
 
 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, informasi sangat berperan penting pada 

semua aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. 

Kemajuan teknologi khususnya komputer, menjadikan mereka yang bergerak 

dibidang bisnis perlu mencermati peluang yang mereka miliki karena 

komputer merupakan penunjang utama bagi pengguna sistem modern ini. 

Komputer juga akan membantu menangani masalah yang dihadapi dalam 

suatu perusahaan, karena komputer merupakan alat informasi elektronik yang 

dapat memberikan hasil pengolahan data secara cepat, tepat dan akurat. 

Pemakain komputer baik itu perusahaan besar, menengah ataupun kecil 

dimana rutinitas dan ketelitian dalam proses pengolahan data sangat berperan 

penting, karena suatu kesalahan yang di akibatkan dalam proses pengolahan 

data akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Oleh karena 

itu komputer juga ikut menentukan maju tidaknya sebuah perusahaan. 

Salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan 

pengolahaan data yang cepat, tepat dan akurat maka digunakanlah komputer 

sebagai media atau alat untuk mencapai hasil yang lebik baik. Dengan 

menggunakan komputer tingkat kecepatan serta ketelitian dan keamanannya 

pun lebih terjamin serta mudah dalam pencapaian data. Untuk itu penulis 

mengadakan sebuah analisa pada Sistem Pembelian Tunai pada Toko 

Bangunan Modern Puding Besar yang masih menggunakan sistem yang 

manual dari dalam pembuatn nota sampai pembuatan laporan. 

Untuk mengatasi hal tersebut penulis mencoba melakukan suatu riset 

pada Toko Bangunan Modern Puding Besar khususnya dalam Sistem 

Informasi Pembelian Tunai. Sehingga sistem yang ada pada instansi ini akan 

berubah dari sistem yang manual kesistem yang telah terkomputerisasi dan 

memudahkan para pekerja mengerjakan tugasnya masing-masing dan tidak 

ada lagi keterlambatan atau kesalahan dalam pembuatan laporan pada instansi 

ini. 



 
 

 

 
 

2. Masalah 

Untuk melakukan pelayanan Pembelian barang Toko Bangunan Modern 

masih menggunakan cara yang manual seperti :  

a. Transaksi pembelian yang tidak tersusun dan tidak lengkap 

b. Pembuatan laporan Pembelian untuk pemilik toko yang lambat dan kurang 

akurat 

c. Perekaman data mulai dari pengisian data pelanggan dengan menggunakan 

pembukuan saja 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan suatu alat bantu 

sebagai mitra pelaksanaan kerja seperti alat bantu komputer dan diterapkan 

dengan sistem yang dikomputerisasikan  akan dihasilkan informasi yang tepat. 

Hal diatas membuat penulis merasa optimis sistem informasi pembelian ini 

dapat digunakan pada Toko Bangunan Modern Puding Besar dan juga 

merupakan evaluasi dini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang komputer. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Adapaun tujuan dari penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Untuk merancang suatu sistem informasi pembelian tunai dengan 

menganalisa dan membantu kegiatan pembelian pada tingkat 

efektivitasnya dan efisiensinya yang lebih baik lagi. 

b. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah ke dunia 

nyata atau kerja secara langsung. 

c. Mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisa suatu sistem 

yang berjalan di suatu perusahaan dan menambah pengetahuan dan 

pengalaman penulis baik itu dari segi teori maupun praktek secara 

langsung sehingga mampu menyesuaikan diri apabila ditempatkan di 

dunia kerja. 

d. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Program Diploma – III STMIK 

ATMA LUHUR Pangkalpinang. 

 



 
 

 

 
 

4. Batasan Permaslahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun Laporan 

Tugas Akhir ( TA ) ini hanya menganalisa tentang sistem Pembelian Tunai 

pada Toko Bangunan Modern Puding Besar mulai dari proses pemesanan 

barang oleh pembeli, penerimaan barang, pendataan supplier sampai dengan 

pembuatan laporan pembelian yang di tujukan untuk pemilik Toko Bangunan 

Modern Puding Besar. 

 

5. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat menunjang dalam 

penyusunan Tugas Akhir ( TA ), maka penulis mengguanakan metode analisa 

dan perancangan sistem berorientasi obyek (Object Oriented Analysis & 

Desaign Method ) sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan penulis, 

antara lain yaitu : 

a. Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Wawancara ( Interview ) 

Dimana penulis bisa melakukan tanya jawab dan konsultasi secara 

langsung dan sistematis dengan pemilik usaha dan bagian Pembelian 

di Toko Modern Puding Besar. 

2) Pengamatan Langsung (Observation) 

Suatu bentuk metode riset yang menggunakan proses pengamatan 

objek atau suatu penelitian secara langsung. 

3) Metode Kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan dengan mengumpulkan data dengan informasi melalui 

buku-buku dan bahan-bahan pelengkap lainnya yang sesuai dengan 

permasalahan dalam penulisan TA ( Tugas Akhir ) ini. 

  

b. Analisa  Sistem 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modeling Language 

(UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk 



 
 

 

 
 

mendeskripsikan proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta 

mendeskripsikan konsep sistem baru yang akan dikembangkan. Sehingga 

sistem baru memenuhi kebutuhan sistem tersebut tentunya dapat 

memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi 

kebutuhan sistem tersebut.  

Analisa sistem yang penulis gunakan ialah : 

1) Activity Diagram 

Digunakan untuk menggambarkan aktifitas pada sistem tersebut. 

2) Analisa Dokumen Keluaran dan Masukan 

Digunakan untuk menjelaskan keluaran dan masukan dari sistem 

tersebut, sehingga memudahkan penulis untuk merancang sebuah 

sistem tersebut. 

3) Use Case Diagram 

Digunakan untuk menyusun permintaaan sebuah sistem. 

4) Deskripsi Use Case Diagram 

Menjelaskan setiap use case yang digunakan dalam sistem yang 

diusulkan. 

 

c. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem yang baru yang telah diusulkan, dengan disertai rancangan database 

dan spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. 

2) Logical Record Structur (LRS) 

Terdiri dari link-link diantara tipe record, link ini menunjukan arah 

dari satu tipe record lainnya. 



 
 

 

 
 

3) Tabel / Relasi 

Digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign 

key. 

4) Spesifikasi Basis Data 

Digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model 

konseptaul secara detil. 

5) Rancangan Dokumen Keluaran 

Berisi tentang keluaran yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang. 

6) Rancangan Dokumen Masukan 

Berisi tentang masukan yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang. 

7) Rancangan Layar Program 

Berisi semua rancangan layar yang dibuat beserta format datanya. 

8) Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan sistem 

tersebut secara terperinci. 

9) Class Diagram (Entity Class) 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan 

dan desain berorientasi objek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara 

sistematis disusun menjadi beberapa bab, antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, 

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai konsep sistem 

informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek 

dengan UML, dan teori pendukung. 

BAB III ANALISA SISTEM 

 Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan organisasi, analisa 

proses mulai dari proses bisnis sampai dengan activity diagram, 

analisa keluaran dan masukan sistem yang sedang berajalan, 

identifikasi kebutuhan sistem, use case diagram, dan deskripsi use 

case diagram.  

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini menggambarkan Rancangan Basis Data (Entity 

Relationship Diagram, Transformasi diagram ER ke LRS, LRS, 

Tabel, Spesifikasi Basis Data), Rancangan Antar Muka 

(Rancangan Keluaran, Rancangan Masukan, Rancangan Dialog 

Layar, Sequence Diagram, Rancangan Class Diagram) 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah 

penulis lakukan dalam menulis laporan Tugas Akhir ini, serta 

memberikan saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan 

usahanya. 

 

 

 


