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BAB I   

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komputer saat ini berkembang sangat cepat. 

Salah satu yang berkembang pesat adalah pemanfaatan sistem informasi di segala 

aspek kehidupan masyarakat. Dengan teknologi, masalah dapat mudah 

terselesaikan dengan efektif dan efisien, khususnya dalam mengelola data yang 

membutuhkan kecepatan, ketepatan dan kevalidan data. Salah satunya adalah  

kegiatan rutin yang dilakukan pada Koperasi siswa di SMA Negeri 1 Kota 

Mojokerto. 

Koperasi Siswa di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto memiliki kegiatan 

pembelian barang, penjualan barang, pencatatan barang, pencatatan transaksi dan 

pembuatan laporan, hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk 

pembelian barang yang telah habis terjual. 

Permasalahan yang sering terjadi  pada koperasi siswa SMA Negeri 1 Kota 

Mojokerto ialah pada kegiatan pencatatan penjualan barang dan pengadaan barang 

yang dilakukan kurang teliti dalam perhitungan maupun  dalam mengelola data – 

data yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan transaksi 

yang dilakukan masih belum terkomputerisasi pada koperasi siswa di SMA 

Negeri 1 Kota Mojokerto yang dalam pencatatannya masih menggunakan buku 

serta dokumen – dokumen pendukung yang mengakibatkan sering terjadinya 

kehilangan data pada saat pencatatan transaksi penjualan dan pembelian dan pada 

saat pembuatan laporan penjualan dan pembelian pegawai bagian administrasi 
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harus melihat dokumen – dokumen tersebut sehingga membutuhkan waktu yang 

lama. 

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang dihadapi maka dibutuhkan 

sebuah Aplikasi sistem informasi penjualan dan pembelian berbasis komputer 

yang dapat menyimpan transaksi dalam jumlah yang besar dan dapat 

menghindarkan adanya kesalahan dalam perhitungan, pencacatan dan pembuatan 

laporan penjualan dan pembelian Koperasi Siswa SMA Negeri 1 Kota Mojokerto. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai sebagai berikut : 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi penjualan dan pembelian pada 

Koperasi Siswa  SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan – batasan masalah yang digunakan dalam Laporan Kerja 

Praktek ini adalah: 

1. Aplikasi hanya digunakan untuk Proses pembelian barang, penjualan 

barang, pembuatan laporan penjualan dan  laporan pembelian. 

2. Aplikasi hanya digunakan untuk pengurus koperasi yang menangani 

proses penjualan, pembelian, pembuatan laporan penjualan dan laporan 

pembelian . 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada diatas maka tujuan yang diinginkan 

adalah: 

1. Merancang dan membangun  aplikasi koperasi siswa yang dapat 

digunakan secara efektif dan efesien dalam kegiatan yang dilakukan. 

2. Membuat sistem yang juga dapat membuat laporan tentang transaksi 

penjualan dan pembelian yang nantinya akan data setiap akhir bulan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diberikan kepada pengurus koperasi siswa di SMA Negeri 1 

kota Mojokerto, melalui aplikasi ini adalah mempermudah dalam penngelolaan 

data barang dan transaksi penjualan dan pembelian, serta pelaporan penjualan dan 

penjualan per periode. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Rancang Bangun Aplikasi Pembelian dan penjualan Koperasi siswa 

pada SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan hal - hal yang menjadi latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

serta sistematika penulisan laporan kerja praktek ini. 

  


