
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat tidak

dapat dipisahkan oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi

komputerisasi, Setiap perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta

dituntut untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut guna

menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Hal ini menjadi pemicu bagi

setiap perusahaan untuk menggali potensi guna meningkatkan performa

perusahaan. Berbagai peluang yang ditemukan dipasaran, sangat berguna untuk

diubah menjadi potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan

pendapatan  bagi perusahaan. Meskipun pemanfaatan peluang terlihat sebagai

suatu hal yang sederhana, namun jika tidak dilakukan dengan kecepatan dan

ketepatan perhitungan bisnis yang benar, sebaik apapun peluang yang dimiliki

tidak akan mampu dimanfaatkan. Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi

sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan.

Salah satu penggunaan teknologi informasi yang dibutuhkan bagi setiap

perusahaan yakni sistem informasi, Menurut Jogiyanto (2005) Sistem informasi

adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. Sehingga sistem informasi merupakan sebuah sistem

yang sangat di perlukan dalam perusahaan, karena dengan menggunakan sistem

informasi berbagai macam pekerjaan mulai dari pencatatan transaksi hingga ke

laporan dapat di lakukan dengan mudah serta cepat dan akurat.

Sistem informasi dibuat sesuai kebutuhan dari perusahaan atau organisasi

tertentu, ada sistem informasi akademik, sistem informasi akuntasi, sistem

informasi penjualan dan lain sebagainya. Sistem informasi penjualan biasa dibuat

untuk perusahaan yang melakukan transaksi penjualan dan membutuhkan laporan

penjualan serta laporan-laporan dari jumlah barang. Sistem informasi penjualan ini
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sudah banyak digunakan serta di aplikasikan di dalam  perusahaan maupun toko-

toko, dari toko kelas atas hingga toko menengah di kota-kota besar, karena

menggunakan sistem informasi penjualan, laporan barang serta laporan penjualan

dapat dengan cepat dibuat, sehingga toko-toko yang menggunakan sistem

informasi penjualan lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan

perhitungan bisnis.

Salah satu toko yang bergerak di bidang penjualan serta layanan service

adalah toko gama komputer, toko gama komputer terletak di Jalan Garuda Sakti

KM. 1 No. 23, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau.

Toko Gama Komputer menyediakan berbagai macam tipe produk seperti

komputer, laptop, printer, aksesoris dan lainnya, toko gama komputer memiliki

banyak cakupan pelanggan mulai dari mahasiswa sekitar Pekanbaru, pegawai

kantoran, guru-guru, ada juga pelanggan yang datang dari luar kota seperti dari

Provinsi Sumatera Barat termasuk kota Padang, Batu Sangkar, dan Payakumbuh,

ada juga yang datang dari Kabupaten Rokan Hulu seperti Pasir Pangaraian dan

Dalu-dalu, dan dari Kabupaten Rokan Hilir, seperti dari Bagan Batu, Ujung

Tanjung serta Kubu dan Balam (Lampiran D)

Pada bagian penjualan di toko gama komputer dalam melakukan

pengolahan data sehari-hari saat ini masih menggunakan pengolahan data manual.

Dimana data-data tersebut seperti nota penjualan diarsipkan dalam satu file

kemudian dicatat dalam buku (Lampiran D). Hal tersebut dirasakan akan

menimbulkan permasalahan diantaranya resiko kehilangan data sangat besar,

lambatnya proses pencarian data karena mencari dalam lemari penyimpanan.

Terlebih lagi dalam penjualan aksesoris komputer, sering terjadi kesalahan data

mengenai persediaan/stok barang. Jumlah persediaan yang tertera dalam

pencatatan sering tidak sama dengan jumlah barang yang tersedia dan tentunya

akan mengakibatkan kendala pada bagian perbaikan komputer maupun dalam

pembelian barang kembali. Hal ini juga dapat menimbulkan kecurangan data

mengenai jumlah stok barang. Jadi apabila laporan penjualan dibutuhkan oleh

pimpinan maka bagian administrasi merasa kesulitan dan informasi yang

diberikanpun tidak bisa dipakai sebagai penunjang keputusan bagi pimpinan.
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Pada bagian perbaikan komputer / service di toko gama komputer dalam

melakukan service mempunyai kendala yaitu tidak adanya catatan untuk barang

yang masuk, dan tidak ada juga catatan barang keluar, sehingga terkadang terjadi

kesalahan informasi dengan konsumen. Kendala lainnya yaitu saat hendak

melakukan service baik laptop maupun komputer, pihak teknisi harus melihat atau

memeriksa terlebih dahulu persediaan barang sehingga membuang waktu dan

apabila barang yang dibutuhkan teknisi tidak ada maka barang tersebut akan

dipesan terlebih dahulu. Hal ini akan memperlambat kerja para teknisi dalam

memperbaiki laptop maupun komputer. Selain itu pembayaran atas jasa service

yang tidak konsisten. Teknisi kerap kali menetapkan jumlah biaya atas jasa yang

dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dari pimpinan maupun mengikuti

ketentuan harga yang telah ditetapkan toko tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat

menimbulkan kecurangan atas biaya perbaikan yang terlapor dalam laporan

perbaikan / service dengan jumlah biaya yang sebenarnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dibutuhkan rancangan sistem

informasi yang mampu mengatasi permasalahan - permasalahan yang ada pada

toko gama komputer. Dengan adanya sistem informasi yang baru maka mampu

memberikan laporan-laporan penjualan secara cepat dan akurat, mempermudah

melakukan pengawasan jumlah stock dan dapat meminimalisir kecurangan.

Berdasarkan uraian permasalah di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi

Penjualan dan Service Komputer Pada CV. Gama Komputer”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka dapat

diambil sebuah rumusan masalah, Bagaimana merancang dan membangun sebuah

Sistem Informasi Penjualan dan Service Komputer di Gama Komputer.

1.3. Batasan Masalah

Agar terarah dan tidak menyimpang dari tujuan maka batasan masalah

pembuatan sistem ini berfokus pada :
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1. Sistem informasi ini menghasilkan laporan penjualan dan service untuk

melihat perkembangan perusahaan.

2. Sistem informasi ini menyediakan kebutuhan perusahaan akan laporan

persediaan masing-masing produk.

3. Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan

database MySql.

4. Sistem informasi ini diakses oleh admin dan pimpinan dari pihak Gama

Komputer

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membangun sistem informasi penjualan dan service komputer pada

Gama Komputer.

2. Meningkatkan kinerja staf yang ada di toko gama komputer dalam

memproses service masuk.

3. Memudahkan Pimpinan mengetahui informasi mengenai penjualan dan

service.

4. Memudahkan karyawan bagian penjualan dan service dalam pengolahan

data penjualan dan service.

1.5. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat

diambil. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai berapa

banyak produk yang akan distok berdasarkan produk yang ada.

2. Efisiensi waktu dalam pengolahan data dan penyajian laporan penjualan,

service, dan persediaan.

3. Dapat memberikan informasi kepada user tentang stock barang yang

tersedia.
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari pokok-pokok

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa

bagian :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir

dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal

dari jurnal, buku serta studi kepustakaan yang digunakan

sebagai landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir

ini. Baik metodologi pengembangan sistem, analisa,

perancangan, hingga testing.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan

melakukan perancangan terhadap sistem informasi

administrasi dan biaya operasional yang akan dikembangkan.

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi,

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, sistem

informasi administrasi dan biaya operasional yang dibuat ini

dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik.


