
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat membawa imbas 

pada seluruh lapisan bidang usaha, sehingga komputerisasi dalam berbagai 

bidang usaha sudah merupakan tuntutan yang mendasar di masa ini. 

Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan 

sebagai pertimbangan proses pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam hal 

ini, usaha dagang yang merupakan salah satu instansi penting dalam instansi 

lain juga membutuhkan pengolahan informasi yang optimal supaya 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi instansi lain maupun konsumen.  

Keterbatasan yang dimiliki oleh pihak intern dalam penyajian informasi 

akan membawa pada ketidakpuasan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa 

perusahaan. Peningkatan kebutuhan peralatan rumah tangga serta sistemnya 



 
 

 

yang masih manual pada toko Jay/Cie Fie, mendorong kami untuk membuat 

suatu program persediaan barang yang terkomputerisasi. 

Toko Jay/Cie Fie yang beralamat di Jl. Balai No. 103 Kel. Pasar Padi 

Kec. Rangkui Pangkalpinang Bangka Belitung yang bergerak dalam 

penjualan peralatan rumah tangga yang bertujuan untuk menyediakan 

peralatan rumah tangga yang dibutuhkan konsumen. Pendataan persediaan 

barang pada toko ini hanya dicatat dalam buku persediaan barang dan hanya 

dilihat dalam bentuk fisik apabila tidak tercatat pada saat barang diterima 

demikian juga dengan proses pengeluaran barang kepada konsumen yang 

membutuhkan peralatan rumah tangga. Untuk mengetahui persediaan barang 

setiap saat masih mengalami kesulitan, karena belum adanya sistem yang 

terkomputerisasi atau pembukuan secara benar. Oleh karena itu perlu adanya 

suatu peralihan sistem pada toko ini untuk memudahkan dalam mengetahui 

persediaan barang setiap saat dengan akurat menggunakan sistem yang 

terkomputerisasi sistem informasi persediaan barang. 

Beberapa kendala yang dihadapi saat ini pada toko Jay/Cie Fie adalah 

sebagai berikut: 

a. Persediaan barang tidak terdata dengan baik. 

b. Proses penerimaan barang yang tidak dicatat pada buku penerimaan 

barang sering menyebabkan kesulitan pada saat pengecekan persediaan 

barang karena pembukuan yang tidak baik 

c. Proses pengeluaran barang yang tidak di catat pada buku pengeluaran 

barang sering menyebabkan kesulitan pada saat pengecekan persediaan 

barang karena pembukuan yang tidak baik. Sehingga pada saat proses 

pembuatan laporan mengalami ketidaksesuaian pada data yang 

dikumpulkan oleh bagian gudang. 

2. Masalah 

Proses persediaan barang yang dilakukan oleh bagian gudang masih 

memiliki masalah – masalah dalam kegiatan pencatatan barang, dimana 

seluruh kegiatannya masih menggunakan sistem manual dalam 



 
 

 

pelaksanaanya, masih terdapat banyak permasalahan yang ditemukan dalam 

pengolahan data sehingga memperlambat penjualan pada konsumen, 

pendataan terhadap pemasukan barang, pengeluaran barang, dan kurangnya 

ketelitian dalam pencatatan data barang sampai pembuatan laporan 

persediaan barang setiap bulannya. 

3. Tujuan Penulisan  

Tujuan penulisan tugas akhir (TA) ini adalah untuk membantu 

memberikan kemudahan pada toko Jay/Cie Fie dalam sistem informasi 

persediaan barang. Diharapkan dengan system yang telah terkomputerisasi 

dapat memberikan kemudahan dalam hal : 

a. Menyajikan pemrosesan data barang yang masuk dan barang yang 

keluar dengan cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan 

Informasi sesuai dengan kebutuhan toko itu sendiri. 

b. Melakukan pengontrolan persediaan barang sehingga dapat 

memberitahukan tentang jumlah persediaan barang yang ada dengan 

cepat dan akurat. 

Agar dapat mengatasi masalah yang sering ditemui pada sistem yang 

berjalan maka dengan sistem terkomputerisasi diharapkan dapat mengontrol 

proses persediaan barang agar lebih efektif dan akurat. Memudahkan dalam 

penulisan laporan dan menghindari terjadinya duplikasi data, menghindari 

kesalahan dalam perhitungan dan kesalahan dalam penempatan data. 

4. Batasan Masalah 

Sistem informasi persediaan barang ini banyak kaitannya dengan bagian 

lain, tetapi dalam hal ini hanya membahas pada persediaan barang yang 

dimulai dari : 

a. Proses pemesanan barang 

b. Proses penerimaan barang 

c. Proses pengeluaran barang 

d. Laporan persediaan barang dan tidak membahas retur 

5. Metode Penelitian  



 
 

 

Metode Penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan 

informasi-informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk 

menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

a. Pengumpulan Data 

1)  Observasi 

                  Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan 

yang sekaligus bahan masukan untuk penulisan Tugas Akhir. 

2) Wawancara 

Mempelajari dan menganalisa sistem yang sedang berjalan serta 

mendapakan data langsung dari sumbernya dengan tanya jawab dan 

wawancara diharapkan informasi yang diperoleh benar-benar dapat 

dipertanggung jawabkan atas pertanyaan yang diajukan. 

 

 

 

3) Studi perpustakaan 

                      Dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

penjualan. Penelitian keperpustakaan ini secara teoritis sangat 

membantu didalam pembuatan Tugas Akhir ini. 

b. Analisa sistem Berorientasi Obyek 

Pengembangan sistem beroreintasi obyek memerlukan 

keterampilan untuk analisis, perancangan, pemograman dan pengujian 

berorientasi obyek. Langkah pertama menuju analisis berorientasi obyek 

adalah berkaitan dengan pembuatan model yang presisi, relevan, tegas, 

dapat dipahami dan benar dari dunia nyata, dengan alat analisa sebagai 

berikut : 

1) Activity Diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk mediskripsikan alur kerja 

dalam proses bisnis dan urutan aktivitas pada suatu proses. 



 
 

 

2) Analisa Dokumen Keluaran 

Analisa Keluaran adalah analisa mengenai dokumen-dokmen 

keluaran yang dihasilkan dari sebuah sistem. 

3) Analisa Dokumen Masukan 

Analisa Masukan adalah bagian dari pengumpulan informasi/data 

tentang sistem yang sedang berjalan. Tujuan analisa masukan 

adalah agar dapat  memahami prosedur yang sedang berjalan. 

4) Use Case Diagram 

Menurut Martin Fowler (2005:141) Use Case adalah teknik untuk 

merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. Use case 

mendeskripsikan interaksi ripikal antara para pengguna sistem 

dengan sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narsi tentang 

bagaimana sistem tersebut digunakan.  

5) Deskripsi Use Case Diagram 

Deskripsi Use case digunakan untuk menjelaskan urutan langkah-

langkah yang menerangkan antara pengguna dengan sistem yang 

mendeskripsikan urutan kejadian dan menjelaskan secara rinci 

mengenai usecase diagram. Urutan langkah-langkah yang 

menerangkan antara pengguna dan sistem disebut juga skenario. 

Setiap skenario mendeskripsikan urutan kejadian. Setiap urutan 

diinisialisasi oleh orang, sistem yang lain, perangkat yang keras 

atau urutan waktu. Dengan demikian secara singkat bisa dikatakan 

deskripsi usecase adalah serangkaian sekenario yang digabungkan 

bersama-sama oleh tujuan umum pengguna (aktor). 

c. Perancangan Sistem Berorientasi Obyek 

1) ERD ( Entity relation diagraram ) 

ERD ( Entity relation diagraram ) yaitu gambar diagram yang 

berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi 

yang dapat memberitahukan field-field apa saja yang terdapat dalam 

sebuah file yang mempunyai hubungan antara tabel-tabel tersebut. 

2) LRS ( Logical Record Sructure ) 



 
 

 

LRS ( Logical Record Sructure ) menjelaskan hubungan logika 

dari masing-masing file yang akan digunakan yang didapat dari hasil 

rancangan database, hubungan antar file tersebut didasarkan atas tiga 

type hubungan yaitu one to one, one to many dan many to many. 

3) Tabel / Relasi 

Tabel / Relasi adalah koleksi objek yang terdiri dari sekumpulan 

elemen yang diorganisasi secara kontigu, artinya memori yang 

dialokasikan anatara satu elemen dengan eleman yang lainnya 

mempunyai address yang berurutan. 

4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data adalah Kumpulan file / table yang saling 

berelasi atau berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan 

eletronik. 

5) Rancangan Dokumen Keluaran 

Menjelaskan tentang bentuk keluaran (output) dari sistem yang 

diusulkan. 

 

6) Rancangan Dokumen Masukan 

Menjelaskan tentang bentuk keluaran (input) dari sistem yang 

diusulkan. 

7) Rancangan Layar 

Bagian ini menjelaskan tentang rancangan layar (user interface) 

sistem yang diterapkan untuk user. 

8) Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan perilaku pada sebuah scenario. Sequence diagram 

menunjukkan sejumlah contoh obyek dan pesan (message) yang 

diletakkan diantara obyek-obyek ini di dalam use case. 

9) Class Diagram 



 
 

 

Class diagram merupakan deskripsi dari kelompok obyek dengan 

property, prilaku (operasi) dan relasi yang sama. Class diagram sangat 

membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian 

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup / batasan masalah, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

perancangan system sesuai dengan judul yang diambil yang 

berhubungan dengan Metodologi Berorientasi Obyek dalam 

menyelesaikan pendataan barang masuk, barang keluar serta 

persediaan barang dalam perusahaan / instansi yang diriset serta 

teori sistem informasi persediaan barang dari berbagai ahli.  

 

BAB III  ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan organisasi, 

analisa proses, analisa dokumen keluaran, analisa dokumen 

masukan,  dan identifikasi kebutuhan. 

 

BAB  IV  RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menceritakan tentang Use Case Diagram system usulan, 

Deskripri Use Case, Rancangan Antar Muka yang berisi 

Rancangan Antar Dokumen Masukan dan Rancangan Dokumen 

Keluaran, Rancangan Dialog Layar yang berisi Struktur 



 
 

 

Tampilan dan Rancangan Layar, Sequence Diagram dan 

Rancangan Class Diagram (Entity Class). 

 

BAB  V  PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

sistem yang diusulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1. Konsep Sistem Informasi 

a. Konsep Dasar Sistem dan Informasi 

1) Sistem 

Sistem adalah kumpulan dari elemen – elemen yang saling 

bekerja sama dan berinteraksi untuk memproses masukan kemudian 

saling berhubungan, untuk mencapai suatu sasaran tertentu. ( Andri 

Kristanto, 2007 : 1 ) 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat yaitu sebagai 

berikut: (Jogiyanto, 2003 ) 

a) Mempunyai Komponen Sistem 

b) Mempunyai Batas Sistem (boundary) 

c) Mempunyai Lingkungan Luar Sistem (environment) 

d) Mempunyai Penghubung Sistem (interface) 


