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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada era modern saat ini, peran teknologi sudah tidak asing atau diragukan 

lagi karena banyak perusahaan maupun instansi yang menerapkannya. Teknologi 

informasi merupakan teknologi yang di bangun dengan basis utama teknologi 

komputer. Hasil keluaran dari teknologi komputer merupakan komponen yang 

lebih berguna lebih dari sekedar tumpukan data, sehingga membuat teknologi 

komputer dan tekonologi pendukung proses operasinya mendapat julukan baru, 

yaitu teknologi informasi. 

Penemuan teknologi komputer dan informatika sejak awal ditujukan untuk 

membantu meringankan pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan hal ini dapat diterapkan perkembangan teknologi dan informatika ke 

dalam  sistem akuntansi khususnya sistem penjualan yang dapat membawa 

kemudahan dalam perolehan informasi akuntansi dan memberikan internal control 

pada sistem penjualan yang terdapat pada PT. Tunggal Jaya Raya. 

Walaupun perusahaan ini sedang berkembang namun proses penjualan 

masih belum memiliki internal control yang baik.Sistem penjualan di PT. Tunggal 

Jaya Raya masih sangat sederhana dan belum tercontrol dengan baik. Perusahaan 

ini memang telah menggunakan proses komputerisasi dengan program Microsoft 

Excel, namun proses tersebut masih dirasakan belum cukup praktis dan masih 

tergolong tradisional untuk sebuah perusahaan yang sedang berkembang.



Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan suatu aplikasi penjualan yang 

dapat meningkatkan kinerja sistem dalam pengolahan data, menyimpan data dan 

mencetak document. 

Dengan adanya aplikasi sistem penjualan yang baru, diharapkan dapat 

mempermudah proses transaksi penjualan barang dagang dan transaksi penjualan 

tercatat dengan baik, aplikasi ini befungsi untuk menghasilkan laporan penjulan 

barang dagang. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang perusahaan di atas,  maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi 

penjualan pada PT. Tunggal Jaya Raya? 

 
1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada aplikasi penjualan pada PT. Tunggal Jaya Raya 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi penjualan tidak membahas produksi, promosi dan perhitungan laba 

rugi. 

2.  Tidak membahas keamanan sistem. 

 
1.4  Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan sistem informasi 

penjualan pada perusahaan PT. Tunggal Jaya Raya adalah membuat rancang 

bangun aplikasi penjualan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi serta 

meningkatkan keakuratan data. 

  



1.5  Manfaat  

a. Bagi Mahasiswa 

- Dapat memahami berbagai sistem kerja yang ada di perusahaan. 

- Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan dengan kerja lapangan. 

- Memperoleh kesempatan berlatih pada dunia pekerjaan. 

- Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis, untuk menghadapi dunia pekerjaan. 

b. Bagi Perusahaan 

- Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

- Perusahaan  mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa – mahasiswa yang 

melakukan Kerja Praktik . 

- Memudahkan perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang teknologi 

informasi. 

c. Bagi Akademik 

- Perguruan tinggi memperoleh masukan dan cara untuk meningkatkan 

kualitas lulusannya melalui pengalaman Kerja Praktik. 

- Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, BUMD, 

perusahaan swasta dan instansi pemerintahan.  
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