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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, dimana

kebutuhan akan tenaga-tenaga profesional akan semakin diperlukan oleh

perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Tidak lepas dari perkembangan

teknologi tersebut maka dibutuhkan sarana pendukung yang sempurna yaitu

komputer. Komputer adalah salah satu sarana terpenting bagi perusahaan

dimana kita dapat mengolah dan mengakses data yang diperlukan dengan

cepat dan tepat sehingga dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dengan

kegiatan-kegiatan yang lain.

Dengan disediakannya berbagai fasilitas yang dimiliki oleh komputer,

maka tidak diragukan lagi bahwa setiap pimpinan menginginkan

perusahaannya dilengkapi dengan komputer beserta program aplikasi yang

sesuai dengan bidang usaha pada perusahaan tersebut.

UD.TEPAT Sukoharjo bergerak dalam bidang penjualan perlengkapan

dan peralatan konveksi. Permasalahan yang selama ini dihadapi oleh

UD.TEPAT Sukoharjo adalah pencatatan dan pelaporan yang berkaitan

dengan transaksi penjualan. Hal ini disebabkan karena sistem yang

dijalankan masih ditangani secara manual, dimana hal tersebut dapat

mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pengolahan data dalam sistem

penjualan. Selain itu juga akan mempengaruhi perhitungan jumlah

persediaan barang, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyediaan
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barang yang akan dijual dan pelayanan terhadap pelanggan menjadi kurang

maksimal.

Permasalahan tersebut yang menghambat proses transaksi barang

sehari-hari. Dengan keadaan inilah yang mendorong Penulis untuk

mengadakan penelitian serta membuat sistem aplikasi untuk mempermudah

semua proses penyimpanan data dan transaksi barang. Yakni dengan

menerapkan sistem komputerisasi penjualan. Program aplikasi ini akan

semakin mempermudah dan mempercepat kinerja dalam proses transaksi

usaha sehari-hari yang dilayani secara tunai maupun kredit. Dengan

demikian sistem komputerisasi akan dapat digunakan untuk mengolah

berbagai macam data, seperti membantu menyelesaikan tugas – tugas yang

berkaitan dengan masalah keuangan, penjualan dan persediaan barang.

Aplikasi ini juga berbasis multiuser dimana data-datanya saling terkait

dan terintegrasi antara bagian satu dengan bagian yang lain, supaya

pengaksesan data atau informasi serta pembuatan laporan dapat berjalan

dengan cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha dagang

tersebut.

Untuk itu dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul

“SISTEM KOMPUTERISASI  PENJUALAN BERBASIS MULTIUSER

PADA UD.TEPAT SUKOHARJO”. Sistem komputerisasi ini diharapkan

dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi

yang dibutuhkan.
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1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dikarenakan bentuk

pengolahan data masih menggunakan sistem manual, maka dibutuhkan

adanya sistem komputerisasi multiuser untuk mempermudah proses

transaksi barang, proses pengolahan data serta penyajian laporan juga dapat

dilakukan dengan sempurna. Sehingga dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Merancang Sistem Komputerisasi  Penjualan Pada UD.Tepat

Sukoharjo Berbasis Multiuser.

2. Bagaimana Membuat Aplikasi Sistem Komputerisasi  Penjualan Pada

UD.Tepat Sukoharjo Berbasis Multiuser.

1.3. BATASAN MASALAH

Berdasarkan beberapa analisa yang telah diperoleh dan dikarena terlalu

kompleksnya permasalahan yang ada juga terbatasnya waktu, biaya dan

kemampuan yang penulis miliki, maka masalah dalam aplikasi sistem

komputerisasi ini dibatasi pada:

1. Pengolahan Data Pengguna

2. Pengolahan Data Pelanggan

3. Pengolahan Data Pemasok

4. Pengolahan Data Golongan

5. Pengolahan Data Jenis

6. Pengolahan Data Produk

7. Pengolahan Data Barang

8. Proses Transaksi Pembelian
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9. Proses Transaksi Penjualan

10. Proses Transaksi Angsuran Pembayaran

11. Proses Transaksi Retur Penjualan

Dari permasalah yang dibahas, maka akan dapat dihasilkan suatu

informasi sebagai berikut:

1. Laporan Data Pengguna

2. Laporan Data Pemasok

3. Laporan Data Pelanggan

4. Laporan Data Golongan

5. Laporan Data Jenis

6. Laporan Data Produk

7. Laporan Data Barang

8. Laporan Pembelian

9. Laporan Penjualan

10. Laporan Angsuran Pembayaran

11. Laporan Retur Penjualan

1.4. TUJUAN

Tujuan pembuatan program Aplikasi Penjualan pada UD.Tepat

Sukoharjo adalah untuk memudahkan pekerjaan dalam mengolah data yang

semuanya masih menggunakan sistem manual. Selain itu dengan adanya

metode komputerisasi, proses pengolahan data dan transaksi barang juga

dapat dilakukan dengan akurat, efektif, dan efisien.
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Agar lebih dapat mengetahui, mengerti dan memahami permasalahan

yang akan timbul, maka penulis mengemukakan beberapa tujuan, antara lain

:

1. Memperoleh gambaran tentang desain sistem penjualan pada UD.Tepat

Sukoharjo.

2. Mahasiswa membantu membuat sistem komputerisasi penjualan yang

dibuat secara multiuser pada UD.Tepat Sukoharjo

3. Dapat menghasilkan aplikasi penjualan yang bisa diterapkan pada

instansi untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pengolahan

data dan transaksi, sehingga menjadi lebih akurat, efektif dan efisien,

sedang pembuatan laporannya dapat memberikan informasi yang

lengkap.

1.5. MANFAAT

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi beberapa pihak, baik pihak STMIK Sinar Nusantara maupun

perusahaan. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi STMIK Sinar Nusantara

Bagi STMIK Sinar Nusantara secara tidak langsung dapat melaksanakan

fungsinya sebagai pengabdian masyarakat.

2. Bagi penulis

Dapat merealisasikan apa yang telah diperoleh selama berada di bangku

kuliah kedalam praktek nyata yaitu dengan merancang sistem

komputerisasi penjualan dan dapat membuat aplikasi penjualan secara
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multiuser yang dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, sehingga

dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.

3. Bagi perusahaan

Dapat memanfaatkan hasil dari sistem tersebut utuk membantu kecepatan

dan ketepatan kinerja pada bagian penjualan. Sistem ini nanti diharapkan

akan lebih efektif dan efisien sehingga manfaat yang diperoleh bagi

pengguna sistem akan lebih besar.

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 Sistem Komputerisasi Penjualan Berbasis

Multiuser Pada UD. Tepat Sukoharjo.
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KERANGKA PEMIKIRAN SISTEM KOMPUTERISASI  PENJUALAN

BERBASIS MULTIUSER PADA UD. TEPAT SUKOHARJO

Permasalahan Permasalahan Permasalahan

Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Sistem Komputerisasi  Penjualan Berbasis
Multiuser Pada UD. Tepat Sukoharjo
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperoleh suatu

penyelesaian dan pembahasan permasalahan secara terinci dan sistematis.

Oleh karena itu, dalam penulisannya digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, Kerangka Pemikiran dan

Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk

menyusun skripsi antara lain : Konsep Dasar Sistem, Konsep Basis

Data, Diagram Arus Data, Komputer, Visual Basic 6.0, MySQL,

Komputerisasi, Multiuser dan Sistem Komputerisasi Penjualan

Berbasis Multiuser.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Metode Penelitian, Metode Pengumpulan

Data, Teknik Pengolahan Data dan Prosedur Penelitian.

BAB IV   TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang Sejarah Singkat Perusahaan, Manajemen

Perusahaan, Struktur Organisasi , Alur Distribusi Barang, Aturan

Bisnis.

BAB V    PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisa sistem yaitu BAD (Bagan Alir

Dokumen), Diagram Konteks, HIPO (Hierarchy Input Proses
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Output), DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entitas Relationship

Diagram), Normalisasi, Relasi tabel, Desain tabel, Desain input,

Desain output, Desain Teknologi dan Implementasi sistem.

BAB VI    PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk

menghasilkan suatu Sistem Aplikasi Penjualan secara multiuser

berdasarkan penerapan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


