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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia ekonomi di Indonesia telah mengalami 

kemajuan yang pesat begitu pula dengan perkembangan teknologi saat ini 

semakin meningkat. Komputer merupakan salah satu alat bantu yang 

mampu meningkatkan kecepatan perkembangan ilmu teknologi dunia dan 

dengan adanya komputer dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah 

yang dihadapi oleh dunia usaha di segala bidang.  

Seiring dengan perkembangan sebuah perusahaan, maka 

dibutuhkan suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang baik untuk 

menunjang kinerja dan proses yang berlangsung diperusahaan agar semua 

proses yang ada dapat berjalan dengan baik. Toko Bangunan Sinar Baru 

bergerak dalam bidang penjualan barang-barang bangunan atau matrial 

dan transaksi yang dilakukan setiap harinya cukup besar yang 

beralamatkan di Jl. Air Kenanga Samping Puskesmas Kenanga Sungailiat-

Bangka. Pada saat ini sistem penjualan pada Toko Bangunan Sinar Baru 

masih dilakukan secara manual, sehingga kinerjanya belum efektif 

sehingga keamanan dari datanya kurang terjamin. Oleh karena itu, Toko 

Bangunan Sinar Baru bermaksud mengkomputerisasikan sistem bagian 

penjualan untuk memaksimalkan kinerjanya. Diharapkan setelah sistem 

penjualan terkomputerisasi, maka pengumpulan, penyimpanan, dan 

pengolahan data dapat dilakukan secara akurat dan cepat. 

Sedangkan dalam pengelolaan data penjualan barang pembuatan 

laporan hanya dibuatkan secara garis besar yaitu berapa jumlah uang 

didapat setiap harinya. Maka untuk itu perlu dibangun sebuah sistem 

informasi dan sebuah database yang dapat menampung data dalam jumlah 

banyak sehingga apabila dilakukan pengaksesan terhadap suatu data akan 
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lebih mudah untuk mendapatkannya dan juga memudahkan untuk 

melakukan perhitungan dalam jumlah banyak sehingga informasi yang 

diperoleh lebih baik dan cepat. Penulis mencoba merancang sistem 

informasi penjualan di Toko Bangunan Sinar Baru untuk 

mengkomputerisasikan data penjualan yang telah diolah menjadi sistem 

yang berguna bagi usaha tersebut. 

Dengan dilakukannya penelitian pada Toko Bangunan Sinar Baru 

adalah untuk memahami arus apa saja yang ada pada lokasi penelitian, 

serta mempelajari sistem yang ada dalam mencari masalah yang akan 

dijadikan sebagai studi kasus diikuti dengan bagaimana cara pemecahan 

masalah yang ada, sehingga akan dijadikan pelajaran oleh penulis dalam 

menghadapi dunia kerja.  

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi 

lokasi penelitian baik itu pemprosesan data penjualan yang masih manual, 

dengan adanya sistem terkomputerisasi diharapkan dapat memberikan 

informasi yang lebih cepat, akurat dan mampu memberikan solusi 

terhadap masalah yang terjadi. 

Bertolak dari uraian diatas pada kesempatan ini penulis tertarik 

untuk mengambil judul “Rancangan Sistem Informasi Penjualan Tunai 

Pada Toko Bangunan Sinar Baru Dengan Metodologi Berorientasi 

Obyek”. 

 

2. Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, 

maka dapat diidentifikasikan permasalahan di Toko Bangunan Sinar Baru. 

Dimana dalam kegiatan pengolahan data untuk pembuatan laporan-laporan 

masih menggunakan sistem manual dalam pengerjaannya, sehingga sering 

kali dijumpai hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran kerja, 

diantaranya : 
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a. Pengelolaan setiap transaksi penjualan dan pembelian barang masih 

manual sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam pencatatan 

yang akan menyebabkan kerugian bagi pemilik toko. 

b. Bagian penjualan sering bingung dalam melakukan pencatatan data 

barang sehingga sebagian barang tidak terdata. 

c. Terjadi kesalahan penulisan data pesanan. 

d. Keterlambatan dalam proses pembukuan karena tenaga kerja memiliki 

kerja yang ganda. 

e. Proses pencatatan data yang dilakukan masih menggunakan sistem 

manual yaitu dengan menggunakan pembukuan dan kemungkinan 

terjadinya kesalahan perhitungan atas transaksi yang terjadi. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memperbaiki dan 

membantu sistem yang ada dengan harapan agar pengolahan yang selama 

ini masih dilakukan secara manual, dapat dipermudah dan dipercepat 

kinerjanya dengan memberikan solusi berupa rancangan sistem yang 

terkomputerisasi. 

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Mempercepat dalam penyajian laporan penjualan yang akurat. 

b. Proses pencatatan data dapat teratur dan tepat karena dilakukan 

menggunakan sistem komputerisasi. 

c. Proses pembukuan dilakukan secara komputerisasi sehingga tidak 

menyulitkan bagi karyawan walaupun sebagian karyawannya bekerja 

ganda. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pokok pembahasan, maka pada tugas perancangan sistem ini. Batasan 

masalah hanya akan membahas pada masalah yang hanya berkaitan pada 
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sistem penjualan tunai yaitu mulai pemesanan barang, pembuatan nota, 

pembayaran, pengiriman barang hingga pembuatan laporan. 

 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan, mempersoalkan tentang cara-cara melaksanakan penelitian 

yaitu meliputi kegiatan – kegiatan penjualan barang pada Toko Bangunan 

Sinar Baru hingga pembuatan laporan penjualan yang ditujukan kepada 

pimpinan berdasarkan fakta atau gejala ilmiah.  

Data-data dalam  Tugas Akhir ini merupakan hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

a. Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke Toko 

Bangunan Sinar Baru yaitu dengan cara : 

1) Wawancara 

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

karyawan Toko Bangunan Sinar Baru untuk memperoleh data yang 

benar dan akurat. Tujuan penulis melakukan wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem 

penjualan yang ada di Toko Bangunan Sinar Baru seperti 

bagaimana jalan cerita proses pemesanan barang dan dokumen apa 

saja yang dihasilkan dari proses tersebut.  

2) Observasi  

Metode pengamatan ini dugunakan untuk mengumpulkan 

semua data-data dengan cara pengamatan langsung setiap aktivitas 

rutin yang dilakukan oleh pegawai kerja tertentu. Sekaligus untuk 

bahan masukan untuk penulisan tugas akhir. 

3) Metode Kepustakaan 

Disini dasar informasinya bersifat teori yang didapat dari 

buku-buku, majalah serta ilmu pengetahuan lainnya yang relevan 

sebagai landasan yang mendukung dalam penulisan. Metode ini 
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dilakukan dengan mempelajari berbagai pusaka yang menyangkut 

sistem informasi khususnya tentang penjualan tunai, terutama buku 

dan catatan yang didapat di bangku kuliah serta bahan-bahan 

pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan yang akan dibahas. 

b.  Analisa Sistem 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

analisa obyek oriented. Pendekatan obyek oriented dilengkapi dengan 

alat-alat tekhnik pengembangan sistem yang 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 mempelajari dan mengetahui 

apa yang dikerjakan pada sistem yang ada. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran 

yang dihasilkan. 

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain : 

a) Activity Diagram 

Activity Diagram adalah alat yang digunakan untuk memodelkan 

alur kerja atau work flow sebuah proses bisnis dan urutan 

aktifitas di dalam suatu proses. 

b) Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah alat yang digunakan untuk 

mendeskripsikan fungsi dari sebuah sistem usulan dari perspektif 

pengguna. 

c) Use Case Description 

Use Case description adalah alat yang digunakan untuk 

mendeskripsikan secara rinci mengenai use case. 
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c. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Adapun tahapan-tahapan pada rancangan sistem antara lain sebagai 

berikut : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram adalah alat yang dapat digunakan 

untuk mempersentasikan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih 

komponen sistem. 

2) Logical Record Structure (LRS) 

Logical Record Structure terdiri dari link-link diantara tipe record.  

Link ini menunjukan arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Tabel / Relasi 

Tabel/Relasi digunakan untuk mendefinisikan, mengilustrasikan 

model konseptual secara terprinci dengan adanya primary key dan 

foreign key. 

4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang 

ada pada model konseptual secara detail. 

5) 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. 

6) Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, 

package dan obyek beserta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.  
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6. Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan 

bab ini berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. 

Uraian berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang konsep sistem 

informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi 

objek dengan UML, dan teori pendukung sesuai dengan 

tema atau judul rancangan sistem. 

BAB III  ANALISA SISTEM 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan 

organisasi, analisa proses, analisa keluaran, analisa 

masukan, identifikasi kebutuhan, use case diagram dan 

deskripsi use case. 

BAB IV  RANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi menjelaskan secara rinci rancangan sistem 

yang akan di usulkan. Rancangan tersebut terdiri dari 

Rancangan Basis Data, Entity Relationship Diagram, 

tansformasi diagram ER ke LRS, LRS, table, spesifikasi 

basis data. Serta rancangan antar muka yang berisi 

rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan dialog 

layar, sequence diagram, dan rancangan class diagram 

(Entity Class). 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga saran-saran 

dari penulis yang diharapkan dapat membantu 

perkembangan dan kemajuan Toko Bangunan Sinar Baru. 


