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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

   Pada aspek kehidupan, informasi memiliki peran untuk mendapatkan 

dan menambah nilai sesuatu pada pemakainya. Siapa yang menguasai 

informasi maka ia yang memiliki peluang lebih dibandingkan yang tidak 

memiliki.  Pemanfaatan informasi yang optimal dapat memberikan ide yang 

inovatif untuk pengembangan. Informasi bisa saja di dapat dari manapun, 

seperti teman, organisasi, buku-buku, internet, komputer, dan sebagainya. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat perusahaan 

semakin bersaing dalam bidang teknologi, komputer merupakan alat 

elektronik yang sangat banyak digunakan pada lembaga pendidikan, instansi 

pemerintah dan swasta untuk mengolah data yang cepat dan tepat serta 

dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan 

menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah 

pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan pada 

memori (stored program).  

Sekarang banyak lembaga-lembaga perkantoran yang sudah mulai 

menggunakan program ataupun software canggih dalam pekerjaannya, hal ini 

dikarenakan agar pekerjaan yang dikerjakan sehari-hari menjadi lebih efektif 

dan efisien dan berbasis teknologi yang tinggi mengingat banyak nya pesaing 

yang bermunculan di zaman globalisasi ini. Setiap lembaga harus mengelola 

serta menjaga data-data nya dengan baik dan sistematik. 

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perusahaan 

menggunakan aplikasi, program, ataupun sofware untuk mendapatkan hasil 

informasi secara cepat, efektif dan efisien seperti aplikasi VB Net 2008.  

CV Aulia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang percetakan 

menggunakan sistem informasi pencatatan penjualan manual dalam 
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mengelola data penjualan transaksi setiap hari nya. Berdasarkan wawancara 

kepada pemilik CV Aulia pada 23 April 2016 pukul 10.00 WIB bahwa 

pemilik merasa metode manual yang dijalankan selama ini kurang efektif dan 

efisien dikerjakan dikarenakan banyaknya transaksi penjualan yang dilakukan 

pada CV Aulia, sehingga membutuhkan suatu aplikasi yang dapat mengolah 

data-data secara cepat, efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut penulis 

ingin menawarkan kepada pihak perusahaan untuk mencoba untuk 

menggunakan aplikasi ini dan saya ingin membuat laporan akhir saya yang 

berjudul “Sistem Informasi Penjualan Menggunakan Aplikasi VB Net 

2008 pada CV Aulia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana Sistem Informasi Penjualan 

Menggunakan Aplikasi VB Net 2008 pada CV Aulia “. 

 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

Agar penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas yaitu 

tentang Sistem Informasi Penjualan Menggunakan VB Net 2008 pada CV 

Aulia.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

                 Tujuan dari laporan akhir ini adalah mengetahui Sistem Informasi 

Penjualan Menggunakan Aplikasi VB Net 2008 pada CV Aulia. 

1.4.2 Manfaat 

1. Bagi Akademik 

         Sebagai bahan bacaan dan referensi di perpustakaan Politeknik 

Negeri      Sriwijaya,    khusus nya pada jurusan Administrasi 

Bisnis. 

2. Bagi penulis 

    Menambah pengetahuan penulis dan pengalaman khususnya dalam  

mengaplikasikan sistem informasi keuangan menggunakan 

program myob. 

3. Bagi organisasi 

Sebagai masukan bagi CV Aulia untuk mengetahui cara 

pengaplikasian dan   penggunaan sistem informasi Penjualan 

Menggunakan Aplikasi VB Net 2008. 

1.5  Metodelogi Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan 

data serta studi pustaka, dimana pada akhirnya nanti data-data yang 
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didapatkan bisa menjadi referensi untuk memecahkan permasalahan yang 

ada. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

               Penulis mengambil objek penelitian penyusunan Laporan Akhir 

ini pada CV Aulia, Jl. Kapten Cek Syeh No.17 RT 001 RW 001 Kel. 24 

Ilir Kec. Bukit Kecil, Palembang. Pengambilan data dilakukan pada 

tanggal 15 April 2016. 

1.5.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2007:156) sumber data dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Data primer  

     Data primer merupakan data yang didapat baik dari individu atau 

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner 

yang biasa dilakukan oleh peneliti. 

Adapun data-data primer yang digunakan penulis sebagai bahan 

penyusunan Laporan Akhir ini adalah: 

a. Hasil Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu 

pemilik CV Aulia. 

b. Hasil observasi 

Penulis melakukan observasi langsung ketempat yang menjadi 

bahan penelitian yaitu pada CV Aulia. 

c. Berkas dan literatur 

Penulis menyusun tinjauan pustaka berdasarkan literatur yang 

dijadikan basis penyusunan, yang mana teori-teori yang 

digunakan adalah kutipan, definisi menurut para ahli, teknik 

penyusunan program dan lainnya. Penulis juga menggunakan 

beberapa data dari CV aulia, guna untuk menguji program yang 

telah dipilih untuk dipergunakan sebagai objek utama. 
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2. Data sekunder  

           Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 

oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data 

yang diperoleh penulis bersumber dari bahan bacaan atau studi 

literatur dan internet. 

 

1.5.3 Metode Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan 

penyusunan Laporan Akhir ini adalah: 

1. Riset Lapangan 

        Merupakan teknik dimana penulis secara langsung mendatangi 

tempat yang menjadi objek Laporan Akhir dalam rangka untuk 

mencari data-dat yang dibutuhkan. 

       Riset lapangan yang digunakan dalam pengumpulan data 

Laporan Akhir ini adalah: 

a. Observasi  

Menurut Sutrisno (Sugiyono, 2011:203), observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikhologis. Penulis melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi bahan 

penelitian guna mendapatkan data atau informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan, yaitu mengenai sistem 

informasi pengolahan keuangan manual yang akan disesuaikan 

dengan sistem informasi keuangan menggunakan Myob V18 

pada CV Aulia. 

 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila 
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peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 

2011:137). Penulis mendatangi langsung instansi/lembaga yang 

terkait, kemudian mengadakan tanya jawab seputar 

permasalahan yang akan di bahas dalam Laporan Akhir ini. 

2. Riset Kepustakaan 

        Teknik ini merupakan penyusunan laporan dengan cara 

mencari data dalam sebuah buku yang terkait dan dalam hal ini 

penulis menggunakan beberapa literatur guna mendasari tinjauan 

pustaka laporan akhir ini, dan juga sebagai bahan perancangan 

sistem informasi pengolahan keuangan pada CV Aulia. 

 

1.5.4 Analisis Data 

Pada laporan akhir ini, penulis menggunakan metode analisa 

data guna menganalisis data-data yang telah didapatkan oleh penulis, 

yaitu dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penlitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai 

lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan 

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi 

(Sugiyono, 2011:14). 

Selanjutnya penulis merancang sistem pencatatan transaksi 

penjualan dengan menggunakan VB.Net 2008 dan melakukan 

pembahasan secara kualitatif yaitu menjelaskan penggunaan 

rancangan aplikasi pencatatan transaksi penjualan agar dapat 

digunakan CV Aulia sebagai tempat pencatatan transaksi penjualan. 
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Adapun alur rancangan sistem pencatatan transaksi penjualan 

Rumah Makan Selera Baru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Rancangan Sistem Informasi Penjualan 
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