
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab sudah banyak jalannya 

bisnis dikendalikan dan tidak terlepas dari teknologi informasi. Bahkan 

hampir semua bidang sekarang ini mulai menerapkan teknologi informasi 

dalam pengembangannya. Dikarenakan oleh kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki oleh teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data dan penghematan 

waktu yang digunakan untuk memproses, dibandingkan dengan menggunakan 

cara lama yaitu secara manual 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya 

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

dikatakan yang terbaik untuk saat ini adalah komputer. Karena dapat 

meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai dengan baik, baik dari 

tenaga dan waktu dalam mengolah data. 

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem 

yang dijalankan secara manual, diantaranya adalah banyaknya jumlah data 

yang harus diolah, kerumitan dalam memproseskan data terbatasnya waktu 

dalam mengolah data. 

Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun tugas akhir dengan judul Rancangan Sistem Informasi Penjualan 

Tunai pada Fotocopy Ade Putra Persada Dengan Metedologi Berorientasi 

Obyek. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan 

sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atas sistem yang 

terkomputerisasi dengan mengetahui kelebihan dan keuntungannya. 

 



 
 
 
 
 
 
 

2. Masalah 

Adapun masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini penulis membuat 

suatu pengolahan data penjualan barang di Fotocopy Ade Putra Persada 

sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengolahan data dan 

laporan menggunakan waktu yang seefisien mungkin dengan mengunakan 

visual studio 2008. 

Karena sistem penjualan yang dilakukan oleh Fotocopy Ade Putra Persada 

belum terkomputerisasi, maka banyak terjadi permasalahan, adapun 

permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi adalah sebagai berikut : 

a. Proses pendataan penjualan tunai masih dilakukan secara manual baik 

pencatatan data maupun penghitungan sehingga terkadang sering terjadi 

kesalahan dalam pencatatan data barang. 

b. Sering terjadi kesalahan dalam penghitungan biaya penjualan barang serta 

jumlah barang. 

c. Keterlambatan pembuatan laporan penjualan. 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam tugas akhir ini diharapkan dapat membantu 

Fotocopy Ade Putra Persada dalam memperbaiki sistem yang ada dengan 

harapan pengolahan dan penyajian informasi penjualan tunai yang selama ini 

dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan dibuatnya rancangan 

sistem informasi yang terkomputerisasi. 

Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan-laporan yang 

bermutu serta      memenuhi kebutuhan manajemen. 

b. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan transaksi penjualan sehari-

hari. 

c. Dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan lebih berkualitas dan 

informatif. 



 
 
 
 
 
 
 

d. Untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini dengan membantu 

memecahkan masalah di Fotocopy Ade Putra Persada, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan yang baik. 

e. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap 

saat jika diperlukan. 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka dalam tugas perancangan sistem ini batasan 

masalah yang akan dibahas yaitu proses penjualan tunai di Fotocopy Ade 

Putra Persada dimulai dari : 

a. Proses pendataan Barang 

b. Proses transaksi penjualan 

c. Proses pembuatan laporan 

5. Metode Penelitian 

a. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

1) Keputusan 

Yaitu membaca buku yang ada kaitannya dengan Tugas Akhir yang 

sedang penulis susun untuk mencari teori-teori yang akan digunakan 

untuk memecahkan masalah. 

2) Observasi  

Yaitu dengan peninjauan secara langsung keadaan penjualan tunai di 

Fotocopy Ade Putra Persada. 

3) Wawancara  

Yaitu dengan wawancara langsung dengan pihak toko, bagaimana 

keadaan sistem penjualan tunai itu berinteraksi. 

b. Analisa Sistem 



 
 
 
 
 
 
 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

analisa object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-

alat teknik pengembangan sistem  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 yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan, guna memahami kebutuhan akan dokumen-dokumen baru. 

c. Perancangan sistem  

 Tahap perancangan sistem adalah merancangan sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan 

model sistem baru yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang 

diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

1) Class Diagram 

 Memperlihatkan aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan 

entitas yang menentukan entitas sistem. Diagram ini berperan dalam 

menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk arsitektur yang 

dibuat. 

2) Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara data store yang ada dalam diagram arus data. 

3) Logical Record Structure (LRS) 

4) Logical Record Structure berasal dari setiap entity yang dibuat 

kedalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan 

atribut berada didalam kota. 



 
 
 
 
 
 
 

5) Relasi  

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign 

key. 

6) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang 

ada pada model konseptual secara detil. 

6. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan laporan lebih terarah dan terstruktur, maka laporan Tugas 

Akhir ini disusun dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub 

secara garis besar yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan, Tujuan 

Penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori dari sistem 

informasi manajemen, analisa struktur, rancangan terstruktur dan 

pengertian umum perancangan komputerisasi sistem informasi 

penjualan tunai pada Fotocopy Ade Putra Persada. 

BAB III ANALISA SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan tentang tinjauan Organisasi, analisa pada 

sistem berjalan, diagram hubungan entitas atau ERD. 

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang transformasi ERD, Logical 

Record Structure. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang diberikan oleh penulis. 


