
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

PT Andall Hassa Prima (AHP) sebagai distributor sarana produksi pertanian,

seperti pestisida, pupuk pelengkap cair (PPC), benih, hand sprayer merupakan

perusahaan swasta yang berpusat di Bandar lampung, serta mempunyai cabang di

sumatera selatan. Hal yang ingin dicapai oleh PT Andall Hassan Prima yaitu menjadi

distributor terbesar, dengan wilayah pemasaran diseluruh perekonomian Indonesia

pada umumnya, khususnya pada bidang pertanian.

Penjualan tunai merupakan kegitan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual

barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-

transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan

hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual kepembeli.

Sistem pengolahan data penjualan pada PT Andall Hasan Prima merupakan

sistem penjualan yang pada dasarnya konsumen dapat memesan barang yang akan

dibelinya setelah memesan barang konsumen langsung membayar. Pada saat  ini

sistem pengolahan data pejualan pada  PT Andall Hasa Prima dengan mencatat

penjualan secara manual pada nota penjualan. Cara ini masih menjadi kendala seperti

pada saat pencarian data, kesalahan dalam perhitungan penjualan, sering terjadi

keterlambatan dalam penyajian laporan, oleh karena itu dibutuhakan aplikasi yang di
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harapkan dapat mempercepat PT Andall Hasa Prima dalam proses pengolahan data

penjualan.

Dalam hal ini dimaksudkan agar karyawan perusahaan dapat berkerja dengan

baik khususnya karyawan dibagian penjualan. Sehingga pada akhirnya proses

pengolahan data dan hasil penjualan sarana pertanian dikerjakan dengan tepat waktu .

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul“ Sistem Penjualan Tunai

berbasis IT Pada PT Adall Hassa Prima”

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem yang dapat mempermudah bagian penjulan dalam

proses pencarian data konsumen dan data barang

2. Belum adanya yang dapat memepermudah dalam proses perhitungan total

penjualan.

3. Belum adanya sistem yang dapat mempercepat dalam pembuatan laporan

1.3. Batasan masalah

Dalam pembuatan laporan akhir studi ini penulis memberikan batasan

masalah yaitu hanya untuk :

1. menangani sistem informasi penjualan tuani sampai penyajian laporan

pejualan pada PT Andall Hasa Prima”

2. Sistem tidak membahas pembayaran secara kredit

3. Sistem Tidak sampai proses pengiriman barang
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1.4. Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi

Tujuan dalam penulisan laporan akhir studi ini adalah :

1. Sebagai syarat kelulusan dari Pergutuan Tinggi Teknokrat

2. Agar mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat selama

Praktek Kerja Lapangan.

3. Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan guna membangun sebuah sistem

pengolahan data penjualan yang kelak dapat diaplikasikan untuk memudahkan

proses penginputan data, pengeditan serta pencarian data pada PT Andall

Hassa Prima.

1.5. Manfaat yang Diharapkan

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan sumbangan

pemikiran tentang sistem penjualan secara tunai.

2. Bagi perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan adanya

sistem baru yang membantu karyawan dalam pencarian, penginputan, dan

penyimpanan data, jika sewaktu-waktu pimpinan meminta data penjualan

sarana pertanian dalam waktu tertentu dengan menggunakan Berbasis Wab

3. Manfaat bagi Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai sarana penerapan

ilmu pengetahuan pada dunia kerja serta dapat memotivasi untuk melakukan

penelitian berikutnya, baik untuk permasalahan serupa maupun

permasalahan lainnya.
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1.6. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data sebagai bahan penyusunan laporan praktek kerja

lapangan dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan masalah

selama melakukan praktek kerja lapangan PT Andall Hassa Prima.

Permasalahan akan dapat terselesaikan dengan lebih mudah dengan adanya data

yang lengkap. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai

berikut :

1.6.1 Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara pada kegiatan karyawan perusahaan

tersebut untuk mengumpulkan data, pihak yang berhubugan langsung adalah

bagian direktur penjualan Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh

informasi dan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan akhir ini.

1.6.2 Pengamatan (observasi)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada bagian direktur

penjulan. Pengamatan ini meliputi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan

serta dokumen-dokumen yang digunakan. Sehingga  penulis dapat

mengetahui  secara nyata sistem yang  berjalan pada PT Andall Hassa Prima.
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1.6.3 Tinjauan Pustaka (Library Set)

Penulis melakukan metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data

dengan membaca buku-buku kemudian mempelajari dengan cara mencari

sumber teori pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas,

dan sebagai referensi dalam penyusunan laporan akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab setiap bab

di uraikan secara garis besar tersusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta

sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, pengolahan data, pengertian

aplikasi, pengertian perancangan, pengertian iklan, pengertian sistem ,

Diagram Arus Data (DFD), Data Flow Diagram Context (Context

Diagram), symbol-simbol arus data, Bagan Alir, Bagan Alir sistem,

Entity Relationship Diagram
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan

analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta tahapan

pengembangan sistem yang dibuat.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang implementasi (OS, prangkat keras dan

bahasa pemrograman yang digunakan), serta dipaparkan hasil-hasil

dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan

diimplementasikan dalam bentuk program.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas

dalam bab sebelumnya dan kemudian diberikan saran untuk penulis

dalam membuat laporan akhir pada PT Andall Hassa Prima yang

berhubungan dengan sistem yang akan dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


