
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, hampir semua toko atau perusahan membutuhkan 

sebuah sistem terkomputerisasi (software) untuk mempermudah 

pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh toko  tersebut. 

Software juga digunakan untuk menghasilkan laporan, sehingga 

dapat dijadikan acuan untuk pengambilan sebuah keputusan yang 

berguna bagi kemajuan perusahaan atau toko tersebut. 

Pada tugas akhir ini, saya akan membuat software sistem 

informasi penjualan dan keuangan pada toko septian. Yang mana 

software tersebut diharap mampu menjadi software yang layak 

pakai,dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan dan dapat 

digunakan oleh toko septian tersebut.  

Tentunya software penjualan yang akan saya buat ini bertujuan 

untuk mempermudah dalam menginput data penjualan serta laporan 

dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Baik itu laporan pada 

level admin maupun sampai pada level manager dan owner. 

Sehingga akan mempermudah dalam memantau penjualan toko 

septian, dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam 

menentukan target-target penjualan toko.  

Dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang digunakan oleh 

perusahaan, yang mana karyawan harus mengisi data secara manual 

dengan tulisan, maupun melalui aplikasi Microsoft Excel dan 

dicatat pada sebuah buku arsip, maka sistem yang terkomputerisasi 

secara terstruktur dengan menggunakan software dan sistem basis 

data adalah solusi yang cukup baik untuk mempermudah dan 

mempercepat proses dari sebuah sistem informasi penjualan pada 

toko septian. Dari latar belakang diatas penulis mengambil judul 

yaitu “ sistem informasi penjualan dan keuangan pada toko 

septian berbasis visual basic 6.0 “ 

1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas telah terlihat bahwa permasalahan 

pokok adalah 

1. Bagaimana membuat suatu program sistem informasi 

penjualan dan keuangan yang sesuai dengan proses bisnis 

toko septian. 
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2. Bagaimana sistem informasi transaksi pembelian, 

transaksi penjualan itu berjalan dengan efektif dan akurat 

3. Bagaiman proses berjalanya program 

 

1.3 Batasan masalah 

Batasan masalah dalam pengerjaan proyek akhir ini adalah : 

1. Hanya membahas tentang cara membuat aplikasi tampilan 

2. Proses percetakan laporan penjualan pada toko septian  

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic 

6.0 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari pengerjaan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan suatu sistem yang terkomputerisasi pada toko 

septian untuk mengolah dan menghasilkan data transaksi 

penjualan yang tepat, cepat dan akurat. 

2. Dapat mengetahui barang – barang yang telah terjual atau tidak 

terjual. 

3. Dapat mengetahui pendapatan yang di hasilkan 

4. Memberikan kemudahan untuk mengecek barang yang masuk 

dan barang yang keluar 

 

1.5 Tujuan penelitian 

1. Mempermudah karyawan toko septian untuk dapat 

melihat barang yang telah terjual 

2. Dapat meringan beban karyawan dalam melakukan 

pekerjaan 

3. Untuk mengetahui informasi barang keluar dan barang 

yang keluar 

 

1.6 Metode penelitian 

Dalam pengerjaan pembuatan software ini maka akan 

dilakukan dengan beberapa metodologi yaitu : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan melakukan pencarian cara 

pendokumentasian perancangan sistem dan cara pengolahan 

data menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2006 

2. Survey Pengguna Sistem 
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Setelah dilakukan studi literature, kemudian dilakukan survey 

pengguna sistem. Dengan melakukan tanya jawab kepada 

pengguna sistem. Baik proses bisnisnya maupun dokumen-

dokumen yang dibutuhkan pada sistem tersebut. Sehingga 

dapat diketahui proses bisnis dan masukkan-masukkan yang 

diberikan oleh pengguna sistem. 

1.7 Sistematika laporan 

Adapun tujuan pembuatan sistematika penulisan tugas akhir ini 

adalah untuk lebih memudahkan penulisan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dianalisis sehingga lebih terfokus dan terarah 

sekaligus memudahkan dalam penyajian ke dalam bentuk yang 

terstruktur. 

 Adapun sistematika penulisan tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di uraikan tentang penjelasan umum 

dari permasalahn yang di bahas sehubungan dengan 

penyususan tugas akhir ini yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulis. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini di uraikan beberapa teori yang 

mendukung dalam pembahasan tugas akhir ini yang 

terdiri dari pengertian profil, sistem informasi dan 

visual basic 

BAB III :  PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini di uraikan tentang perancangan sistem 

yang di mulai dengan analisis perancangan dan 

lainnya. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM 

Dalam bab ini di uraikan definisi, tujuan dan 

pembahasan implementasi sistem 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini di uraikan tentang kesimpulan dan saran 

mengenai tugas akhir ini. 
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