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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Semakin berkembangnya dunia usaha akan semakin meningkatkan 

perkembangan munculnya berbagai perusahaan dagang maupun jasa. Hal ini 

akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat, sehingga 

mengharuskan manajemen perusahaan mengambil kebijakan-kebijakan agar 

perusahaan dapat tetap bertahan dalam persaingan. Tanpa adanya kebijakan 

dan pengendalian manajemen yang memadai, suatu perusahaan akan sulit 

menjalankan usahanya, dan hanya perusahaan yang dapat melaksanakan 

strategi yang telah di tetapkan yang akan bertahan dalam persaingan, serta 

mempunyai kesempatan untuk berkembang lebih baik. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya 

suatu sistem yang baik dan cepat. Sebagai alat pengolah data yang dapat 

dikatakan yang terbaik saat ini adalah komputer, karena dapat meningkatkan 

kecepatan pekerjaan sehingga dicapai dengan baik, baik dari tenaga maupun 

waktu dalam pengelolaan data. 

Seperti halnya Toko Syafa Cosmetic yang beralamat di Jl. Depati 

Hamzah Semabung Lama Pangkalpinang – Bangka Belitung, telah beroperasi 

dari bulan September tahun 2010 yang bergerak dalam bidang penjualan alat-

alat kosmetik. Sistem pada toko ini masih manual atau belum 

terkomputerisasi. Pemesanan barang kepada supplier dilakukan melalui 

telepon atau langsung bertatap muka dengan supplier atau salesman yang 

datang pada setiap minggunya. Penerimaan barang pada toko ini tidak dicatat 

dalam buku penerimaan barang, melainkan cuma dicatat dalam nota pada saat 

barang diterima, demikian juga dengan proses pengeluaran barang. Untuk 

mengetahui jumlah penjualan barang setiap saat masih mengalami kesulitan, 

karena belum adanya sistem yang terkomputerisasi atau pembukuan secara 

benar. 
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Berdasarkan hal di atas, penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut 

untuk menyusun tugas akhir dengan judul “Rancangan Sistem Informasi 

Penjualan Tunai Pada Toko Syafa Cosmetic Dengan Metodologi 

Berorientasi Obyek” yang mungkin akan mempermudah proses pencatatan 

penjualan tunai tersebut. 

 

 

2. Masalah 

Dalam masalah yang berhasil dikemukakan dari hasil analisa pada sistem 

yang sedang berjalan pada Toko Syafa Cosmetic ini adalah cara kerja sistem 

penjualan yang masih menggunakan sistem manual, masalah yang timbul 

adalah sebagai berikut : 

a. Sulitnya mengontrol proses penjualan secara tunai setiap akhir bulan. 

b. Dalam pencatatan data secara manual terkadang kurang akurat karena 

hanya menggunakan media alat tulis. 

c. Laporan penjualan belum tersusun dengan baik yaitu masih dalam bentuk 

kumpulan-kumpulan nota. 

d. Kualitas pelayanan kurang baik. 

 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam tugas akhir ini merupakam salah satu syarat 

untuk memenuhi Tugas Akhir (TA) adalah memberikan kesempatan kepada 

Mahasiswa/i untuk mendapatkan perbandingan antara ilmu yang diperoleh 

dalam perkuliahan dengan dunia kerja, untuk menerapkan ilmu yang 

dipelajari selama ini sehingga dapat membantu Toko Syafa Cosmetic dalam 

penyusunan laporan penjualan secara tunai setiap bulannya agar lebih 

terkontrol dengan harapan pengolahan data dan penyajian informasi 

penjualan tunai yang selama ini dilakukan secara manual menjadi sistem 

informasi yang terkomputerisasi. 
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Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Mempermudah dalam proses penjualan barang yang efisien dan tepat 

waktu dengan adanya informasi yang mendukung. 

b. Memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan secara tunai yang 

terkomputerisasi. 

c. Dapat mengontrol penjualan secara tunai yang akurat disetiap bulannya. 

d. Dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dalam bertransaksi. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan maka penulis membatasi masalah sekaligus 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang hanya berkaitan  pada 

sistem penjualan tunai saja. Mulai dari proses pesanan barang dari pelanggan 

sampai pembuatan laporannya mengenai transaksi penjualan tunai yang 

kemudian di implementasikan secara komputerisasi. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan metode penelitian 

sebagai berikut :  

a. Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke Toko 

Syafa Cosmetic yaitu dengan cara : 

1) Metode Observasi ( Pengamatan Lapangan ) 

Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung prosedur 

kerja yang dilaksanakan oleh Toko Syafa Cosmetic, sehingga dapat 

diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan prosedur kerja dan 

dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berhubungan dengan 

penjualan secara tunai. 
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2) Metode Interview ( Wawancara ) 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data informasi 

dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara 

langsung. Dari wawancara ini di harapkan dapat di peroleh 

penjelasan lebih rinci mengenai sistem penjualan secara tunai yang 

sedang berjalan. 

3) Studi kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan mempelajari  berbagai pustaka yang 

menyangkut tentang sistem informasi khususnya penjualan secara 

tunai. Dalam penulisan ini juga mempelajari dan mengumpulkan 

bahan-bahan dari buku-buku, diktat-diktat, serta referensi lainnya 

yang digunakan sebagai petunjuk yang dapat digunakan sebagai 

penunjang lainnya. Pedoman, literatur maupun artikel yang di tulis 

oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang di teliti untuk 

mendapatkan landasan serta pengertian secara teoritis yang 

mendalam. 

 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan dapat menjelaskan tentang laporan Tugas Akhir (TA) ini 

lebih terarah, maka dengan sebisa mungkin penulis berusaha untuk menyusun 

secara sistematis, sehingga diharapkan tahap-tahap pembahasannya akan jelas 

berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. 

Untuk mencapai maksud tersebut, maka penulis akan memecahnya ke 

dalam beberapa bab yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut : 

 

BAB I      PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, 

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II     LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori konsep 

sistem informasi, analisa dan perancangan sistem 

berorientasi obyek dengan UML dan teori pendukung. 

 

BAB III     ANALISA SISTEM 

Pada bab ini menguraikan tenteang tinjauan organisasi, 

analisa proses, analisa keluaran, analisa masukan, 

identifikasi kekbutuhan, package diagram, use case diagram 

serta deskripsi use case. 

  

BAB IV    RANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang rancangan 

basis data yang meliputi Entity Relationship Diagram 

(ERD), Transformasi Diagram ER Ke Logical Record 

Structure, Logical Record Structure (LRS), tabel, 

Spesifikasi Basis Data, dan Rancangan Antar Muka yang 

meliputi rancangan keluaran, rancangan masukan, 

rancangan dialog layar, sequence diagram, serta rancangan 

class diagram. 

 

BAB V     PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bab yang berisi 

kesimpulan dan saran dari semua bab apa yang telah 

dibahas pada masing-masing bab dan saran-saran yang 

kiranya dapat diterima dan diterapkan. 

 

 

 


