BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Toko sarana pertanian merupakan salah satu jenis usaha yang
memerlukan adanya sistem informasi pengolahan data untuk mempermudah
dan memperlancar kinerjanya. Saat ini masih banyak penulisan / pencatatan
data-data (toko sarana pertanian) dilakukan dengan cara konvensional. Saat
ini masih banyak toko sarana pertanian yang menggunakan tenaga manusia
untuk mengolah data-data yang ada. Salah satunya adalah Toko Sarana
Pertanian Citra Lawu. Sistem yang diguanakan adalah melakukan pencatatan,
baik penjualan dan penerimaan barang kedalam sebuah buku. Karena sistem
konvensional membuat kinerja toko menjadi kurang efektif dan efesien. Dan
untuk proses kalkulasi penjualan hanya menggunakan cara konvensional,
yaitu dengan menggunakan kalkulator.
Untuk menghitung dan memproses data penjualan serta penerimaan
barang secara konvensional memakan waktu dan juga tenaga, belum lagi
kesalahan yang rentan terjadi. Biasanya pencatatan pengeluaran dan
penerimaan barang akan dilakukan dalam sebuah buku, cara ini selain
memakan waktu juga menguras tenaga. Selain itu penyusunan data-data yang
ada akan terhambat jika dilakukan secara konvensional.
Dalam toko sarana pertanian bayak terdapat data transaksi, stok
barang, dan lain-lain yang tidak mungkin dihafalkan. Hal ini juga akan
menghambat proses pemesanan barang apabila stok telah menipis. Oleh sebab
itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mendata daftar-daftar data tersebut
dengan melakukan perbaikan dalam pengelolaan sebuah sistem pengolahan
data. Perbaikan yang akan dilakukan yaitu membuat dengan menggunakan
sistem pencatatan yang berbasis komputer, baik dari segi pendataan dan
barang persediaan, pencatatan transaksi dan proses yang lain yang
berhubungaan dengan aktifitas pada toko yang bersangkutan.

1

2

Database ada untuk melayani kebutuhan aplikasi. Aplikasi adalah satu
unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa
aktivitas. Dengan adanya aplikasi sistem informasi penjualan pada toko yang
akan dibuat ini, maka sistem informasi toko akan dapat dikelola dengan lebih
baik lagi.
1.2. Rumusann Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah yang akan dikaji adalah:
1. Bagaimana mengatasi pencatatan data transaksi yang masih
menggunakan cara konvensional?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk perbaikan data apabila
terjadi kesalahan pada proses pencatatan?
3. Bagaimana mengatasi pencarian persediaan barang yang kurang
efektif?

1.3. Batasan masalah
Agar penyusunan laporan sekripsi ini dapat terarah dan tidak
menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai maka diperlukan batasanbatasan masalah dalam pembahasanya. Adapun yang menjadi batasan
masalah dalam pembahasan sekripsi ini adalah:
1. Penelitian akan dilakukan di Toko Sarana Pertanian Citra Lawu di
desa Segorogunung.
2. Penelitian ini membuat Sistem Informasi Penjualan sarana
pertanian, yang meliputi:
a. Bagian penjualan atau kasir.
b. Bagian gudang yang bertugas mengelola barang di gudang.
c. Pelaporan penjualan.
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1.4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan sistem yang
berbasis komputer serta memudahkan karyawan dalam melakukan pencatatan
transaksi.

1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan kinerja toko serta
mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efesien.

1.6. Sistematika Penulisan
Guna memberikan gambaran mengenai laporan yang akan dibuat,
berikut sistematika penulisan laporan:
BAB I

PENDAHULUAN
Pendahuluan mendiskripsikan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang digunakan
dalam penelitian, perancangan, dan pembuatan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN
Metode

penelitian,

menguraikan

gambaran

obyek

penelitian, analisis semua permasalahan, perancangansistem
baik secara umum maupun sepesifik.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan, memaparkan dari hasil-hasil tahapan
penelitian, mulai dari analisis, desain, hasil testing, dan
implementasinya.
BAB V

PENUTUP
Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran
sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

