
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

   Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu proses 

perubahan menuju suatu kemajuan yang lebih baik. Pembangunan di 

Negara Indonesia selain untuk meningkatkan pendapatan nasional juga 

harus bisa menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

   Dalam meningkatkan tarif hidup dan menambahkan sumber-

sumber yang ada termasuk sumber alam dan juga penduduk yang besar 

sebagai kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu ditingkatkan usaha-

usaha pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia tersebut. Oleh 

karena itu juga perlu di laksanakan pembangunan di segala bidang yaitu 

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya terutama dalam bidang 

informasi yang saling berkaitan. 

     Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin 

pesat pada saat ini,maka perusahaan dan usaha-usaha kecil dituntut untuk 

bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien agar dapat mengikuti 

perkembangan teknologi kedepannya. Dengan kemajuan teknologi 

informasi yang sangat pesat merupakan salah satu motivasi utama yang 

membawa suatu persaingan. Sehingga  timbul suatu permasalahan yang 

sangat rumit. Agar dapat bergerak mengikuti perkembangan ekonomi 

dalam meningkatkan operasi perusahaan. Oleh karena itu manajemen 

membutuhkan informasi dalam melaksanakan tanggung jawab. 

Perencanaan, pengendalian dan penyajian informasi tersebut bisa diperoleh 

manager dalam laporan yang disajikan secara wajar dan akurat. 

   Salah satu bentuk yaitu laporan pembelian barang yang mana 

mencangkup laporan kegiatan pembelian barang, informasi tersebut juga 

berguna untuk memprediksikan seberapa jauh perusahaan akan berhasil 



 
 

menigkatkan lebih lanjut keuangannya. Bagi beberapa perusahaan/toko 

pembelian merupak kegiatan yang paling utama dan sangat mendukung 

terjadinya transaksi atau kegiatan dalam suatu perusahaan/toko. 

   Toko Rita salah satu toko yang bergerak di bidang penjualan dan 

pembelian kebutuhan masyarakat, seperti sembako dan alat-alat rumah 

tangga.Oleh karena itu dukungan sistem informasi pembelian yang baik 

sangatlah diperlukan untuk kemudahan Toko Rita dalam mengelola data 

transaksi pembelian, sehingga tujuan Toko Rita dapat tercapai. 

 

2. Masalah 

  Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, perusahaan industri 

maupun perusahaan dagang selalu mempunyai tujuan utama yaitu 

memperoleh laba dan keuntungan. Setiap organisasi juga memiliki 

permasalahan masing-masing. Masalah yang terjadi pada Toko Rita dalam 

hal pembelian  yaitu : 

a. Sistem pembelian yang digunakan masih manual 

b. Kesulitan dalam pengontrolan dan pencarian data karena pencatatan 

dilakukan secara manual belum terkomputerisasi. 

c. Pemasukan barang masih belum di catat secara akurat. 

d. Diperlukan waktu yang lama untuk membuat laporan karena harus 

membuka arsip-arsip catatan pembelian. 

e. Terlambatnya laporan sehingga bahan informasi yang diterima oleh 

pimpinan. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Diploma 

III pada jurusan Manajemen Informatika di STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

b. Untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dengan membantu 

memecahkan masalah Pada Toko Rita Pangkalpinang. 



 
 

c. Diharapkan dengan penerapan sistem yang diusulkan beban kerja 

dibagian pembelian barang dapat mempermudah dalam mengontrol 

data masuk dan keluar, sehingga informasi yang dibutuhkan lebih 

cepat dan akurat. 

 

4. Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

 Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas 

pada masalah yang berkaitan dengan Sistem Pembelian, Seperti :cek stok 

barang, pembelian barang, pembayaran dan pembuatan laporan. 

 

5. Metode Penelitian 

Penulisan TA (Tugas Akhir) ini bahan-bahan yang diambil bukan 

hanya berasal dari pengetahuan penulis sendiri, tetapi juga pada beberapa 

referensi dari beberapa pihak dan dari data-data yang diambil dari tempat 

riset tentunya. 

a. Pengamatan Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di Toko Rita dengan 

mengadakan : 

1) Wawancara ( Interview ) 

Teknik  pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berwenang untuk 

memperoleh data yang benar dan mencatat sistematik data yang 

dibutuhkan. 

2) Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan ini dilakukan dengan meliputi lansung prosedur 

kerja yang dilaksanakan bagian pembelian, sehingga diperoleh 

gambaran mengenai pelaksanaan prosedur system, serta uuntuk 

mengetahui sejauh mana informasi dibutuhkan. 

 

 



 
 

3) Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai pustka 

yang menyangkut sistem informasi khususnya tentang pembelian 

tunai, terutama buku dan catatan yang didapat di bangku kuliah 

serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungan nya dengan 

yang akan dibahas. 

 

b. Analisa Sistem 

Sistem yang akan dibuata adalah object Oriented. Object 

Orientied yang sudah diterapkan dibangku kuliah akan disajikan 

dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini. Jadi Mahasiswa akan 

melakukan analisa terhadap system tersebut agar system yang dibuat 

akan menjadi lebih jelas dan benar-benar menggambarkan suatu prses 

bisnis yang baik. 

Memberikan manfaat bagi yang membutuhkan : 

1) Menganalisa system yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui 

apa yang dikerjakan system yang ada. 

2) menganalisa system yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunkan database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran 

yang dihasilkan. 

Adapun tahapan – tahapan pada analisa sistem yaitu : 

1) Activity Diagram 

Activity Diagram adalah suatu alat untuk memodelkan alur kerja 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas di dalam suatu system 

berjalan. 

2) Use Case Diagram 

  Use Case Diagram adalah suatu alat untuk mendeskripsikan fungsi 

dari sebuah sistem dari pengguna 

3) Use Case Description 

  Use Case description adalah suatu alat untuk mendeskripsikan 

secara rinci mengenai use case 



 
 

4) Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram adalah alat yang dapat 

mempersentasikan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih 

komponen sistem. 

 

c. Tahap Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan Sistem yaitu  merancang suatu sistem secara 

terinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga dapat 

menghasilkan model sistem baru yang akan diusulkan, dan disertai 

dengan rancangan database dan spesifikasi program. Adapun tahapan–

tahapan pada rancangan sistem antara lain: 

a) Logical Record Structure 

Logical Record Structure terdiri dari link – link diantara tipe 

record. Link ini menunjukan arah dari satu tipe record lainnya. 

b) Relasi 

Relasi di gunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan 

model konseptual secara terprinci dengan adanya primary key dan 

foreign key. 

c) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data 

yang ada pada model konseptual secara detail. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar  penyusunan TA (Tugas Akhir) ini lebih terarah, maka 

penyusunan TA (Tugas Akhir) ini disusun dalam bab per bab dan setiap 

bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



 
 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini secara umum menguraikan latar belakang 

penyusunan,  masalah yang dihadapi, tujuan penulisan, 

batasan permasalahan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep system 

informasi, analisa dan perancangan system berorientasi 

objek dengan uml, teori pendukung sesuai dengan tema 

atau judul rancangan sistem. 

BAB III : ANALISA SISTEM 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan 

organisasi analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi 

kebutuhan, usecase diagram, dan deskripsi use case. 

BAB IV : RANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas tentang merancang dan menguraikan 

rancangan basis data dengan menggunakan ER-D, 

Transformasi E-RD ke LRS (Logical Record Structure) 

,LRS serta rancangan masukan dan rancangan keluaran 

sistem. Rancangan layar dan Rancangan diagram interaksi 

dengan menggunakan Squence Diagram, rancangan Class 

Diagram. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dan saran dari bab-bab sebelumnya apa yang telah dibahas 

pada masing-masing bab dan saran-saran yang kiranya 

dapat diterima dan diterapkan. 

 

 

 

 


