakaan.

3. Sebagai alternatif untuk meningkatkan dan memperlancar proses

pengolahan data barang dengan cepat dan hasil yang dapat

dipertanggung jawabkan.

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas

kerangka tentang apa yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Pada tahap ini
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Belum terintegrasinya
antara bagian gudang, kasir
dan pimpinan dalam
melakukan pengolahan data
penjualan

ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan

mengimplementasikan suatu komputerisasi sistem penjualan berbasis

multiuser yang dapat mendukung kegiatan operasional bagian kasir dan

bagian gudang pada Clothing Gerbang 13 Karanganyar.

Pencarian dan pencatatan ulang dokumen yang akan dicocokan

dengan hasil penjualan barang menyebabkan lambat dalam pembuatan

laporan

Berikut kerangka pemikiran :

Gambar 1.1. Skema Pemikiran Komputerisasi Sistem Penjualan Berbasis
Multiuser pada Clothing Gerbang 13 Karanganyar

Pendokumentasian data-
data masih berbentuk
berkas yang menyebabkan
terjadinya penumpukan
dokumen-dokumen

Pengembangan sistem penjualan dengan
teknologi komputer berbasis multiuser

pada Toko Buku WIJAYA Sukoharjo

Sistem penjualan yang ada pada
Clothing Gerbang 13 Karanganyar

Membangun sebuah sistem aplikasi
penjualan yang berbasis multiser
yang terintegrasi masing-masing
bagian

Memperbaiki sistem pengolahan
data dari manual ke sistem
komputerisasi.

Aplikasi sistem penjualan berbasis multiuser pada Clothing Gerbang 13
Karanganyar.

Pencarian dan pencatatan
ulang dokumen yang akan
dicocokan dengan hasil
penjualan menyebutkan lambat
dalam pembuatan laporan
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1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah dan memperjelas, maka tugas akhir ini

disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai Latar

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan

Masalah, Tujuan Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka

Pemikiran, Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori yang

digunakan dan menjadi landasan penulisan yang meliputi

Komputerisasi, Multiuser, Penjualan, Sistem, Microsoft

Visual Basic 6.0, Microsoft SQL server, Crystal Report

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penelitian

yang menjelaskan tentang suatu tata cara penelitian,

prosedur penelitian dan teknik penelitia
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BAB IV TINJAUAN UMUM

Pada bab ini menguraikan tentang Sejarah Clothing

Gerbang 13, Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi,

Aturan Bisnis.

BAB V ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisa sistem

diantaranya meliputi sistem yang sedang berjalan serta

sistem yang akan dikembangkan. Untuk perancangan

sistem informasi meliputi Entity Relationship Diagram

(ERD), Bagan Alir Dokumen (document flowchart),

diagram konteks, HIPO, diagram arus data (DAD). Untuk

implementasi sistem meliputi desain input, desain output,

desain database, desain teknologi, pengujian sistem,

implementasi sistem.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi beberapa kesimpulan yang dapat diambil

dari hasil pembuatan sistem informasi penjualan barang dan

saran dari penulis untuk pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutanya

sebagai berikut: nama pengarang atau penulis, judul buku,
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edisi buku, nama penerbit, tempat penerbitan yang akan

diperlukan oleh penulis dan pembaca untuk membantu

menyusun dan memahami skripsi ini.

LAMPIRAN

Laporan digunakan untuk memperjelas sistem aplikasi

penjualan yang berupa data dari perusahaan, listing

program dari sistem komputerisasi penjualan yang penulis

buat.


