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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin berkembang dengan 

pesat, sehingga menyebabkan segala aspek kehidupan manusia selalu dihubungkan 

dengan perkembangan teknologi tersebut. Manfaat yang bisa dirasakan dari 

perkembangan teknologi yaitu pengolahan data yang bisa dilakukan secara tepat, 

cepat, dan akurat. Dengan bantuan teknologi informasi, segala proses pengolahan 

data dalam sistem bisa dilakukan di berbagai tempat yang berbeda sehingga bisa 

lebih efektif dan efisien (Jogiyanto H. , 2003). 

Dari penjelasan uraian diatas, pengolahan data yang dilakukan secara manual 

sudah mulai dihilangkan dan diubah menjadi sistem yang terkomputerisasi untuk 

memudahkan proses pengolahan data sehingga bisa dilakukan dengan cepat dan 

tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pengolahan dan 

pengaksesan data yang tidak menggunakan sistem biasanya hanya dilakukan di satu 

tempat saja sehingga bisa menghambat kinerja dari perusahaan atau instansi. PT 

Jasarendra Jawisesa adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk bahan 

kimia industri yang melayani penjualan secara partai atau eceran. 

Saat ini bagian penjualan pada PT Jasarendra Jawisesa masih bersifat manual 

dalam proses pencatatan stok dan penjualan barang, dimana proses bisnis yang saat
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ini dilakukan dimulai saat ada pelanggan memberikan saat ada pelanggan 

memberikan daftar purchase order (PO) pada kasir, kemudian kasir akan mencari 

atau mengecek, barang daftar PO di gudang. Pada saat tutup toko dan dilakukan 

pencatatan hasil pada hari tersebut, bagian penjualan mengalami masalah waktu 

dalam perhitungan pendapatan, dimana banyak transaksi yang terjadi dalam satu 

hari serta jika pemilik toko ingin meminta laporan penjualan bulan sebelumnya 

perlu dicari bukti penjualan atau nota. Sehingga berdampak menghabiskan banyak 

waktu untuk mencatat dan mencari transaksi penjualan. Solusi yang diberikan 

adalah dibuatkan sistem aplikasi penjualan atau point of sales (POS) pada PT. 

Jasarendra Jawisesa. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada, 

karena sistem informasi yang terkomputerisasi dapat membuat pekerjaan yang 

dulunya dilakukan secara manual yang lambat akan dapat berubah menjadi cepat, 

tepat, dan akurat. Dengan adanya aplikasi yang terkomputerisasi ini juga dapat 

menyajikan data yang cepat dan efisien waktu. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat dihasilkan suatu perumusan 

masalah yaitu bagaimana merancang sistem aplikasi penjualan pada PT Jasarendra 

Jawisesa. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada pembuatan Sistem Aplikasi Penjualan pada PT Jasarendra Jawisesa ini 

meliputi beberapa batasan-batasan yaitu: 
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a. Sistem ini hanya mengolah data-data penjualan ketika produk sudah dijual 

kepada pelanggan. 

b. Aplikasi dibangun berbasis website dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Hypertext Prepocessor (PHP) dan Database yang digunakan 

adalah MySQL. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari rancang bangun transaksi penjualan ini dapat diklasifikasikan, 

yaitu untuk merancang dan membangun sistem informasi transaksi penjualan 

produk untuk membantu kegiatan transaksional perusahaan serta menyimpan data-

data hasil penjualan. 

1.5 Manfaat 

Diharapkan setelah pembuatan proyek ini dapat mempermudah kerja 

karyawan dan memudahkan manajer proyek PT Jasarendra Jawisesa untuk 

mengelolah data penjualan, yang meliputi data produk, data pelanggan, dan data 

transaksi penjualan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang laporan kerja praktik ini maka akan 

dijelaskan sistematika penulisan seperti berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan sistem, manfaat bagi 

penggunanya, serta sistematika penulisan laporan. 
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini akan dibahas tentang profile perusahaan, alamat perusahaan, 

struktur organisasi, bidang kerja PT Jasarendra Jawisesa. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk 

menjelaskan tentang variable yang akan diteliti dan sebagai dasar 

untuk memberi jawaban sementara terhadap penyusunan instrument 

penelitian. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem. Analisis berisi 

penjelasan dari timbulnya masalah atau identifikasi permasalahan 

beserta penyelesaiannya atau analisis permasalahan, sedangkan 

perancangan sistem berisi Document Flow, System Flow, HIPO, 

Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, Struktur 

Database, dan Desain Input / Output. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas pembuatan sistem tentang kesimpulan yang 

diperoleh dari ini serta saran yang pengembangan sistem dimasa 

yang akan datang. 




