
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Citra Kedaton Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa penjualan tiket pesawat terbang, dimana perusahaan bekerjasama dengan 

beberapa maskapai yang ada di Indonesia. Perusahaan menerapkan sistem 

deposit atau tanam modal pada setiap maskapai yang telah terikat kontrak, 

sehingga setiap harinya terjadi pengisian dan pengurangan deposit pada 

transaksi penjualan harian yang berkaitan langsung oleh maskapai. 

 Laporan transaksi harian penjualan tiket pesawat sebagai pertanggung 

jawaban perusahaan kepada pimpinan, dalam hal ini bagian administrasi dan 

keuangan berkewajiban memberikan informasi transaksi penjualan setiap 

harinya dengan tujuan memberikan informasi mengenai arus keuangan pada 

kas perusahaan.  

Pembuatan laporan keuangan perusahaan  menggunakan dua pendekatan, 

yakni pendekatan manual yang dilakukan saat admin memasukan data 

penjualan kedalam buku besar dan pendekatan dengan menggunakan aplikasi 

Spreadsheet untuk menyusun  laporan penjualan harian kepada pimpinan. 

 Pada sistem yang telah berjalan, laporan transaksi harian hanya 

menyajikan informasi berupa angka atau nilai uang serta perubahan jumlah 

saldo perusahaan tanpa memberikan keterangan lebih jelas mengenai transaksi 

penjualan yang telah terjadi. Hal ini menjadi masalah  ketika terjadi kesalahan 

dalam penginputan, terjadi kesulitan pencarian  kesalahan data yang telah di 

input. Peluang terjadinya kesalahan sangat besar, hal ini akan berpengaruh 
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pada perubahan saldo akhir perusahaan serta berpengaruh pada pencocokan 

jumlah deposit yang ada pada tiap-tiap maskapai dan saldo rekening di Bank 

dan Piutang. 

 Penjelasan yang terurai diatas mendorong penulis untuk membuat sistem 

informasi transaksi harian yang lebih terperinci dan fleksibel, untuk 

memudahkan pimpinan dalam membaca laporan transaksi penjualan serta 

mempersempit ruang lingkup kecurangan pada karyawan dalam manipulasi 

data laporan keuangan tersebut.sistem yang diterapkan berupa ”Sistem 

Informasi Transaksi Harian Penjualan Tiket Pesawat Pada PT. Citra 

Kedaton Abadi” dengan menggunakan aplikasi berbasis Delphi dan My SQL 

sebagai databasenya, sistem yang dibuat akan menghasilkan informasi yang 

lebih akurat dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yang dapat dijadikan 

penyusunan Laporan Akhir studi yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat 

menghasilkan laporan transaksi yang lebih terperinci? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem yang aman dengan 

memperkecil ruang lingkup terjadinya kesalahan dalam penginputan data 

serta manipulasi data atas karyawan yang tidak bertanggung jawab? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan pokok bahasan untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda terhadap masalah yang dibahas,dari 

laporan harian penjualan  tiket ini berkaitan dengan laporan keuangan 

perusahaan, maka akan sangat mempengaruhi deposit pada bank dan kas 

besar perusahaan. Namun kali ini penulis hanya akan membahas mengenai 

laporan harian transaksi penjualan pada perusahaan. 

Sistem yang sedang dirancang akan diproses dengan sistem 

berbasis  Delphi dan  output  yang  dihasilkan meliputi:  Laporan 

Penjualan dan Invoice. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Merancang dan membangun sebuah sistem informasi yang dapat 

menghasilkan laporan transaksi penjualan dengan lebih terperinci, 

kelengkapan data-data pembeli seperti nama passanger, kode 

booking, tujuan, harga jual, harga agen dan profit akan lebih 

diuraikan agar memudahkan dalam pembacaan hasil laporan 

penjualan. 

2. Merancang dan membangun sebuah sistem yang memisahkan 

setiap  data-data penjualan pada masing-masing pembeli untuk 

memperkecil ruang lingkup terjadinya kesalahan dalam 

penginputan data penjualan. 
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3. Merancang dan membangun sebuah sistem yang aman dengan 

memberikan hak akses terhadap pengguna tertentu yaitu Login 

Password hanya kepada pimpinan dan bagian administrasi guna 

mencegah terjadinya manipulasi data oleh karyawan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Memperoleh pengalaman dan  bekal ilmu yang berharga serta dapat 

digunakan untuk menghadapi persaingan dunia kerja. 

2. Melatih dan mematangkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, 

memperdalam ilmu yang didapat selama mengikuti kuliah serta dapat 

mengimplementasikan ilmu tersebut kedalam perusahaan. 

3. Memperkuat mental mahasiswa serta menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas setelah terjun ke masyarakat luas. 

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan 

1. Memperoleh kepercayaan dari pihak luar (Akademis) terhadap bidang 

usaha yang dijalani sehingga secara langsung perusahaan dapat menilai 

kelemahan dan kekurangan dari sistem kerja yang ada diperusahaan itu 

sendiri. 

2. Memperoleh pemahaman mengenai kondisi dan kualitas kerja ketika 

ini berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan 

datang. 
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1.6  Metode Pengumpulan Data 

1.6.1 Pengamatan (Observation) 

Pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung mengenai pembuatan Sistem 

Informasi transaksi harian penjualan tiket pada PT. Citra Kedaton Abadi. 

1.6.2 Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari atau membaca dari 

proses penulisan yang dilakukan dengan cara mempelajari bentuk bahan 

berupa buku, artikel, dokumen yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan. 

1.6.3 Pengumpulan Dokumen 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi berupa 

dokumen – dokumen terkait  yang digunakan oleh PT. Citra Kedaton 

Abadi agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan persetujuan 

pimpinan perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. 

1.6.4 Wawancara (Interview) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggajukan beberapa 

pertanyaan kepada pimpinan beserta karyawan terkait dengan 

permasalahan sistem laporan transaksi harian yang selama ini diterapkan 

dalam perusahaan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar urutan-urutan 

kegiatan atau yang menjadi inti dalam melakukan penulisan dengan tujuan 

agar pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran materi 
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pembahasan mengenai masalah apa yang diuraikan. Masalah-masalah 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang Konsep Dasar Sistem, Pengertian 

Informasi Transaksi Harian Penjualan Tiket Pesawat, Bagan Alir 

Dokumen (document flowchart), Data Flow Diagram (DFD), Entity 

Relationship Diagram (ERD), penjelasan mengenai program berbasis 

Delphi, penjelasan Database Management Sistem (DBMS) yang 

digunakan dalam pembuatan program aplikasi yakni My SQL. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, analisi 

terhadap permasalahan yang terdapat dikasus yang sedang diteliti dan 

model penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan 

untuk sistem yang baru. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil pembahasan dari permasalahan 

yang terjadi pada Sistem Informasi Transaksi Harian Penjualan Tiket 

Pesawat pada PT.Citra Kedaton Abadi yang di implementasikan dengan 

menggunakan aplikasi berbasis Delphi. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan berisi pembahasan yang terkait dan saran untuk 

masukan dan memberikan perbaikan bagi perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


