
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia teknologi dan informasi berkembang dengan 

begitu pesat dan semakin canggih. Penggunaan komputer untuk mengelola sistem informasi dan 

memperluas cakupan pasar suatu perusahaan sangat dibutuhkan yang  bertujuan untuk 

menunjang efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

Dalam kegiatan usaha dagang, penjualan sangat berperan penting untuk kelangsungan 

usaha dalam memperoleh laba, juga dalam memperoleh kepercayaan konsumen. Sehingga 

dengan sistem penjualan dan pencatatan yang baik dan tepat akan meningkatkan penjualan. 

CV. Kasih Karunia merupakan perusahaan dagang yang melakukan proses bisnis sistem 

akuntansi penjualan. Selama ini perusahaan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam 

mengelola pencatatannya, hal tersebut berakibat pada kebutuhan waktu yang lama untuk proses 

penjualan, danmemungkinkan adanya kesalahan pencatatan dan perhitunganHal ini membuat 

proses penjualan menjadi sedikit lama karena karyawan di CV. Kasih Karunia harus membalas 

satu per satu pesan, dan memungkinkan pelanggan lain menunggu untuk melakukan transaksi, 

sehingga dapat berakibat pelanggan tidak jadi membeli. Oleh karena itu penulis memilih 

topikperancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada CV. Kasih Karunia. 

 

 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 



Tujuan umum melakukan kerja praktek dan menyusun laporan tugas akhir adalah 

untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang dunia kerja, serta melakukan 

pengamatan dan menganalisis masalah-masalah yang dijumpai dan kemudian 

mencari solusi untuk masalah tersebut dengan menerapkan ilmu yang sudah 

penulis dapatkan saat kuliah, dan memenuhi pelaporan mata kuliah praktek kerja 

dan tugas akhir. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus melakukan praktek kerja dan menyusun laporan tugas akhir adalah 

untuk memperoleh pengetahuan mengenai sistem kerja, khususnya sistem 

penjualan di CV. Kasih Karunia, dan dapat menghasilkan aplikasi sistem 

informasi akuntansi penjualan berbasis web pada CV. Kasih Karunia. 

 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

 Bagaimana sistem penjualan yang ada di CV. Kasih Karunia? 

 Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi akuntasi penjualan berbasis web 

pada CV. Kasih Karunia, mulai dari perancangan database yang digunakan sampai 

dengan report yang akan dihasilkan? 

 

 

 

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 



 Penulis melaksanakan praktek kerja di CV. Kasih Karunia selama 3 bulan, yang dimulai 

pada tangal 05 September 2016 sampai 06 Desember 2016. Berikut kegiatan yang penulis 

lakukan selama praktek kerja : 

Tabel 1.1 Jawdal Kerja Praktek 

Waktu Pelaksanaan Uraian Kegiatan 

Minggu ke 1 –  2 

(tanggal  05 September - 

19September) 

- Perkenalan dengan pegawai 

- Mengamati proses kerja di CV. Kasih 

Karunia 

- Mempelajari dokumen dan sistem 

penjualan di CV. Kasih Karunia 

Minggu ke 3 – 4 

(tanggal 20 September –3 

Oktober) 

- Menginput penjualan dan mencetak nota 

penjualan 

- Melakukan wawancara dan mempelajari 

dokumen 

- Menginput rekap pesanan pelanggan  

Minggu ke 5 – 6 

(tanggal 4 Oktober – 17 

Oktober) 

- Menginput penjualan dan mencetak nota 

penjualan 

- Menginput rekap pesanan pelanggan 

Minggu ke 7 – 8 

(tanggal 18 Oktober – 31 

Oktober) 

- Menginput penjualan dan mencetak nota 

penjualan 

- Menginput rekap pesanan pelanggan 

Minggu ke 9 – 10 

(tanggal 1 November – 14 

November) 

- Menginput penjualan dan mencetak nota 

penjualan 

- Menginput rekap pesanan pelanggan 

Minggu ke 11 – 13 

(15 November – 

6Desember) 

- Menginput penjualan dan mencetak nota 

penjualan 

- Menginput rekap pesanan pelanggan 

- Melengkapi data TA 

 

1.5 Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

1. Praktek Kerja Lapangan 

Praktek kerja adalah salah satu bentuk emplemenptasi secara sistematis dan  

sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja 

untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Praktek kerja merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi, wawasan dan pengetahuan  



mengenai dunia kerja sehingga penulis menemukan permasalahan yang dapat 

dijadikan judul untuk penulisan laporan  tugas akhir. 

2. Pengamatan 

 Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, 

terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi) digunakan penulis 

untuk mengamati kegiatan yang dilakukan dalam proses penjualan di CV. Kasih 

Karunia. 

3. Wawancara 

Menurut Sanapiah Faisal (1982, halaman 213), wawancara merupakan angket 

lisan, maksudnya responden atau interviewee mengemukakan informasinya secara 

lisan dalam hubungan tatap muka, jadi responden tidak perlu menuliskan 

jawabannya secara tertulis.  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara bertanya langsung 

kepada pihak yang ahli dalam bidang tersebut yaitu bagian penjualan dan 

administrasi untuk mendapatkan informasi dengan jelas tentang masalah 

penjualan dan pencatatan yang dihadapi. 

4. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2011, halaman 329-330) 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan


Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kridibel atau dapat 

dipercaya kalau di dukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, di 

tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. 

Teknik dokumentasi dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan nota-nota 

yang digunakan oleh CV. Karunia dalam proses transaksi, dan dokumen-dokumen 

lain yang dibutuhkan untuk melengkapi data, seperti print out data pelanggan, dan 

data sayur yang dijual. 

 


