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1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang baru

memulai usahanya, tentunya mereka memerlukan

fasilitas-faeilitas untuk menjamin kelangsungan hidup

usahar:ya. Fasilitas itu antara lain dana dan

tenaga,baik tenaga manusia maupun tenaga elektronik.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan , tenaga

tersebut, maka perlu diperhitungkan eumber tenaga itu
berasal darl mana, dan bagaimana memanfaatkan

fasilitas itu seefegien dan seefekt,if mungkin dalam

menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

PT. F. adalah ealah satu perusahaan yang memproduksi

minuman di Surabaya dan sekaligus sebagai distri
butornya. Llntuk menasarkan hasil produksi perusahaan

ini membagi dua jenis yaitu kemasan botol besar dan

kemasan botol keci1. Pernasal-ahan yang dihadapi

petugas saat ini adalah bagaimana menyelesaikan

administrasi kemasan botol kecil.
Dalam rnenyelesaikan tugasnya, petugas adrninistrasi
penjualan hemaean botol kecil akhir-akhir ini
banyak mengalami masalah- HaI yang membuat semakin

rumitnya permaealahan transaksi penjualan botol



keel1, arialah eemakln hanyakrrya trarreakel yarrg

tetrJadl darr penyeleealanya arrtara F.elarrggarr eatu

dengan pelanggan yang lairr ber'beda.

rniealrr$a pel.hltungan horrue. F'embuatan hWltarrel, darr

rnenerrtukarr Jatutr temtrsnya trerraEltrarr yar.rg herbeda

antara pelarrggan eatu dengan yarrg lalrr.

Atae daear alaean dlatae naka plbrah r'lnrF,lrrarr

rnernutuekan urrtuk memF,roEeB adrninletraei penJualan

kernaean botol keell dengarr krantuan kornlruter.

Diharapkan dengan kc'mFuterieael lnl Fernaealakrarr-

permaealaLran yang tlnirul blea berkurang.,Sehingga

merrudahkarr pernbuatarr lapopErn yang rflFer'lukarr.

L.?,- Penbataean Haealah

Dalam mengalihkan proses administrasi penjuaLan

air miniral kemasan botol keeil pada FT. P. dari
sistem manual menjadi sistem komputerisaei terlebih
dahulu harus diketahui hal-ha1 yang menjadi masalah

pada erat dengan masalah penjualan air mineral

kemasan bcltol kecil dan bagaimana proses penjualan

selama ini. dilakukan PT. P.

Pada waktu mel-akukan penelitian guna memperoleh data

dan mengetahui- gistem manual yang diterapkan maka

dalam Fenyusunan ekripsi ini penulis hanya akan
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membahae maealah-maealah yang benkaltan dengan

pembuatan laporan-laporan eepertl dlbawah lnl.
1. Rehap penJualan botol PVC,

2,, taporan etatement of aeeount,

3. Rekap etatement of aecount,

4- taporan pelunaean perpen'lode,

S. Pencetakan PPN,

6. Pembuatan faktur paJak,

7. Pembuatan kpltanel taglhan.

1.3. ENVIRONT{ENT

Perangkat kerae yang dlEunakan dalam menerapkan

aplikasl Ilrogram PenJualan air mineral kenaean botol
kecll pada FT. P. lnl adalah sebagal berikut :

1. Komputer --:-) 2 unit
1 CPU-286 AT Shery Turbo,

1 CPU-386 AT Tandon,

2 Hardisk 30 llB,

2 Keyboard -1O1 k,

1 Green Monitor SPC,

1 Color Monltor Princetone.

2. Prlnter
1 Epson SX - 1OOO,
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3.

I Epeon FX - 1O5O,

Serven

1 Tandon 386,/33,

I Keyboard -101 K,

t hard dlek 15O MB,

I Green Monltor SPC.

4.U P

I
S

ET,SA 1OOO KVA.

1.4. TUJUAN

TuJuan darl pembangunan eystem'ini adalah untuk

mengurangl kegulltan yang sering dlalani petugaE

dalam menyeleEaikan admlnlatraei penJualan kemaean

botol kecll. Keaulltan yang dialaml oleh petugaE

antara lain eebagaL berikut :

1. Perhltungan potongan bonue.

2. Pembuatan rekap penjualan.

3. Menentukan Jatuh tempo pembayanan.

4. Mencatat ealdo barang dl pelanggan.

5. Pembuatan etatement of acount.

6, Pencatatan pelunasan-
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Dengarr t-rerkuranEnya Fer.nraealatran vatLl eerlnE tlmbul
seperti diatae rnaka akan memudahkan plhah aclminletra-
el penJualan henraean br_.rtr-,rl kec1l untuh rnenyelesalhan

tugaenya rlarr Juga merringhatharr F.elayarran.






