
BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi yang serba komputerisasi, perusahaan memerlukan 

beberapa dukungan teknologi komputer, salah satunya adalah PT. Sumber 

Cipta Multiniaga, perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan rokok. 

 Untuk menunjang kemajuan perusahaan, PT. Sumber Cipta Multiniaga 

harus memiliki alat bantu yang dapat memberikan informasi yang dibutukan 

PT. Sumber Cipta Multiniaga dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam hal ini 

komputer sangatlah penting untuk memajukan perusahaan dan perlu didukung 

juga oleh sumber daya manusia yang dapat mengelola dan menangani serta 

memeliharanya. 

 Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, maka informasi dapat 

lebih mudah dan cepat untuk didapatkan, karena informasi usaha yang penting 

dan tidak dapat dipisahkan dari usaha untuk peningkatan manajemen usaha 

kearah yang lebih maju. Informasi yang tepat dan akurat dapat membantu 

dalam pengembangan organisasi perusahaan. 

 Pengertian dan pengetahuan akan sistem semakin menyadarkan bahwa 

manusia itu hidup dalam dunia sistem, maka dari itu penulis mengangkat lebih 

jauh keunggulan dari sistem yang dilakukan secara otomatis khususnya di 

bagian penjualan tunai dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat 

operasional kerja yang berkaitan dengan kegiatan serta masalah pengolahan 

data penjualan tunai di banding dengan sistem yang dilakukan secara manual. 

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi diharapkan pelayanan pada PT. 

Sumber Cipta Multiniaga dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan serta pihak lain yang memerlukan. 
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2. Masalah 

 Masalah yang dihadapi oleh PT. Sumber Cipta Multiniaga adalah kegiatan 

pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan 

berbagai masalah seperti : 

a. Sering  terjadi kesalahan dalam pencatatan, penghitungan jumlah barang 

karena pengolahan data masih dilakukan secara manual. 

b. Penyimpanan data kurang baik, sehingga terjadi pemborosan waktu dalam 

pengelompokan data. 

c. Keterlambatan dan kurang akuratnya dalam menyajikan laporan kepada 

pimpinan. 

 

3. Tujuan penulisan 

 Dari permasalahan diatas maka dibuatlah sistem informasi penjualan  

tunai dengan tujuan : 

a. Untuk mempermudah serta memperlancar cara kerja bagian penjualan 

dalam transaksi penjualan rokok yang lebih efektif dan efisien sehingga 

menghasilkan sistem informasi penjualan  tunai yang lebih akurat. 

b. Untuk menghasilkan laporan-laporan sebagai  bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

4. Batasan Masalah Penelitian 

Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas pada PT. Sumber Cipta 

Multiniaga adalah  hanya membahas satu aspek saja yaitu sistem informasi 

penjualan tunai.  Mulai dari proses pendataan dafta harga barang, pemesanan 

barang, pembayaran nota, sampai proses pembuatan laporan. 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengatur sistem penjualan 

tunai ini adalah : 

a. Teknik Pengumpulan Data 
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1) Teknik observasi yaitu meninjau dan mengunjungi langsung PT. 

Sumber Cipta Multiniaga untuk mengetahui secara keseluruhan 

tentang masalah yang akan dibahas. 

2) mpulan data dengan meminta 

penjelasan secara langsung dari berbagai pihak yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan sistem informasi penjualan tunai 

sehingga penulis dapat mengetahui keterangan tentang permasalahan 

yang peneliti batasi melalui tanya jawab secara lisan atau tertulis pada 

PT. Sumber Cipta Multiniaga. 

Wawancara, yaitu teknik pengu

Studi kepustakaan, yaitu 3) suatu penelitian yang bersifat teoritis, 

dimana penelitian dilakukan dengan mencari data dari berbagai buku 

pengetahuan dari sumber - sumber lain yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

b. Analisa Sistem 

Analisa sistem yang digunakan adalah analisa  sistem yang berorientasi 

obyek dengan Unified Modelling Language (UML). Sebagai alat bantu 

dalam menganalisa sistem untuk mendiskripsikan proses bisnis sistem 

yang sedang berjalan digunakan activity diagram, sedangkan dalam 

mengidentifikasikan kebutuhan sistem usulan yang menggunakan use 

case diagram dan deskripsi use case. 

c. Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem tahap yang digunakan penulis adalah 

merancang sistem secara rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada 

sehingga menghasilkan sistem yang baru dengan menggunakan 

rancangan basis data yaitu : Class Diagram, Logical Record Structure, 

Tabel, Spesifikasi Basis Data. 

 

6. Sistematika Penulisan 

 Pada Penulisan Laporan tugas akhir ini, pembahasan  dan penjelasannya 

di bagi menjadi 5 bab yaitu : 
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BAB  I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang                  

masalah, tujuan  penulisan, batasan masalah, metode penelitian 

serta menjelaskan tentang  sistematika penulisan laporan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai konsep 

sistem informasi yang berisi konsep dasar informasi, konsep 

sistem informasi dan konsep dasar sistem informasi akuntansi, 

analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek dengan 

Unified Modeling Language, serta teori pendukung. 

BAB III    ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah dari 

organisasi yang bersangkutan, struktur organisasi, pembagian 

tugas dan tanggung jawab, uraian prosedur, activity diagram, 

analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use 

case diagram , deskripsi use case. 

BAB IV   RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan basis data yang berisi 

class diagram, logical record structure, transformasi logical 

record structure ke relasi, spesifikasi basis data serta rancangan 

antar muka yang berisi rancangan keluaran, rancangan masukan, 

rancangan dialog layar, sequence diagram. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang penulis ajukan sehubungan 

dengan permasalahan yang dihadapi mengenai pengolahan data 

barang masuk dan keluar, serta saran - saran selama penulis 

melakukan penelitian. 
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