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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sudah sangat maju. Banyak

perusahaan baik pemerintah maupun swasta memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi untuk mempermudahkan pekerjaan mereka. Teknologi yang umum

digunakan sekarang ialah komputer, dimana kecanggihan komputer dapat

mempermudah kegiatan bisnis, seperti pencatatan dan penyimpanan surat

menyurat, pencatatan penjualan, pencatatan persediaan barang, pencatatan

keuangan dan berbagai kegiatan perkantoran lainnya.  Kemajuan teknologi ini

membuat organisasi baik pemerintah maupun swasta merubah sistem yang

mereka gunakan dari manual menjadi terkomputerisasi.

Komputer memiliki berbagai macam software untuk mempermudah

pekerjaan, salah satunya Visual Basic 6.0.  Software ini sudah sering digunakan

khususnya pada lembaga-lembaga yang menginginkan kemudahan dalam

pekerjaannya. Microsoft Visual Basic merupakan salah satu aplikasi

pemrograman visual yang memiliki bahasa pemrograman yang cukup popular dan

mudah untuk dipelajari. Dengan Visual Basic, kita dapat membuat program

dengan aplikasi GUI (Graphical User Interface) atau program yang

memungkinkan pengguna komputer berkomunikasi dengan komputer tersebut

menggunakan grafik atau gambar. Salah satu kegunaan Microsoft Visual Basic

6.0 ialah untuk mempermudah dalam pemrosesan data. Kemudahan dalam hal

pengoperasiannya membuat banyak orang memilih menggunakan program ini

untuk pendataan, dimana dengan menggunakan visual basic 6.0 kita dapat

membuat aplikasi-aplikasi sederhana bahkan profesional, program ini juga dapat

memproses data dalam jumlah yang besar secara cepat dan tepat, serta dapat

menginput berbagai jenis laporan, salah satunya laporan penjualan seperti halnya

studi kasus pada Restoran Kemangi.

Restoran Kemangi yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 112

(Depan SPBU Bengkel PASS) Palembang merupakan usaha yang bergerak dalam
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bidang kuliner. Saat ini Restoran Kemangi masih menggunakan sistem pencatatan

penjualannya secara manual. Sistem pencatatan penjualan makanan di Restoran

Kemangi ialah dengan cara dicatat pada struk pembayaran lalu dipindahkan ke

buku double folio.  Adapun kendala yang sering terjadi dari sistem pencatatan

secara manual di Restoran Kemangi yaitu terjadi kesalahan dalam penghitungan,

kesulitan dalam mencari data penjualan apabila data tersebut akan dibutuhkan

kembali. Dibandingkan dengan mencatat laporan penjualan makanan secara

manual, pencatatan dengan menggunakan Microsoft Visual Basic lebih efektif

dan efisien dalam hal penggunaannya, selain itu program ini juga mudah

digunakan oleh pemula.

Pencatatan penjualan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dapat

memudahkan pegawai kasir dalam melakukan pencatatan dan pengrekapan data

penjualan per hari, serta dapat mengefisiensikan waktu dalam hal perhitungan dan

pencarian kembali data penjualan. Kegunaan dari aplikasi menggunakan

Microsoft Visual Basic 6.0 ini juga dapat menampilkan data dan laporan yang

lebih akurat dalam prosesnya, misalnya dapat mengetahui total penjualan

makanan per hari dan mengetahui menu makanan yang paling banyak dipesan

selama 1 bulan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dan membuat hasil laporan penelitian dengan judul “SISTEM

PENCATATAN PENJUALAN MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL

BASIC 6.0 DI RESTORAN KEMANGI PALEMBANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah yang

penulis dapatkan di Restoran Kemangi adalah Bagaimana sistem pencatatan

laporan penjualan makanan yang dilakukan Restoran Kemangi?.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan yang akan penulis bahas dalam laporan akhir ini,

adalah Penggunaan sistem pencatatan laporan penjualan makanan yang efektif

menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.4.1 Tujuan

Adapun tujuan yang diperoleh penulis dalam penyusunan laporan akhir

ini antara lain:

1. Untuk dapat melihat dan mengatasi kendala yang ada pada Restoran

Kemangi pada saat pencatatan laporan penjualan.

2. Membuat aplikasi secara komputerisasi menggunakan Microsoft

Visual Basic 6.0 pada Restoran Kemangi untuk membantu Restoran

dalam mengolah data laporan penjualan.

4.4.2 Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan penulis dalam penyusunan Laporan

Akhir antara lain:

1. Sebagai masukan bagi Restoran Kemangi untuk mengetahui cara

pengaplikasian dan penggunaan sistem pencatatan penjualan

menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.

2. Sebagai sumber bahan bacaan dan referensi di perpustakaan

Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya pada Jurusan Administrasi

Bisnis.

3. Menambah pengetahuan penulis dan pengalaman khususnya dalam

pengaplikasian sistem pencatatan penjualan menggunakan Microsoft

Visual Basic 6.0.

1.5 Metedologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Restoran Kemangi, Jalan Demang Lebar Daun

No. 112 (Depan SPBU Bengkel PASS) Palembang. Penelitian ini hanya meliputi

tentang Bagaimana sistem pencatatan laporan penjualan makanan yang efektif

menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.
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1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data.

1. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan sebagai bahan penyusunan Laporan

Akhir ini adalah hasil wawancara. Penulis melakukan wawancara

langsung dengan pemilik Restoran dan Pegawai Kasir mengenai

masalah yang akan dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dari

perusahaan mengenai laporan  penjualan per hari, daftar harga dan daftar

menu Restoran.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang

diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (Field Research)

Metode yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek

penelitian yaitu Restoran Kemangi. Adapun cara-cara yang digunakan

dalam metode ini yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Penulis memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

melakukan Tanya jawab, bertatap muka langsung dengan pegawai

kasir dan pemilik restoran mengenai masalah yang akan dibahas.

2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku secara teoritis melalui literature-

literature atau referensi yang dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat

membantu memecahkan permasalahan pada laporan akhir.
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1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penyusunan Laporan Akhir ini

adalah:

1. Analisis Kualitatif

Penulis akan melakukan pembahasan tentang Bagaimana sistem

pencatatan laporan penjualan makanan yang efektif menggunakan

Microsoft Visual Basic 6.0.


