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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Penjualan tunai merupakan salah satu kegiatan penting dalam 

melaksakan proses transaksi dibidang penjualan barang baik itu pada instansi 

pemerintah maupun instansi swasta yang bergerak dibidang formal maupun 

non-formal. 

Namun kenyataanya tidaklah mudah bagi sebuah instansi untuk 

mengelola proses penjualan tunai agar memperoleh informasi yang lebih 

cepat, akurat, dan tapat waktu, Seperti mencari data barang, Pemesanan 

barang, dan pelaporan data barang. Dalam hal ini, instansi tersebut harus 

selektif dalam mengelola penjualan barang agar informasi yang diperoleh 

dapat disajikan dengan cepat, akurat, dan tepat waktu. Apalagi di sebuah 

instansi swasta, Proses penjualan tunai merupakan salah satu faktor 

pendukung. Karena dengan adanya peningkatan kebutuhan dan jumlah barang 

yang dibutuhkan maka akan memperlancar usaha tersebut agar lebih baik, 

Perlu sesuatu informasi mengenai penjualan barang secara tunai yang 

memadai. Dalam sistem informasi penjualan tunai menyangkut dua hal pokok 

yaitu kegiatan pencatatan data barang dan pelaporan. 

 Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha di Baye Motor, 

Kelengkapan sarana berupa perlengkapan barang sangat berperan penting, 

maka Baye Motor telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana 

kelengkapan barang yang siap dijual. 

 Dimana setiap barang mempunyai kode dan kode penjualan barang yang 

akan lebih mudah dan cepat. Sehubungan dangan hal tersebut diatas, disadari 

perlunya proses penjualan tunai dengan tujuan agar pendataan atau pemesanan 

barang dapat terlaksana dengan baik, cepat dan, akurat 
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2. Masalah 

  Pada tahap awal proses penyusunan rencana dalam menentukan 

 penjualan didasari hal-hal sebagai  berikut  

a. Adanya kebutuhan para pelanggan yang meningkat. 

b. Adanya keinginan pemesanan barang yang terkoordinir  

c. Adanya pencatatan data yang teratur. 

d. Adanya peningkatan penjualan barang setiap bulan. 

 Pada dasarnya penjualan di Baye Motor tidak teratur dan hanya menjual 

tanpa perhitungan ataupun laporan yang lengkap sehingga proses pejualan 

bulan lalu tidak diketahui berapa biaya dalam setiap terjadi transaksi. 

Hal ini banyak menimbulkan masalah diantaranya : 

a. Proses pendataan sampai laporan penjualan tidak teratur 

b. Data-data penjualan masih disimpan secara manual, Sehingga 

apabila data itu dibutuhkan harus mencari datanya terlebih  dahulu 

3.  Tujuan Penulisan 

  Tujuan penulisan dari perancangan sistem ini adalah untuk menganalisa 

kemudian mengajukan solusi pemecahan masalah yang timbul dari sistem 

yang sedang berjalan. Selanjutnya mengajukan sistem usulan rancangan 

penjualan tunai yang terkomputerisasi yaitu dalam hal penyimpanan data dan 

laporan penjualan secara cepat, akurat, tepat waktu dan berkualitas sesuai 

dengan kebutuhan. 

4. Batasan Masalah 

  Ruang lingkup dan tanggung jawab yang berkaitan dengan penjualan tunai 

yaitu pelanggan dan barang yang dijual di Baye Motor. 

Ruang lingkup dari penulisan ini adalah untuk membantu membuat 

Perancangan Sistem Penjualan tunai pada Baye Motor, dimulai dari 

pendataan, pemesanan, pencatatan data, serta pembuatan laporan penjualan. 

Dengan adanya sistem komputerisasi ini diharapkan dapat membantu 

bagian penjualan dalam penjualan barang dan memberikan informasi kepada 

siapa saja yang membutuhkan data-data penjualan tunai. 
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5. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang di perlukan sebagai bahan untuk menyusun 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

1. Observasi 

Meninjau dan mengunjungi langsung ke Baye Motor untuk mengetahui 

secara keseluruhan tentang masalah yang akan di bahas. 

2. Wawancara  

Wawancara langsung dari orang yang berkepentingan untuk mengumpulkan 

data-data yang di butuhkan 

3. Studi Kepustakaan 

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan melalui buku-

buku di perpustakaan 

4. Jaringan Internet 

Jaringan internet untuk mengumpulkan dan melengkapi data-data yang 

diperlukan melalui informasi atau artikel yang berhubungan dengan masalah 

yang di bahas. 

b. analisa sistem  

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan Analisa 

Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan system sehingga hasil akhirnya akan didapat sistem yang Object 

Oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas.  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem yang 

sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang 

ada. 

2) Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, guna 

memahami kebutuhan akan dokumen-dokumen baru. 
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Penulis menggunakan beberapa diagram Unified ModelingLanguage (UML) 

sebagai alat bantu dalam menganalisis sistem untuk mendeskripsikan proses 

bisnis yang sedang berjalan serta mendeskripsikan konsep sistem baru yang 

akan dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat 

memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi 

kebutuhan sistem. Beberapa diagram tersebut adalah : 

a) Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses. 

b) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. 

Use Case Diagram  juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

c) Use Case Description   

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

c. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancangan sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa system yang ada, sehingga menghasilkan model sistem 

baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi 

program. Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store yang 

ada dalam diagram arus data. 

2) Logical Record Structure (LRS) 

LRS terdiri dari link-link di antara tipe record. Link ini menunjukkan arah dari 

satu tipe record lainnya. 

3) Tabel 

Tabel adalah koleksi objek yang terdiri dari sekumpulan elemen yang 

diorganisasi secara kontigu, artinya memori yang dialokasi antara satu 

elemen dengan elemen yang lainnya mempunyai address yang berurutan.      
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4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model konseptual secara detil. 

5) Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan dokumen keluaran informasi yang akan dihasilkan dari  keluaran 

system yang dirancang. 

6) Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi 

masukan system yang dirancang. 

7) Rancangan Layar Program 

Rancangan layar program harus dibuat yang efektif. Ini semua diperkenalkan 

untuk membantu pencapaian tujuan perancangan layar program secara 

keseluruhan yang efektif, tepat, mudah digunakan, sederhana, konsisten, 

dan menarik. 

8) Sequence Diagram 

Sequence diagram untuk menggambarkan interaksi antar obyek di dalam 

dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa 

message yang digambarkan terhadap waktu. 

9) Class Diagram (Entity Class) 

Class Diagram adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan atribut 

(property), perilaku (operation) dan relasi yang sama. 
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6. Sistematika Penulisan 

  Untuk memperoleh gambaran yang sistematik dan penulisan perancangan 

sistem ini dapat lebih baik dan terarah maka disusun beberapa bab antara lain: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dalam 

pengumpulan data,dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori yang membahas mengenai konsep dasar 

sistem, konsep dasar informasi, pengertian informasi manajemen, 

analisa terstruktur ,perancangan terstruktur dan pengertian 

penjualan. 

 BAB III ANALISA SISTEM 

Berisi tetang tujuan penjelasan mengenai Tinjuan Organisasi, 

Dekomposisi Fungsi, Analisa Batasan Sistem, Analisa Kebutuhan,  

Analisa Masukan, Analisa Proses, Analisa Data, Identifikasi dan 

Usulan Pemecahan masalah. 

BAB IV  RANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang pembahasan mengenai rancangan sistem yang 

diusulkan diantaranya Proses bisnis, Activity Diagram, Sistem 

Usulan dengan Usecase Diagram dan Deskripsi Diagram, 

Rancangan basis data, Struktur Tampilan, Rancangan Layar  dan 

Sequence Diagram. 

BAB V  PENUTUP 

Merupakan bab penutup pada bab ini disimpulkan apa yang telah 

dibahas pada masing-masing bab dan saran yang kiranya dapat 

diterima dan diterapkan pada Baye Motor. 

  

 

 

 


