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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem penjualan di toko buku Pusta Ilmu Ponorogo masih manual, dimana 

toko ini melayani penjualan secara grosir, tentu saja harga grosir sama eceran 

berbeda dan petugas kasir harus menghafal semua harga grosir, dimana toko ini 

menjual dari berbagai penerbit dan setiap penerbit mempunyai potongan berbeda-

beda, terkadang masih ada kekeliruan dalam memberi harga grosir ke pelanggan, . 

Dalam  perkembangan  teknologi computer dan daya pikir manusia maka masalah 

yang dihadapi pun makin berkembang. Hal ini juga dihadapi toko buku Pustaka 

Ilmu Ponorogo dalam system informasi penjualan dan setok barang yang ada, dan  

pembelian yang ada di toko buku maka kami membuat pogram informasi 

manajemen toko supaya memudahkan dalam melayani proses penjualan grosir 

supaya tidak ada lagi kesalahan dalam melayani pelanggan. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi 

dapat membantu manusia memasuki peradaban yang baru di-era globalisasi dan 

teknologi yang diciptakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Dilihat dari 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu harus di imbangi dengan 

tuntunan kemampuan adapatasi manusia sebagai pengguna pada bidang teknologi 

informasi. Salah satu perkembangan teknologi informasi berbasis database yang 

dapat menarik perhatian dan rasa ingin tahu seseorang ketika ingin memanfaatkan 

teknologi tersebut. Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan obserfasi 

dan wawancara. 

Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam  perkembangan  teknologi 

computer dan daya pikir manusia maka masalah yang dihadapi pun makin 
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berkembang. Hal ini juga dihadapi toko buku Pustaka Ilmu Ponorogo dalam 

system informasi penjualan dan setok barang yang ada, dan  pembelian yang ada 

di toko buku maka kami membuat program informasi manajemen toko supaya 

memudahkan dalam melayani proses penjualan grosir supaya tidak ada lagi 

kesalahan dalam melayani pelanggan. 

Toko PUSTAKA ILMU adalah suatu usaha yang bergerak pada bidang 

penjualan buku,yaitu penjualan buku-buku bacaan dan pelajaran, toko ini 

melayani pembelian secara grosir. Toko buku ini adalah usaha yang 

kepemilikannya secara pribadi atau usaha sendiri. Dan pemeliknya sangat ingin 

mengembangkan potensi karyawannya didalam bidang pelayanan administrasi 

secara efektif dari segi keakuratan, ketepatan dan relefan. 

Toko buku ini melayani pembelian secara grosir, maka pogram system 

manajemen toko ini sangatlah dibutuhkan dalam toko ini, dan semua barang yang 

keluar tercatat langsung oleh system yang kami buat ini, karenan berbeda bedanya 

harga grosir terkadang karyawan salah dalam mengasih harga, karna harga grosir 

tergantung dari mana buku itu diterbitkan, maka setiap penerbit mempunyai harga 

grosir sendiri. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut d iatas maka dapat dirumuskan : 

Bagaimana Sistem kerja Informasi manajemen di Toko buku Pustaka Ilmu? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan-batasan pada pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat system penjualan grosir buku, dan penambahan stok 

barang. 

2. Penelitian ini hanya di lakukan di Toko Buku Pustaka Ilmu 

Ponorogo. 

3. Pembuatan system ini menggunakan Microssoft Visual Basic 6.0 . 
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D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Membuat system informasi penjualan grosir buku di Toko Buku Pustaka Ilmu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil 

penelitian dapat berguna bagi penulis, perusahaan, instituti, dan pihak lain. 

1. Penulis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam 

penerapan ilmu komputerisasi. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai 

keunggulan. 

3. Bagi instituti pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan bagi instituti pendidikan dalam bidang ilmu terkait serta 

pedoman bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut. 

4. Pihak lain yang bekepentingan dan menaruh minat pada penelitian ini, 

dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan yang bermanfaat. 

 

F. Metodologi Penelitian  

Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akir ini adalah : 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan, serta teknologi baik hardware maupun software yang 

diperlukan. Serta studi literature tentang pelayanan umum yang ada di 

Toko Buku Pustaka Ilmu Ponorogo. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pencarian data khususnya data Toko 

dan data riil yang bisa didapatkan di Toko Buku Pustaka Ilmu 

Ponorogo. 

3.  Pembuatan Sistem 
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Pada tahapan ini dilakukan pembuatan system dimana proses 

dimulai dari pengumpulan data-data dari Toko Buku Pustaka Ilmu 

sampai menampilkannya dalam bentuk pogram berbasis VB. 

4. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian system untuk mengetahui 

sejauh mana hasil dari pogram yang dibuat sehingga nantinya dapat 

diketahui kekurangan yang mesti diperbaiki. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku Tugas Akir ini 

terbagi dalam bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, 

metodologi, dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam pembuatan 

proyek akhir ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan teori yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Toko Buku. 

Lebih lanjut dijelaskan teori tentang Sistem Manajemen Toko Buku Pustaka Ilmu 

secara khusus, dan pengertian tentang database. 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang tata cara pembuatan Sistem Informasi manajemen Toko Buku 

Pustaka Ilmu dan databasenya. 
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BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil, pengujian dan analisa dari hasil pembuatan Sistem Manajemen 

Toko ini. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada perancangan awal serta 

analisa yang diperoleh. Untuk lebih meningkatkan mutu dari system yang telah 

dibuat maka diberikan saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan system 

ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bab ini berisi referensi yang telah dipakai oleh penulis sebagai acuan 

dan penunjang yang mendukung penyelesaian tugas akir ini. 

 


