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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan informasi yang sedemikian cepat, manusia dituntut 

untuk dapat berfikir lebih cepat dan tepat. Komputer merupakan hasil 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memegang peranan penting 

dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia dengan 

mudah, yang akan menghasilkan data yang cepat, tepat dan akurat. 

Komputer merupakan salah satu alat alternative dalam menyelesaikan 

masalah yang rumit dan berjumlah banyak, bukan berarti manusia tidak 

mampu menyelesaikan masalah tanpa menggunakan alat tersebut 

(komputer). 

Toko WIJAYA Sukoharjo merupakan lapangan usaha yang 

memegang peranan cukup penting untuk memajukan kecerdasan bangsa, 

karena Toko WIJAYA Sukoharjo penyedia berbagai macam buku untuk 

semua kalangan, dimana semua orang bisa memperoleh ilmu pengetahuan 

dari berbagai macam buku yang diperjual-belikan di Toko WIJAYA 

Sukoharjo. Toko WIJAYA Sukoharjo cara kerjanya masih bersifat single 

user, sehingga belum terintegrasinya antara bagian gudang, kasir, 

administrasi dan pimpinan dalam melakukan pengolahan data penjualan. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam penjualan diantaranya, kurang 

tepatnya operasional Toko WIJAYA Sukoharjo karena lambatnya hasil 
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informasi data barang yang tersedia, dan pelayanan kepada konsumen 

maupun suplier masih lambat sehingga pelayanannya belum maksimal. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelesaian yang dilakukan 

dengan menggunakan sebuah sistem aplikasi multiuser sehingga diperoleh 

hasil kinerja yang lebih baik, termasuk dapat mengetahui penjualan barang 

secara cepat, tepat dan up to date harga baru serta transaksi lainnya yang 

mempengaruhi penjualan dapat dilakukan secara cepat dan terkontrol oleh 

bagian gudang, kasir, administrasi dan pimpinan. Setiap bagian mempunyai 

hak akses masing-masing sesuai dengan kebutuhan terhadap sistem. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

penulis akan mencoba membantu dalam menangani pencatatan dan 

pengolahan pembelian serta penjualan dengan komputerisasi, sehingga akan 

mempermudah tugas pada bagian kasir, gudang, administrasi dan pimpinan. 

Perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja karyawan yang ada pada Toko WIJAYA Sukoharjo 

sekarang ini? 

2. Bagaimana membuat Komputerisasi Sistem Pembelian dan Penjualan 

Secara Multiuser pada Toko WIJAYA Sukoharjo? 
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1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan merancang suatu 

Komputerisasi Sistem Pembelian dan Penjualan Secara Multiuser pada 

Toko WIJAYA Sukoharjo. Penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Pencatatan Data Golongan 

2. Pencatatan Data Buku 

3. Pencatatan Data Suplier 

4. Pencatatan Data Customer 

5. Transaksi Pembelian 

6. Transaksi Penjualan 

7. Transaksi Retur Pembelian 

8. Transaksi Retur Penjualan 

9. Penyusunan Laporan-Laporan: 

 Laporan Data Golongan 

 Laporan Data Buku 

 Laporan Data Supplier 

 Laporan Data Customer 

 Laporan Transaksi Pembelian 

 Laporan Transaksi Penjualan 

 Laporan Transaksi Retur Pembelian 

 Laporan Transaksi Retur Penjualan 

Hak akses user pemakai sistem ini adalah :  

1) Pimpinan 

2) Administrasi 

3) Kasir 

4) Gudang 
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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, juga mempunyai 

dua tujuan penting. Adapun dua tujuan penting tersebut adalah : 

1. Tujuan Umum 

a. Membantu membuat aplikasi penjualan dan pembelian pada Toko 

WIJAYA Sukoharjo. 

b. Mengetahui secara langsung kinerja bagian kasir, gudang dan 

administrasi. 

c. Mempercepat dalam proses pembuatan laporan penjualan barang. 

2. Tujuan Strategis 

a. Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

di Perguruan Tinggi. 

b. Mahasiswa dapat menerapkan sistem Penjualan barang secara  

manual ke dalam aplikasi komputer. 

c. Toko WIJAYA Sukoharjo dapat menggunakan sistem aplikasi 

tersebut untuk peningkatan kualitas kinerja. 

 

1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Penyusunan skripsi  ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

semua pihak, baik bagi penulis, STMIK maupun bagi Toko WIJAYA 

Sukoharjo serta bagi Pelanggan. 
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1. Bagi Penulis 

Dengan pembuatan sistem informasi ini penulis dapat menemukan 

penyelesaian dari permasalahan yang penulis alami di dunia kerja. 

Selain itu dapat menunjang peningkatan kemampuan penulis di dunia 

komputer yang terus berkembang. 

2. Bagi STMIK Sinar Nusantara 

Skripsi ini dibuat penulis agar dapat berguna sebagai referensi. 

3. Bagi Toko WIJAYA Sukoharjo 

Dapat lebih memaksimalkan pelayanan dengan baik, dan meningkatkan 

kinerja serta memperlancar proses pengolahan data dan perputaran 

penjualan dengan singkat, cepat dan hasil yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

4. Bagi Pelanggan (Konsumen) 

Dapat lebih nyaman berbelanja, lebih cepat dan dapat mengurangi 

adanya antrian di kasir. Dengan begitu pelayanan pada pelanggan 

menjadi lebih tepat dan cepat. 

 

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 ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu komputerisasi sistem penjualan secara 
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multiuser yang dapat mendukung kegiatan operasional bagian kasir, gudang, 

administrasi dan pimpinan pada Toko WIJAYA Sukoharjo. 

Berikut kerangka pemikiran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemikiran Komputerisasi Sistem Penjualan Secara Multiuser 

pada Toko WIJAYA Sukoharjo 

 

1.7. SISTEMATIKA  PENULISAN 

Bab I  Pendahuluan  

Bab ini mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka 

pemikiran dan sistematika penulisan. 

Sistem pembelian dan penjualan  
yang berjalan di Toko WIJAYA 

Sukoharjo 

 

 

Sistem masih  

single user 

Belum terintegrasinya 

antara bagian gudang 

dengan bagian kasir 

dalam pengolahan data 

Pelayanan kepada 

konsumen dan supplier  

masih lambat 

 

Kurang tepatnya 

operasional perusahaan 

karena lambatnya 

informasi data buku 

Pengembangan sistem pembelian dan 

penjualan dengan teknologi komputer 

secara multiuser 

pada Toko WIJAYA Sukoharjo  

pada Toko Buku WIJAYA Sukoharjo  

Memperbaiki sistem pengolahan data 

dari manual ke sistem komputerisasi 

untuk menghasilkan informasi yang 

cepat dan tepat 

cepat dan akurat 

Membangun sebuah sistem aplikasi 

penjualan yang secara multiser yang 

terintegrasi masing-masing bagian 

Aplikasi sistem pembelian dan 

penjualan secara multiuser pada 

Toko WIJAYA Sukoharjo  
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Bab II   Landasan Teori  

Bab ini berisi uraian yang membahas tentang: komputerisasi, 

sistem, penjualan, multiuser, visual basic dan sql server. 

Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini berisi uraian yang membahas tentang metode penelitian 

yang digunakan pada saat pembuatan laporan skripsi. 

Bab IV  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian yang membahas tentang: sejarah berdirinya 

Toko WIJAYA Sukoharjo, lokasi perusahaan, struktur organisasi, 

jenis dan jumlah tenaga Toko WIJAYA Sukoharjo, dan prosedur 

Toko WIJAYA Sukoharjo.  

Bab V  Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah yang meliputi: bagan 

alir dokumen, diagram konteks, HIPO, diagram arus data, desain 

input, desain output, desain database serta menjelaskan cara kerja 

sistem yang telah didesain. 

Bab VI  Penutup 

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang membahas tentang 

kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutanya sebagai 

berikut: nama pengarang atau penulis, judul buku, edisi buku, nama 

penerbit, tempat penerbitan yang akan diperlukan oleh penulis dan 
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pembaca untuk membantu menyusun dan memahami laporan 

skripsi ini. 

LAMPIRAN 

Lampiran digunakan untuk memperjelas sistem aplikasi penjualan 

yang berupa data dari perusahaan, listing program dari sistem 

komputerisasi penjualan yang penulis buat. 


