
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Peranan sistem informasi yang baik saat ini menjadi elemen penting 

dalam setiap bidang terutama untuk perubahan dan perkembangan yang cepat 

dalam dunia usaha sekarang. Dengan meningkatnya kebutuhan informasi 

tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang baik dan cepat. 

Demikian juga  yang dihadapi oleh Toko Surya Perkasa, sebuah toko 

yang bergerak dalam bidang  penjualan besi–besi yang digunakan untuk 

bangunan, seperti besi yang bermacam–macam ukuran yang biasa dibutuhkan 

pembangunan rumah, Gedung, dan pembangunan lainnya. Toko Surya 

Perkasa ini sangat dibutuhkan untuk semua kalangan pembangunan. Toko ini 

beralamat di Jl. Nanas 2  No.360 Pangkalpinang. Kegiatan penjualan dimulai 

dari pelanggan melakukan pesanan, pelanggan bisa datang langsung maupun 

melalui via telepon. Setelah melakukan pesanan bagian penjualan akan 

mencatat dan mengecek pesanan tersebut ada atau tidak, jika pesanan ada dan 

mencukupi yang pelanggan inginkan maka bagian pejualan langsung 

melakukan pengisian nota sebagai bukti penjualan, dan langsung 

mengeluarkan surat jalan untuk pengiriman barang yang telah di pesan oleh 

pelanggan. 

Proses pencatatan dan penghitungan yang dilakukan pada Toko Surya 

Perkasa ini sampai saat ini masih menggunakan sistem manual, mulai dari 

proses pesanan barang oleh pelanggan, proses pembuatan nota sebagai bukti 

pembayaran, sampai pembuatan laporan yang ditujukan kepada pemilik.  

Hal ini menjadi salah satu penyebab terlambatnya proses penjualan dan 

pembuatan laporan yang cepat dan akurat untuk diberikan kepada pemilik 

toko. 

 

 

 



 

2. Masalah 

Proses pencatatan dan penghitungan yang dilakukan pada Toko Surya 

Perkasa, masih melakukan sistem manual. 

a. Sistem masih manual. 

b. Keterlambatan dalam menyajikan laporan penjualan kepada pimpinan. 

c. Informasi yang disediakan pada laporan penjualan terkadang tidak akurat. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang 

terkomputerisasai dan akurat. Untuk mendukung perkembangan usaha dan 

peningkatan proses penjualan di Toko Surya Perkasa.  

 

3. Tujuan Penulisan 

 Tugas Akhir salah satu Tugas wajib, yang penulis lakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang ada di Toko Surya Perkasa.Tugas akhir adalah 

untuk mengangkat kualitas dan memperluas wawasan setara melatih 

mempersiapkan diri dari dunia kerja, dan memberi kesempatan kepada 

mahasiswa, untuk mendapat ilmu dalam dunia sebagai gambaran untuk 

memasuki lapangan kerja yang sesungguhnya. 

 

4. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada di Toko Surya Perkasa hanya dibatasi mengenai 

penjualan tunai saja, mulai dari proses pemesanan barang oleh pelanggan, 

proses pembuatan nota sebagai bukti pembayaran, proses pembuatan surat 

jalan untuk pengiriman barang, sampai pembuatan laporan yang ditujukan 

kepada pemilik,masih menggunakan sistem manual. 

Maka di Toko Surya Perkasa ini diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi 

dan akurat. Sistem tersebut diusulkan agar dapat mengatasi permasalahan atau 

kendala yang sering ditemukan pada sistem manual yang sedang berjalan. 

Dengan memanfaatkan sistem yang di usulkan ini secara benar, kemungkinan 

pengawasan atau control terhadap proses penjalan menjadi baik. 

 



 

5. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

1) Metode Pengumpulan Data 

Meninjau dan mengunjungi langsung ke Toko Bangunan Nawi untuk 

mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas. 

2) Wawancara 

Wawancara langsung orang – orang yang berkepentingan untuk 

mengumpulkan data – data yang dibutuhkan. 

3) Studi Kepustakaan 

Menumpulkan dan melengkapi data – data yang diperlukan melalui 

buku – buku di perpustakaan 

 
b. Analisa Sistem 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

analisa object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan 

alat-alat tehnik 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 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 :  

1) Activity Diagram 



 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu 

proses. 

2) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau 

actor. Use Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem 

yang akan dikembangkan. 

3) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

 
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. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

1) Class Diagram 

Membantu dalam visualisasi struktur kelas – kelas dari suatu sistem 

dan hubungan antar kelas (inheritance, aggregation, association) 

dan penjelasan detail tiap kelas (method / function / behavior dan 

attribute / property / data). 

2) Logical Record Structure(LRS) 

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke 

dalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak 

dan atribut berada didalam kotak. 

3) Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign 

key. 

 

 



 

4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang 

ada pada model conceptual secara detil. 

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.  Sistematika Penulisan 

 

  BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang, Latar Belakang,    

Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Masalah, Metode Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang Konsep Dasar Informasi, Konsep 

Sistem Informasi, Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi 

Objek dengan UML dan Konsep Dasar Sistem Penjualan serta 

teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem yang 

akan dibahas. 

 

  BAB III : ANALISIS SISTEM 

Dalam bab ini mejelaskan tentang Tinjauan Organisasi,    Analisa 

Proses meliputi : Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa 

Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case 

Diagram, Dekripsi Use Case. . 

 

  BAB IV    : RANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini berisi tentang Rancangan Basis Data meliputi : 

Entity Relationship Diagram, Transformasi Diagram ER ke 



 

Logical Record Structure, Logical Record Structure (LRS), Table, 

Spesifikasi Basis, Rancangan Antar Muka meliputi :Rancangan 

Keluaran, Rancangan Masukan, Rancangan Dialog Layar 

meliputi, Struktur Tampilan, Rancangan Layar, Sequence 

Diagram, Rancangan Class Diagram (Entity Class). 

 

  BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi kesimpulan, Saran, DAFTAR PUSTAKA, 

LAMPIRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


