
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar  Belakang  

   Pada era Globalisasi dan kemajuan teknologi dan informasi yang cepat, 

perubahan dan perkembangan dalam dunia yang terjadi dewasa ini, 

menimbulkan kompleks dalam segala bidang kehidupan, baik yang dihadapi 

oleh masyarakat secara individu maupun oleh masyarakat umum, terlebih 

lagi untuk suatu perusahaan. 

Kemajuan teknologi dan informasi merupakan pendorong utama yang 

membawa situasi persaingan dan permasalahan semakin rumit. Keterlibatan 

sejumlah orang yang handal dalam suatu organisasi merupakan komponen 

penting dalam menjalankan  perangkat teknologi. 

Dalam sebuah perusahaan yang belum menggunakan komputer, hampir 

semua pekerjaan dilakukan secara manual. Jumlah pegawai dan jam kerjanya, 

akan terus berkembang sesuai dengan makin banyaknya beban kerja untuk 

pengolahan data. Saat ini penggunaan komputer terbanyak adalah dunia 

bisnis atau usaha dimana proses umumnya tidak terlalu rumit namun 

menyangkut data atau informasi yang sangat banyak dengan ragam jenis. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada era 

globalisasi dan menghadapi pasar bebas, maka kita dihadapkan pada 

persaingan yang ketat. Untuk menjembatani hal-hal tersebut, maka 

dibutuhkan tenaga-tenaga profesional  dibidang pekerjaan dan komputer. 

Perkembangan komputer dikehidupan kita sekarang menjadi semakin 

pesat, perusahaan sekarang memerlukan dukungan teknologi komputer, 

sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan. Salah satunya adalah 

Apotek Semoga Sehat yang beralamat di Jl. Depati Hamzah Semabung Baru 

Pangkalpinang yang bergerak dalam bidang penjualan obat. Untuk 

menunjang kemajuan Apotek maka diperlukannya sistem yang 

terkomputerisasi. 
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Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, maka informasi yang 

dibutuhkan dapat lebih mudah, cepat, dan akurat. Sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen serta pihak lain yang memerlukan.  

Dengan demikian peranan segala individu manusia yang melakukan 

pekerjaan yang sesuai dengan personalitasnya didalam perusahaan sangat 

mendukung. Ditambah pula dengan hadirnya teknologi informasi ditengah-

tengah perusahaan, maka diharapkan segala bentuk kesalahan data yang akan 

dijadikan informasi untuk bagian atau divisi yang lainnya dapat dikecilkan 

atau bahkan dapat dihindari. 

Pengolahan data yang melibatkan pemakai komputer tidak akan terlepas 

dari sistem komputer yang sudah banyak digunakan dilingkungan masyarakat 

khususnya organisasi, perusahaan atau instansi dalam membantu mereka 

pada saat menyelesaikan masalah atau pekerjaan sehari-hari. Berbagai 

masalah dan kondisi yang timbul serta mempengaruhi dalam pengolahan data 

diantaranya mengenai jumlah data yang banyak, efisiensi waktu pekerjaan 

dan ketepatan dalam melakukan penghitungan serta frekuensi kebutuhan 

akan informasi atau laporan yang tinggi dan terkini. 

Kebutuhan akan informasi dimasa datang akan menduduki posisi 

penting dan urutan yang utama diberbagai tanpa melihat latar belakang 

seseorang. Pengertian dan pengetahuan akan sistem semakin menyadarkan 

bahwa manusia itu hidup didunia sistem, maka dari itu penulis mengangkat 

dan mengetahui lebih jauh unggulan dari sistem terotomatis khususnya 

dibagian penjualan tunai dengan tujuan untuk mempermudah dan 

mempercepat operasional kerja yang berkaitan dengan kegiatan serta masalah 

pengolahan data. 

 

2. Masalah 

Dalam menangani pengolahan data penjualan tunai pada Apotek Semoga 

Sehat belum menggunakan komputerisasi tetapi masih menggunakan sistem 

manual. Suatu sistem yang dijalankan dalam suatu perusahaan tidak dapat 

dinilai baik atau tidaknya, hanya berdasarkan suatu pernyataan layak atau 
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tidaknya diterapkan. Namun dilihat secara langsung masalah yang ditemukan 

dalam sistem penjualan tunai pada Apotek Semoga Sehat adalah sebagai 

berikut : 

a. Data-data pelanggan kurang lengkap sehingga memerlukan waktu yang 

lama dalam pencarian kembali data-data yang ada sebelumnya. 

b. Dalam pencatatan dan perhitungannya berkemungkinan terjadinya  

kesalahan dalam transaksi. 

c. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan 

pencatatan data-data penjualan obat (non resep) sehingga dalam 

pembuatan laporan sering mengalami keterlambatan. 

 

3. Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan dalam Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu 

Apotek Semoga Sehat dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan 

pengolahan data dan penyajian informasi penjualan tunai dapat dipermudah 

dengan dibuatnya rancangan sistem informasi yang terkomputerisasi 

 Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Membantu mempercepat dalam penyajian data yang akurat. 

b. Membantu memudahkan proses transaksi penjualan yang efisien dan 

tepat waktu. 

 

4. Ruang lingkup / Batasan Masalah 

 Untuk mempermudah penulisan dan agar tidak menyimpang dari pokok   

pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah. Objek penelitian 

yang penulis lakukan pada Apotek Semoga Sehat adalah menangani 

penjualan tunai. Untuk itu, penulis menulis materi-materi yang dianggap 

penting dalam pengolahan dan pengentrian data penjualan tunai mulai dari 

pelanggan membeli obat tanpa menggunakan resep sampai pembuatan 

laporan penjualan obat, dimana sistem yang dipakai saat ini masih 
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menggunakan sistem manual sehingga penggunaan komputer diperlukan agar 

aktivitas dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. 

 

5. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, yaitu dengan pengumpulan data atau dokumen yang ada untuk 

dijadikan bahan penulisan. Adapun metode penelitian yang digunakan 

penulis sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data 

1) Metode Observasi ( Pengamatan Lapangan ) 

Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung prosedur kerja 

yang dilaksanakan oleh Apotek Semoga Sehat, sehingga dapat 

diperoleh gambaran mengenai pelaksanan prosedur kerja dan dengan 

mengumpulkan berkas-berkas yang berhubungan dengan penjualan 

tunai. 

2) Metode Interview ( Wawancara ) 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data informasi 

dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara langsung 

dalam proses penjualan tunai tersebut. 

3) Metode Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka yang 

menyangkut tentang sistem informasi khususnya penjualan tunai, 

terutama buku yang didapat dibangku kuliah serta bahan pustaka 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 
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6. Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan Tugas Akhir ini lebih terarah, maka dengan sebisa 

mungkin penulis berusaha untuk menyusun Tugas Akhir ini 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 

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup / batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep dasar sistem dan informasi, 

konsep dasar sistem informasi, UML (Unified Modeling 

Language), analisa sistem berorientasi obyek, perancangan 

sistem berorientasi obyek dan teori pendukung lainnya yang 

berkaitan dengan sistem yang akan dibahas.  

BAB III  ANALISA SISTEM 

Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, analisa proses 

sistem berjalan yang digambarkan dalam activity diagram, 

analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, 

use case, serta deskripsi use case. 

BAB IV  RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan secara rinci rancangan sistem yang 

akan diusulkan. Rancangan tersebut terdiri dari rancangan 

basis data yaitu Entity Relationship Diagram (ERD), 

Transformasi D-ER ke LRS, Logical Record Structure 

(LRS), Tabel, Spesifikasi Basis Data, rancangan antar 

muka, rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan 

dialog layar yang terdiri dari struktur tampilan dan 
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rancangan layar serta sequence diagram dan rancangan class 

diagram (Entity Class). 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari isi laporan yang telah 

diuraikan pada bab per bab sebelumnya mengenai 

pengolahan data penjualan tunai serta saran-saran yang 

kiranya dapat diterima dan diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


