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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi komputer berkembang pesat, dengan 

perkembangan ini proses atau kegiatan yang dilakukan suatu instansi atau 

perusahaan sudah mulai diarahkan pada sistem yang terkomputerisasi 

yaitu sistem pengadministrasian  atau pengolahan data dengan berbasis 

komputer yang membantu proses manual. Proses atau kegiatan yang 

berbasis komputer berarti proses yang dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu komputer sebagai alat bantu utama dalam membantu 

tercapainya tujuan instansi yang bersangkutan. 

Kelebihan dari teknologi komputer ini ternyata tidak semuanya 

dapat dimanfaatkan oleh instansi. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih 

banyak dijumpainya instansi yang mengolah datanya secara manual, 

padahal proses manual terkadang berakibat pada kurang lancarnya proses 

pengadministrasian perusahaan tersebut. Sekar Cellular Bekonang 

Sukoharjo yang menjadi proyek penelitian ternyata belum 

memaksimalkan komputerisasi dalam pencatatan transaksitransaksi 

penjualan pulsa atau pun penjualan lainnya. Proses pencatatan transaksi 

penjualan masih dikerjakan secara manual. Hal ini bukan berarti Sekar 

Cellular tidak tertarik pada penggunaan komputer sebagai alat bantu 

dalam setiap kegiatannya namun kurangnya Sumber Daya Manusia 

(braniware) yang belum cukup memadai untuk diterapkannya sistem 
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komputerisasi sarana prasarananya belum memadai dalam hal ini 

perangkat komputer (hardware) maupun program aplikasinya (software). 

Informasi yang tersedia cukup lengkap, akurat dan dalam proses 

pencatatan transaksinya mudah dan cepat dalam hal ini informasi tentang 

pencatatan transaksi penjualan pulsa, transaksi penjualan accesories, 

transaksi penjualan handphone dan transaksi jasa servis merupakan bukti 

keberhasilan sebuah konter handphone khususnya yang bergerak di bidang 

penjualan. 

Kegiatan secara manual yang selama ini dilakukan dirasakan, 

memiliki banyak kelemahan antara lain proses pembuatan laporan 

penjualan yang memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam proses 

perhitungannya, pembuatan laporan tidak bisa diketahui per periode, tidak 

dapat mengetahui stok barang yang ada secara cepat, pembuatan nota 

terlalu lama dengan cara manual. maka dari itu perlu diubah cara sistem 

kerjanya agar lebih akurat, efisien dan tepat waktu. Upaya untuk 

mengolah data / informasi yang demikian ini hanya akan berhasil dengan 

cara merubah sistem lama yang masih berlaku dengan sistem baru yang 

berbasiskan komputer. Komputer sebagai alat bantu saat ini telah dipakai 

sebagai unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan suatu 

sistem. Untuk itu diperlukan sistem komputerisasi yaitu yaitu sistem yang 

berbasiskan komputer guna terlaksanaya tugas administrasi. 
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1.2.   PERUMUSAN MASALAH 

Keterkaitan dengan adanya latar belakang masalah diatas maka 

perumusan masalahnya adalah bagaimana membangun Komputerisasi 

Sistem pencatatan transaksi-transaksi penjualan agar dapat membantu 

pihak Sekar Cellular dalam pengolahan data transaksi penjualan yang 

kesehariannya dilakukan. 

Dengan masalah yang ada, maka pokok bahasan yang akan 

dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengolahan data transaksi penjualan yang melibatkan 

karyawan Sekar Cellular? 

2. Bagaimana komputerisasi pencatatan transaksi-transaksi penjualan 

yang dilakukan di Sekar Cellular? 

3. Bagaimana membuat laporan-laporan keuangan keseluruhan maupun 

per periode? 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian 

ini tidak terlalu meluas dan mudah dipahami oleh pembaca, maka disini 

penulis memberikan batasan masalah yang akan diselesaikan dalam 

perancangan aplikasi sebagai berikut :  

- Pengolahan Data Pengguna Aplikasi 

- Transaksi Pencatatan Penjualan Pulsa 

- Transaksi Pencatatan Jasa Servis 

- Transaksi Pencatatan Penjualan Accessories 

- Transaksi Pencatatan Penjualan Handphone 

- Laporan Data Pengguna 

- Laporan Pencatatan Transaksi Seluruh Penjualan dan Jasa 
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1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah membuat aplikasi pencatatan 

transaksi penjualan pada sekar cellular dibekonang dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2003. Selain 

itu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 di 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) “Sinar 

Nusantara”. 

 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Dengan diadakannya penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain : 

1.5.1 Bagi Akademik 

a. Laporan yang dibuat penulis dapat dijadikan bahan referensi 

dan sumber belajar untuk menyusun SKRIPSI  bagi mahasiswa 

yang memerlukan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan dapat 

berguna bagi aktifitas akdemik STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta untuk meningkatkan informasi. 

c. Untuk menambah karya ilmiah. 

1.5.2 Bagi Penulis 

Dapat merealisasikan teori maupun praktek yang telah 

diperoleh selama kuliah ke dunia praktek dan mahasiswa dapat 

membuat suatu aplikasi pencatatan transaksi penjualan yang lebih 

baik dengan memanfaatkan perkembangan dunia komputer dan 

teknologi sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. 
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1.5.3 Bagi Sekar Cellular 

Memperoleh masukan - masukan tentang penggunaan 

sistem komputerisasi dalam hal pengolahan data transaksi 

penjualan 

1.5.4 Bagi Pembaca 

a. Memberikan wawasan bagi pembaca dalam aplikasi pencatatan 

transaksi penjualan secara terkomputerisasi. 

b. Sebagai bahan referensi dalam menyelesaikan permasalahan 

aplikasi pencatatan transaksi penjualan. 
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1.6 KERANGKA PIKIR SISTEM PENCATATAN TRANSAKSI 

PENJUALAN SEKAR CELLULAR DI BEKONANG 

 

 

          

              Permasalahan               Permasalahan                Permasalahan 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN  

Disini penulis akan mengemukakan sistem skripsi yang akan 

digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca sekalian.  Adapun 

bab-bab skripsi ini adalah : 

BAB  I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan atau menjelaskan latar 

belakang permasalahan, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, skema pemikiran dan 

sistematika penulisan skripsi.  Rangkaian dari keseluruhan yang 

ada pada bab ini merupakan awal dari pembuatan skripsi.  

BAB  II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan 

pokok bahasan dan yang mendasari di dalam penulisan laporan 

skripsi ini antara lain sebagai berikut : komputer, sistem, 

penjualan,  pengolahan data, visual basic 6.0,  Microsoft Acces 

dan database.  

BAB  III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi / cara penelitian 

yang dilakukan oleh penulis guna medapatkan hasil yang sesuai 

dengan yang diinginkan beserta analisis data yang telah diteliti. 

BAB  IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek yang 

diteliti, yaitu tinjauan umum perusahaan, dasar pendidikan, visi, 

misi, tujuan, letak geografis, struktur organisasi, perincian tugas 
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guru dan karyawan, kurikulum dan program pengajaran, aturan 

bisnis, contoh permasalahan serta hak akses. 

BAB  V HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini penulis menjabarkan perancangan sistem berupa : 

Diagram Konteks, Hierarchy Input Process Output (HIPO), 

Diagram Arus Data (DAD), Entity Relationship Diagram 

(ERD), Diagram Relasi Antar Tabel, Desain Kamus Data, 

Desain Database, Desain Input dan Output, Skema Jariangan 

Multi User, Hak Akses dan Matrik serta Implementasi Sistem. 

BAB  VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

untuk menghasilkan Sistem Komputerisasi Pengolahan Nilai 

Raport secara Multiuser berdasarkan penerapan yang digunakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


