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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Teknologi Informasi merupakan suatu pemegang peranan penting 

dalam perkembangan dan kemajuan suatu Bangsa ataupun suatu instansi 

maupun perusahaan. Sistem perusahaan pun telah diarahkan menuju ke 

perkembangan teknologi informasi dengan mamanfaatkan fasilitas komputer 

dalam pengoperasian dan pemberdayaan sumber dayanya. 

Dalam kasus ini, Toko Gunawan Trophy Solo adalah tempat yang 

diambil. Toko tersebut bergerak dalam bidang perdagangan trophy. Dalam 

penyelesaian pemasukan data belum dilengkapi dengan peralatan komputer. 

Sehingga dalam sistem penjualan ini banyak kendala yang dihadapi, 

misalnya pencatatan pemesanan dan penjualan, jumlah barang yang masuk, 

jumlah barang yang keluar dan lain sebagainya. Toko Gunawan Trophy Solo 

tersebut cara kerjanya masih bersifat manual sehingga dalam laporan 

penjualannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama, tenaga dan 

keterlambatan dalam pencatatan laporan sehingga pelayan terhadap 

customer belum maksimal. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelesaian yang 

dilakukan dengan mempermudah akses data bagi karyawan dengan 

pembatasan yang normal tanpa mengganggu data yang ada dan jaminan 

kerahasiaan. 
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Dari latar belakang tersebut diharapkan setelah dijadikan suatu 

aplikasi komputer data laporannya nanti akan lebih akurat dan data 

tersimpan lebih aman dan terhindar dari gangguan – gangguan yang biasa 

terjadi pada pembuatan secara manual. Pembuatan aplikasi yang dapat 

membantu dan memberikan informasi bagi kasir, bagian pimpinan, dan 

administrasi dalam update harga secara cepat dan pengolahan perputaran 

data yang efisien. Oleh karena itu penulis membuat software sistem 

komputerisasi sederhana dengan menggunakan visual basic. 

  

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

penulis akan mencoba membantu dalam menangani penjualan dan 

pemesanan dengan komputerisasi. Dalam hal ini, dirumuskan masalah 

sebagai berikut “Bagaimana Aplikasi Sistem Pemesanan dan Penjualan 

Berbasis Multiuser Pada Toko Gunawan Trophy Solo?”. 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penulisan skripsi, supaya lebih terarah dan jelas dalam 

pemahamannya. Pembatasan masalah ditekankan pada pengolahan data 

konsumen, pengolahan data barang, pengolahan data karyawan, pengolahan 

data transaksi pemesanan, pengolahan transaksi penjualan, pengolahan 

pengiriman barang, pengolahan transaksi pembatalan pemesanan, 

pengolahan transaksi retur penjualan dan laporan yang berhubungan dengan 

Aplikasi Sistem Pemesanan dan Penjualan Berbasis Multiuser Pada Toko 
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Gunawan Trophy Solo untuk mempermudah dan mempercepat proses 

penyelesaian laporan skripsi. 

Dengan terbatasnya waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, 

maka ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut : 

1. Pencatatan Data Customer 

2. Pencatatan Data Barang 

3. Pencatatan Data Transaksi Pemesanan 

4. Pencatatan Data Transaksi Pembatalan Pemesanan 

5. Pencatatan Data Transaksi Penjualan 

6. Pencatatan Data Transaksi Retur Penjualan 

7. Pencatatan Data Transaksi Pengiriman Barang 

8. Laporan Data Customer 

9. Laporan Data Barang 

10. Laporan Transaksi Pemesanan 

11. Laporan Transaksi Pembatalan Pemesanan 

12. Laporan Transaksi Penjualan 

13. Laporan Transaksi Retur Penjualan 

14. Laporan Transaksi Pengiriman Barang 

15. Laporan Stok Barang 

Bagian-bagian yang terkait dengan Aplikasi Sistem Pemesanan dan 

Penjualan Berbasis Multiuser Pada Toko Gunawan Trophy Solo ada 4 

bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Kasir, Bagian Gudang dan 

Pimpinan. Dimana masing-masing mempunyai hak akses masing-masing. 

Berikut hak akses yang dimiliki setiap bagian yaitu : 
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1. Bagian Administrasi 

Bagian Administrasi mempunyai hak akses untuk mengakses data 

costumer, data barang, transaksi penjualan, transaksi retur penjualan, 

transaksi pembatalan, serta dapat melihat laporan data konsumen, 

laporan data barang, laporan transaksi penjualan, laporan transaksi retur 

penjualan, dan laporan transaksi pembatalan. 

2. Bagian Kasir 

Bagian Kasir mempunyai hak akses untuk mengakses data barang, 

transaksi pemesanan, transaksi penjualan, serta melakukan transaksi 

pembatalan. 

3. Bagian Gudang 

Bagian Gudang mempunyai hak akses untuk mengakses laporan data 

barang, laporan persediaan barang, transaksi pemesanan, serta transaksi 

pengiriman, juga dapat melihat laporan transaksi pemesanan dan 

pengiriman. 

4. Manager / Pimpinan Toko 

Pimpinan mempunyai hak akses untuk mengakses semua laporan yang 

ada pada Toko Gunawan Trophy Solo. 
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1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Membantu membuat Aplikasi Sistem Pemesanan dan Penjualan Pada 

Toko Gunawan Trophy Solo Berbasis Multiuser. 

2. Dapat dihasilkan Aplikasi Sistem Pemesanan dan Penjualan pada Toko 

Gunawan Trophy Berbasis Multiuser. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan khususnya dalam hal Aplikasi Sistem 

Pemesanan dan Penjualan dan menambah masukan dalam rangka 

menemukan dan memecahkan masalah Aplikasi Sistem Pemesanan 

dan Penjualan Pada Toko Gunawan Trophy Solo Berbasis 

Multiuser. 

b. Dapat membuat program aplikasi yang sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi. 

c. Dengan sistem tersebut dapat meningkatkan kecepatan maupun 

ketepatan dalam proses pemesanan dan penjualan barang. 

2. Bagi Toko Gunawan Trophy Solo 

a. Dapat dimanfaatkan hasil dari skripsi ini untuk pengolahan 

pemesanan. 

b. Dalam aplikasi sistem penjualan dan pemesanan ini dapat 

menghemat waktu dan lebih efisien dalam pengoperasiannya. 
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c. Memperoleh masukan-masukan tentang penggunaan aplikasi 

sistem pemesanan dan penjualan. 

d. Memberikan alternatif sistem pemesanan dan penjualan yang lebih 

baik menggunakan sistem komputer. 

3. Bagi Akademik 

a. Dapat melaksanakan fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu 

pengabdian pada masyarakat. 

b. Sebagai tolak ukur materi perkuliahan dan referensi yang nantinya 

dapat dipakai dalam dunia kerja. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan wawasan bagi pembaca tentang Aplikasi Sistem 

Pemesanan dan Penjualan Berbasis Multiuser. 

 

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

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

ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu Aplikasi Sistem Pemesanan dan Penjualan 

Pada Toko Gunawan Trophy Solo Berbasis Multiuser. Maka dalam 

penyusunan skripsi ini penulis menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 

dengan databases Microsoft SQL Server 2000. 
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Skema Pemikiran Aplikasi Sistem Pemesanan dan Penjualan Pada Toko 

Gunawan Trophy Solo Berbasis Multiuser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemikiran Aplikasi Pemesanan dan Penjualan Pada Toko 

Gunawan Trophy Solo Berbasis Multiuser. 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini, maka sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan 

Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka Pemikiran dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN / DASAR 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 : aplikasi, sistem, komputer, pemesanan, 

pengiriman, penjualan tunai, database, visual basic 6.0. 

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 TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai gambaran perusahaan dan 

sejarah perusahaan yang meliputi struktur organisasi, sejarah 

perusahaan dan aturan bisnis. 

BAB V PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memberikan gambaran dan pelajaran singkat 

mengenai yaitu antara lain : 
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• Metode Barang Masuk dan Barang Keluar. 

Dalam metode ini Penulis juga menjabarkan perancangan 

desain sistem terdiri dari :  

- Analisa Sistem 

- Diagram Konteks 

- Hierarchy Input Process Output (HIPO) 

- Desain Databases 

- Diagram Arus Data (DAD) 

- Entity Relationship Diagram (ERD) 

- Diagram Relasi Antar Tabel 

- Desain Input Output 

- Desain Kamus Data 

- Desain Tekhnologi 

- Skema Jaringan Multiuser 

- Hak Akses dan Matrik serta Implementasi Sistem. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutannya adalah 

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

buku, nama penerbit, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan yang 

akan diperlukan oleh penulis dan pembaca untuk membantu 

menyusun dan memahami laporan skripsi ini. 
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LAMPIRAN 

Digunakan untuk memperjelas Aplikasi Pemesanan dan Penjualan 

pada Toko Gunawan Trophy Solo, listing program dari Aplikasi 

Sistem Pemesanan dan Penjualan yang penulis buat. 

 

 


