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BAB I                                                                                                    

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan tentu menjadi keinginan semua 

pekerja, dengan begitu produktivitas dapat menigkat karena waktu pengerjaan dapat 

lebih dipersingkat dan dipermudah, hal tersebut biasanya tercipta karena adanya suatu 

tuntutan (demand) yang tidak dapat terpenuhi karena suatu keterbatasan, sehingga 

menjadi suatu permasalahan. Munculnya permasalahan tersebut melatarbelakangi 

suatu solusi yang pada akhirnya dapat mengatasi permasalahan tersebut dan kemudian 

tuntutan tersebut dapat terpenuhi.  

 Untuk menunjang efisiensi dalam pekerjaan dewasa ini teknologi sangatlah 

berperan penting pada abad ke-3 ini, hal ini dikarenakan hampir dalam setiap aspek 

kehidupan erat kaitannya dengan penggunaan teknologi karena dengan 

memanfaatkannya dapat menjadi solusi pada hampir segala permasalahan. Teknologi 

komputerisasi salah satunya dalam pengolahan data sudah banyak digunakan pada 

beberapa perusahaan yang memiliki kebutuhan dalam berbagai bidang seperti jual beli, 

transaksi, penyewaan dan lain sebagainya. 

 Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang restoran juga penyewaan fasilitas 

yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian yang penulis laksanakan adalah  

Pesona Cibeureum Clubhouse yang terletak di Jl. R.A Kosasih No.6 Sukabumi, saat 

ini Pesona Cibeureum Clubhouse memiliki kelemahan dalam sistem administrasi yang 

tentu mempengaruhi perkembangan perusahaan juga persaingan dengan perusahaan 

lain yang bergerak di bidang yang sama. Sehingga menjadikan objek penelitian yang 

layak untuk studi kasus bagi penulis. 

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga seperti berolahraga 

renang, tenis dan latihan beban. Terdapat beberapa fasilitas umum yang dapat 

digunakan oleh pengunjung lokal ataupun dari luar yang telah disediakan oleh Pesona 

Cibeureum Clubhouse diantaranya seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu 2 
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buah Kolam berenang, 1 unit Lapang tenis, 1 unit Fitnes Center atau GYMNASIUM 

(gym), 1 buah toko dan 1 buah restoran. 

 Pesona Cibeureum Clubhouse dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu oleh 

1 orang manajer dan 1 orang supervisor dengan 2 orang frontoffice dan 7 orang staf 

dalam menjalankan pelayanannya. Dalam menjalankan proses administrasinya seorang 

Manajer dibantu oleh 2 orang administrator yang membantu melayani pelanggan untuk 

menikmati layanan yang tersedia, antara lain melayani pendaftaran member dan 

penjualan, penyewaan. Produk yang dijual oleh pesona cibeureum Clubhouse dapat 

dibagi kedalam dua kategori yaitu barang dan penyewaan fasilitas, untuk produk 

barang yaitu penjualan dari restoran dan toko berupa makanan dan berbagai produk 

lain dan yang terakhir yaitu penyewaan fasilitas kebugaran seperti kolam berenang, 

lapang tenis dan GYMNASIUM. 

 Dalam menjalankan pelayanannya, bagian administrasi menggunakan mesin 

kasir sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi yang kemudian diolah kembali 

kedalam pembukuan Excel yang ditujukan untuk pelaporan setiap minggu dan 

bulannya, dan ke dalam buku tulis untuk pengarsipan data member gymnasium, renang 

juga tenis. Adapun proses pengolahan data yang berjalan pada saat ini antara lain 

transaksi penjualan, pendaftaran dan kas. 

 Pada proses penjualan, kasir memasukan kode barang atau jasa yang dijual 

kepada pengunjung, kemudian memberikan struk sebagai bukti Pembayaran yang valid 

atas suatu pembelian barang, sewa fasilitas. Sebelum pelayanan ditutup bagian 

administrasi melakukan rekapitulasi KAS seluruh transaksi yang ada pada hari itu, 

pada akhir pekan dan akhir bulan bagian administrasi diwajibkan untuk melaporkan 

total pendapatan dan pengeluarannya. 

 Berdasarkan uraian diatas proses-proses yang sedang berjalan di Pesona 

Cibeureum Clubhouse terdapat permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh 

staff administrasi melalui wawancara dan observasi secara langsung, permasalahan 

yang dikeluhkan antara lain adalah kurang efisiennya cara penginputan data ketika 

transaksi penjualan dikarenakan harus menginputkan kode produk terlebih dahulu. 
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Data membership masih menggunakan buku tulis, dan pembuatan laporan total 

pendapatan dengan cara menginputkan item satu persatu sehingga cukup menyita 

waktu dan memperbesar peluang terjadinya kesalahan dalam penginputan juga relatif 

kurang efisien dalam segi waktu pengerjaan. 

 Dengan demikian permasalahan utama yang dihadapi Pesona Cibeureum 

Clubhouse adalah belum adanya sistem pengolahan data penjualan, pembelian produk 

barang dan penyewaan fasilitas, pendaftaran membersip dan juga dalam pelaporan. 

Semua proses tersbut belum terkomputerisasi, hanya menggunakan mesin kasir dan 

Microsoft Excel, juga buku tulis. 

 Dalam hal ini, permasalahan tersebut tentu bukanlah satu satunya yang terjadi 

pada lembaga/perusahaan di tempat penulis melakukan penelitian. Sudah banyak di 

lembaga/perusahaan di bidang yang sama dengan perlmasalahan yang serupa telah 

dilakukan penelitian dan mengimplementasikan perancangan aplikasi sesuai 

kebutuhan yang ada kemudian diimplemetasikan di perusahaan terkait. Seperti salah 

satu penelitian yang disusun oleh Herry Erwanto dan Siti Monalisa dengan judul 

“Rancang bangun sistem informasi fitness berbasis website dan sms gateway studi 

kasus Rajawali Fitness”, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih belum 

adanya sistem terkomputerisasi dalam proses administrasi perusahaan, permasalahan 

tersebut sama persis dengan Pesona Cibeureum Club House. Namun dalam 

pengaplikasian perancangan sistem komputerisasi nya menggunakan website. 

 Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya suatu sistem pengolahan data dalam 

bentuk aplikasi desktop guna membantu memenuhi kebutuhan. Selain itu waktu 

pengerjaan dapat menjadi lebih efisien dan mudah. Dengan begitu penulis mengambil 

judul usulan penelitian “ Aplikasi Pengolahan data Transaksi berbasis Desktop studi 

kasus Pesona Cibeureum Club House”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis dapat merusmuskan rincian 

permasalahan yang ada secara umum sebagai berikut: 
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1. Sistem pengolahan data transaski pembelian, penjualan, penginputan data 

produk dan member tanpa sistem yang terkomputerisasi. 

2. Pembuatan laporan yang masih menggunakan Ms Excell dengan 

penginputan dan pengkalkulasian manual tanpa sistem terkomputerisasi.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menjadikan proses pembelian, penjualan, input data produk dikerjakan 

secara sistematis terkompterisasi.  

2. Menjadikan pembuatan laporan otomatis terkalkulasi sesuai data yang 

dibutuhkan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah berdasarkan permasalahan dan juga tujuan penelitian  

di atas dapat disimpulkan kedalam beberapa poin : 

1. Sistem yang dibuat hanya mencakup ruang lingkup admnistrasi penjualan 

dan pembelian juga member clubhouse. 

2. Sistem digunakan untuk melakukan pengolahan data transaksi eksternal dan 

internal clubhouse. 

3. Metode penelitian dalam studi kasus ini menggunakan metode waterfall. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Delphi Rio 10.3. 

5. Pengguna aplikasi ini adalah Administrator dan Frontofficer. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam studi kasus penelitna 

ini antara lain bagi penulis adalah: 

1. Dapat memahami alur proses suatu bisnis secara umum 

2. Menambah wawasan dari berbagai segi seperti alur logika, prosedur 

keamanan dan lain sebagainya. 
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Dan juga bagi pengguna di pesona cibeureum clubhouse, administrator dan frontofficer 

antaralain : 

1. Membantu terciptanya efisiensi dan kemudahan dalam semua  proses secara 

keseluruhan. 

2. Pengolahan data transaksi menjadi lebih sistematis dan terkomputerisasi 

dalam suatu rangkaian sistem. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

  Berikut ini merupakan sistematika penulisan dari penelitian ini yang meliputi 

beberapa bab dan sub-sub yang ada di dalamnya : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan memberikan pemaparan 

tentang latar belakang dari penelitian yang penulis angkat sebagai objek 

penelitian studi kasus, identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada 

penelitian dan manfaat dari penelitian. 

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Dalam bab studi pustaka ini penulis akan memaparkan teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diambil penulis, diantaranya adalah; 

1. kajian keislaman yang berkaitan dengan penelitian, 2. konsep umum, 3. 

konsep keinformatikaan, 4. Konsep penelitian yang berkaitan terdahulu. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian metodologi penelitian ini berisi metode dan tahapan-

tahapan dari pelaksanaan penelitian, dan juga pada bab ini akan djelaskan 

deskripsi waktu dan tempat penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian analisis dan perancangan sistem ini berisi tentang 

perancangan sistem yang diusulkan, dan juga perancangan sistem yang akan 

diusulkan sebagai solusi dari permasalahan yang ada dan di sesuaikan dengan 

kebutuhan yang kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. 
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5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bagian implementasi dan pengujian ini berisi tentang hasil dari 

pengimplementasian perancangan sistem yang berdasarkan analisis dan 

pengujian perangkat lunak.  

6.  BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian kesimpulan dan saran ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran untuk kemudian dikembangkan berdasarkan atas kekurangan 

yang ada. 


