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                                          BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Komputer merupakan salah satu bentuk sarana yang tepat untuk 

Pengolahan data yang bersifat rutin. Disamping itu komputer juga 

mempunyai kelebihan dan keakuratan yang sangat tinggi dibandingkan 

dengan manusia, misalnya keamanan data, penampungan data yang besar, 

memori yang banyak, kecepatan yang tinggi dalam pengolahan data, 

ketepatan dan ketelitian dalam pemprosesan data, serta dapat menghemat 

waktu pemakaian.  

Saat ini proses pengolahan data akuntansi dengan menggunakan  

komputer semakin  banyak yang  digunakan  di  berbagai  Instansi, baik 

untuk Instansi pemerintah maupun juga diInstansi swasta. Komputer bidang 

akuntansi dan pencatatan sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan 

perhitungan data dan penyimpanan  data pokok secara  rutin  yang  

mengedepankan  keakuratan  data. 

Pengolahan Sistem akuntansi secara komputerisasi ini merupakan 

salah satu bentuk alternatif yang dapat memberikan keuntungan dalam 

pembuatan laporan penjualan tiket masuk di objek wisata Batu Seribu. 

Ketika melakukan observasi atau kunjungan ke objek wisata Batu 

Seribu tersebut saya melihat proses penjualan tiket dan pengolahan data 

masih dilakukan secara manual, sehingga saya tertarik untuk membuat 

suatu sistem komputerisasi dalam proses penjualan tiket dan manajemen 

operasionalnya. 
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Dan jika proses penjualan serta pengolahan data dilakukan secara    

elektronik maka Sistem komputer akan menghasilkan informasi yang lebih 

tepat dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali dengan tepat. 

    Sebagai alat pengerjaan yang tepat, maka komputer memiliki volume     

transaksi yang bisa diolah menjadi lebih banyak dan hasil yang 

diperolehpun juga akan semakin banyak. Komputer juga dilengkapi dengan 

program yang dapat mencegah suatu kekeliruan. Misalnya, komputer akan 

menolak jika dilengkapi program yang tidak seimbang dan input perintah 

yang tidak sesuai prosedur. 

Atas dasar itulah program ini saya buat untuk mempermudah proses  

pengolahan data di objek wisata Batu Seribu, karena akan memperingan 

kerja para petugas disana. 

   

1.2 PERUMUSAN MASALAH   

 Penjualan Tiket masuk dan pelaporan Anggaran pada objek wisata 

Batu Seribu akan diproses kedalam bentuk suatu Sistem pengolahan data 

agar memperoleh suatu hasil akhir berupa informasi yang dibutuhkan oleh 

pihak Dinas Pariwisata. Maka dari itu,  prosedur pengolahan data penjualan 

Tiket Masuk Objek Wisata Batu Seribu akan terkomputerisasi, yang akan 

dibentuk bagian demi bagian, kemudian akan dipadukan agar membentuk  

Sistem yang dapat dipadukan. Sistem tersebut saling berhubungan dengan 

yang lainnya. Adapun   masalah dalam  sistem ini yang  akan  dihadapi: 

1. Bagaimana sistem penjualan Tiket serta penyajian laporan di objek 

wisata Batu Seribu. 
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2. Bagaimana program aplikasi penjualan Tiket serta penyajian informasi 

yang berupa laporan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dinas  

Pariwisata.     

  

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci, terarah dan 

tidak menyimpang, dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang 

masalah serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, maka 

diperlukan pembatasan masalah. 

Permasalahan dititik beratkan pada  paket  program untuk laporan  

penjualan tiket masuk yang akan menghasilkan suatu sistem informasi data  

penjualan tiket masuk  di  objek  wisata  Batu  Seribu. Program  yang akan   

dihasilkan  meliputi: 

1. Data Tiket 

2. Data Wahana 

3. Data Karyawan 

4. Data Pendapatan 

5. Transaksi Penjualan Tiket 

6. Transaksi Operasional 

7. Laporan Data Tiket 

8. Laporan Penjualan Tiket 

9. Laporan Operasional 

10. Laporan Karyawan 

11. Laporan Pendapatan 
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12. Laporan Data Wahana 

 

1.4 TUJUAN SKRIPSI 

 Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan, antara lain : 

1. Dapat dihasilkan database pengolahan data penjualan tiket masuk pada 

objek wisata Batu Seribu Sukoharjo. 

2. Dapat dihasilkan flow diagram sistem pengolahan penjualan tiket 

masuk pada objek wisata Batu Seribu Sukoharjo. 

3. Dapat dihasilkan sebuah aplikasi pengolahan penjualan tiket masuk 

pada objek wisata Batu Seribu Sukoharjo. 

 Selain diatas tujuan pembuatan sistem komputerisasi penjualan tiket 

ini adalah supaya program ini bisa digunakan di objek wisata Batu Seribu 

tersebut, Sehingga program ini bisa mempermudah dan mempercepat kerja 

para petugas disana. 

 Dan mahasiswa dapat menerapkan dan menyelesaikan permasalahan- 

permasalahan yang ada di dalam aplikasi komputer serta mampu 

mengembangkannya, khususnya Sistem komputerisasi laporan penjualan. 

Serta membantu bagian administrasi dalam menyusun laporan penjualan 

tiket masuk di objek wisata Batu Seribu. 

 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Dengan disusunnya Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

sekolah tinggi, Instansi terkait dan mahasiswa itu sendiri. 

Adapun manfaat tersebut adalah: 
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a. Manfaat bagi sekolah tinggi 

Bagi pihak sekolah tinggi secara tidak langsung dapat melaksanakan    

fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu sebagai  pengabdian  bagi      

masyarakat dan wujud partisipasi dalam memajukan sumber daya 

manusia secara nasional. Juga secara tidak langsung telah membantu  

pemerintah  dalam  penguasaan teknologi informasi. 

b. Manfaat bagi instansi 

Manfaat dari program ini adalah mempermudah kerja bagi para 

petugas retribusi di objek wisata tersebut, Sehingga akan lebih efisien 

dan efektif dalam proses pengolahan data penjualan tiket dan 

pengolahan data operasionalnya. 

c. Manfaat bagi Mahasiswa  

Dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh selama dibangku 

kuliah kedalam dunia praktek kerja nyata.  Di samping itu setidaknya 

Mahasiswa juga juga memberikan peran tersendiri bagi instansi yaitu 

membantu mengembangkan pemikiran untuk lebih mendayagunakan 

potensi instansi sehingga didapat suatu hasil yang lebih optimal. 

 

1.6 KERANGKA PIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari peneliti ini. Pada tahap 

ini telah ditentukan tujuan dari peneliti adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu sistem aplikasi informasi berbasis multiuser 
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yang dapat mendukung kegiatan operasional dari bagian administrasi di 

objek wisata Batu Seribu Sukoharjo. 

  Berikut skema pemikiran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pemikiran komputerisasi  sistem penjualan tiket masuk dan 

pengelolaan anggaran di objek wisata batu seribu secara multiuser. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Dari uraian berikut dapat dijabarkan mengenai hal-hal yang dibahas 

dalam laporan Skripsi ini : 

 

1.7.1  BAB I PENDAHULUAN 

 Pada pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan Skripsi, manfaat Skripsi, kerangka 

pikiran, sistematika penulisan. 

  

1.7.2 BAB II LANDASAN / DASAR TEORI 

 Berisi tentang pengertian komputer, pengertian sistem, pengertian 

sistem informasi, pengertian komputerisasi, Pengertian tentang jaringan 

komputer, pengertian multiuser, pengertian penjualan, pengertian Visual 

Basic, pengertian objek wisata, Pengertian mysql. 

 

1.7.3 BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi tentang lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, analisis data, analisis sistem yang berjalan, analisis kebutuhan sistem, 

perancangan interface, perancangan program dan implementasi. 

 

1.7.4 BAB IV TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 Berisi tentang sejarah umum berdirinya Objek Wisata Batu Seribu, 

Lokasi Objek Wisata, struktur perusahaan, Diskripsi tugas, aturan 

prosedur bisnis perusahaan, dan  kasus. 
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1.7.5 BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Berisi tentang pembahasan masalah, bagan alir dokumen penjualan 

tiket, desain input/output, desain database, desain teknologi, cara 

menjalankan program. 

 

1.7.6 BAB VI PENUTUP 

 Berisi mengenai kesimpulan, dan saran-saran dari penulis. 

  

1.7.7    LAMPIRAN 

  Berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran-lampiran lainnya.  

 

 

 

 

 

   


