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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyebabkan
perubahan di segala aspek kehidupan, begitu pula pada arsip yang dahulunya
merupakan arsip bermedia kertas namun sekarang berkembang menjadi arsip yang
medianya tersaji dalam bentuk media baru seperti film, kaset, video, CD, DVD,
Flash Disk, Hard Disk dan lain – lain. Saat ini banyak pihak yang menggunakan
media elektronik dalam pengelolaan dokumen yang dimilikinya. Dalam
perkembangan era globalisasi pekembangan internet juga faktor pendukung untuk
merancang perangkat lunak. Sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
Dengan menggunakan sistem aplikasi arsip dalam pengelolaan arsip
diperoleh manfaat kecepatan, kemudahan dan hemat. Maksud dari kecepatan
disini adalah melalui penggunaan sistem aplikasi arsip maka proses penjualan,
dan pengolahan data dilakukan dalam waktu yang singkat karna semua data
disimpan didatabase. Dengan alasan tersebut maka pada masa sekarang banyak
organisasi atau instansi yang menggunakan sistem aplikasi arsip dalam
pengelolaan arsip, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih.
Pada Toko Bahtera Motor dalam hal pencatatan data penjualan masih
dilakukan secara tulis tangan dan masih disimpan di rak-rak pengarsipan
berdasarkan tanggal, sehingga menyebabkan pekerjaan karyawan menjadi
terlambat dalam proses pencarian data dan membuat laporan yang ditujukan
kepada pimpinan, dengan demikian sering terjadi permasalahan keterlambatan
karyawan dalam melaporkan hasil arsip induk penjualan ke pimpinan, sering
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terjadi kesalahan penulisan nama dan alamat pelanggan, sehilangan data
pelanggan serta memutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data.
Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengajukan rancangan sistem
yang dapat memudahkan pekerjaan karyawan dalam mengarsipan data-data.
Sehingga penulis mengambil sebuah judul : “ Perancangan Sistem Aplikasi
Arsip Data Penjualan pada Toko Bahtera Motor”.
1.2.

Rumusan Masalah
Banyaknya data-data penjualan yang harus diarsipkan dan dibuat laporan

penjualan kepada pimpinan, yang semuanya masih ditulis dengan tulisan tangan
secara manual. Untuk penyimpanan arsip masih dilakukan dengan menyimpan
dirak-rak lemari sesuai tanggal, bulan dan tahun. Sehingga terdapat kesulitan
untuk mencari data yang diinginkan. Maka dapat dirumuskan permasalahannya,
bagai mana merancang sistem aplikasi arsip penjualan pada toko batera motor.
Sehingga dapat memudahkan karyawan untuk mencari arsip data yang diinginkan.
1.3.

Batasan Masalah
Pada penelitian kali ini, tempat penelitian hanya dilakukan ditoko bahtera

motor, penelitian berfokus pada laporan arsip penjualan barang dan laporan
pengarsipan nota penjualan barang.
1.4.

Tujuan Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan
Adapun tujuan dari penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini adalah

merancang sistem arsip penjualan barang untuk memberikan kemudahan dalam
pencatatan arsip data penjualan dan penyimpanan data pada Toko Bahtera Motor
yang selama ini masih manual.
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1.5.

Metode Pengumpulan Data
Untuk mempermudah dan demi kelancaran penyusunan Laporan Praktek

Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis menggunakan beberapa metode-metode dalam
pengumpulan data-datanya. Sehinga apa yang ditulis pada laporannya dapat di
pertanggug jawabkan dan berasal dari sumber yang jelas, motode pengumpulan
data tersebut diantaranya :
a. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab
secara langsung dengan kariawan yang merupakan bagian terkait
mengenai data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan ini.

b. Pengamatan (Observation)
Observation merupakan proses pengamatan yang dilakukan terhadap
kegiatan sehari-hari khususnya mengenai proses pengarsipan yang
melibatkan berapa bagian terkait sehingga penulis dapat memperoleh
data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja
Lapangan melalui proses pengamatan sehingga penulis dapat mengambil
keputusan.

c. Tinjauan Pustaka (Review Of The Literature)
Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku - buku
dan browsing dari internet yang berkaitan dengan obyek yang dibahas
dengan data yang diperlukan, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat
memecahkan masalah berdasarkan teori - teori yang ada dalam penulisan
laporan praktek kerja lapangan.
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1.6. Sistematika Penulisan
Agar mendapatkan gambaran umum secara singkat laporan ini, maka sistem
penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan
masalah, tujuan penulisan laporan praktek kerja lapangan, metode
pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II Landasan Teori
Bab ini berisi tentang pengertian dasar judul laporan dan definisi-definisi
yang terdapat dalam literature yang berupa buku-buku dan makalah serta
pengertian menurut para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
BAB III Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat TokoBahtera Motor, visi dan
misi dan struktur organisasi Toko Bahtera Motorserta tugas pokok.
BAB IV Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan selama melakukan PKL,
analisis sistem yang sedang berjalan yang diterapkan oleh Toko Bahtera
Motor, usulan desain pengembangan sistem yang baru.
BAB V Simpulan dan Saran
Bab ini berisikan simpulan dan saran, simpulan yang merupakan
pernyataan singkat, jelas dan tepat tentang apa yang diperoleh dari
permasalahan, saran memuat berbagai usulan atau pendapat yang dapat
digunakan sebagai masukan untuk perbaikan sistem.

