
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Daun Digital Printing Studio adalah salah satu badan usaha yang terletak di Jl. 

Tamin No. 51 Tanjung Karang Bandar Lampung. Daun Digital Printing Studio 

bergerak dibidang pemesanan banner, stiker, kartu nama dan undangan. Jumlah 

rata-rata penjualan perbulan pada Daun Digital Printing Studio sebesar ±Rp. 

40.000.000. 

Prosedur pencatatan transaksi penjualan pada Daun Digital Printing Studio 

adalah pelanggan melakukan pemesanan ke bagian admin untuk memberikan 

desain (rancangan) kepada bagian admin dan kemudian bagian admin mencatat 

pemesanan pada nota penjualan yang kemudian diberikan kepada pelanggan. 

Belum tersedianya sistem terkomputerisasi dan media penyimpanan database 

menjadi penyebab bagian admin kesulitan dalam proses pembuatan laporan 

karena datanya masih dalam bentuk lembaran yang mudah hilang karena belum 

disimpan pada media penyimpanan database. Dengan adanya sistem informasi 

penjualan akan mempermudah dalam proses pengelolaan data transaksi penjualan, 

pencatatan transaksi penjualan yang telah dibayar atau diterima dari pelanggan, 

penyimpanan data-data transaksi penjualan dan mempermudah dalam proses 

pembuatan laporan yang dibutuhkan pimpinan sebagai dasar pengambilan 

keputusan.  
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Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA DAUN 

DIGITAL PRINTING STUDIO BANDAR LAMPUNG” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yaitu :  

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mempercepat dalam 

pembuatan laporan? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan pada Daun Digital 

Printing Studio? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini hanya membatasi pada: 

1. Sistem informasi yang dapat mempercepat dalam pembuatan laporan. 

2. Sistem informasi penjualan pada Daun Digital Printing Studio 

Bandarlampung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah proses pencatatan transaksi penjualan. 

2. Menghasilkan laporan penjualan yang akurat, relevan dan tepat waktu. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
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1. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu dalam proses 

pengolahan data transaksi penjualan dan mempermudah dalam pembuatan 

laporan. 

2. Menghasilkan pengembangan sistem berbasis desktop dengan 

menggunakan database management system sebagai media penyimpanan. 

 

 

 

 

 

 

 


