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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 CV. Sinar Accu,awalnya hanyalah toko kecil yang melayani pengisian ulang 

aki (akumulator) yang digunakan untuk menghidupkan televisi, radio dan lampu 

watt kecil  untuk malam hari (penggantian lampu pijar) karena listrik belum 

menyebar secara merata dan masih bertegangan rendah. 

Seiring berjalannya waktu, penggunaan aki pun merambak dan menjadi 

jantung dalam kelistrikan kendaraan bermotor, setelah melihat potensi yang ada, 

CV. Sinar Accu pun mengambil langkah menjual, memperbaiki aki serta 

menambahkan beberapa komponen kendaraan yang penting seperti, oli, ban, dan 

air aki yang langsung dikirimkan dari PT. Dunia Kimia Utama di Palembang. 

Merasa tidak cukup hanya dengan menjadi pendistribusian air aki di wilayah 

Bangka, mereka pun mencoba mendirikan perusahaan rumahaan (Home Industrie) 

dan memberhentikan laju pengiriman air aki. Dengan ini, Sinar Accu pun 

mendobrak pemasaran lewat mulut kemulut dan menurunkan harga demi 

menyaingi pesaing bisnis ini, sehingga pesaing saat ini gulung tikar. Tidak merasa 

cukup pendistribusian air aki di Bangka, mereka pun mencoba mengirim dan 

mencari agen untuk wilayah Belitung. 

Pada bagian kasir transaksi yang terjadi pembuatan nota penjualan dan faktur 

barang yang masih secara manual, pemyimpanan berkas yang kurang tersusun 

secara rapi, sehingga kerap ditemui nota yang sudah dibayar masuk kedalam nota 

yang belum di bayar, setiap transaksi pun tidak memiliki output yang jelas, jika 

masih manual banyak sekali disalahkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab 

untuk men-markup harga, dampak negatiyang nantinya akan timbul akan 

menurutkan citra perusahaan. 

Dalam bagiannya gudang yang diperluas oleh CV. Sinar Accu sendiri tidak 

adanya pendataan barang dan penempatan yang baik sehingga banyaknya barang 

yang berserekan, walaupun telah dicoba membuat pendataan barang secara 

manual tetap saja menghasilkan informasi yang tidak konkrit, mudah hilang, dan 
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terkadang harus mendata ulang untuk mengetahui kekurangan barang karena 

sering terjadinya duplikasi data yang berlebihan. Serta penempatan yang ditimpa 

dengan type lain membuat sulit dalam proses pengeluaran barang, hal ini 

membuat gudang terasa tidak efisien.  

Dengan adanya masalah yang dihadapi oleh CV. Sinar Accu tersebut, maka 

dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang selalu dapat dipantau oleh pemilik dan 

pihak terkait secara real-time.Hal ini sangat penting karena  aplikasi ini dapat 

membantu penyimpanan data transaksi dan persediaan barang agar lebih tersusun 

dan mudah untuk dicari.Selain itu, dengan menggunakan aplikasi ini dapat 

mengurangi limbah kertas dan pengeluaran. Maka diperlukan sebuah program 

aplikasi yang mendukung proses pendataan serta pengolahan data pada CV. Sinar 

Accu untuk dijadikan bahan Skripsi dengan judul: “Penerapan Model Waterfall 

dan OOAD untuk Sistem Informasi Kasir dan Persediaan Barang Berbasis 

Website pada CV. Sinar Accu Kota Pangkalpinang”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang terjadi pada penjualan dan persediaan 

barang, dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah terdapat beberapa 

masalah yanng terjadi, antara lain : 

1. Penyimpanan berkas faktur dari supplier yang masih menggunakan lemari 

untuk menyimpan. 

2. Transaksi yang masih menggunakan kertas membuat transaksi kurang efisien 

dan membutuhkan waktu untuk pembuatan nota dan memasukan kode 

barang. 

3. Penjualaan  yang kurang terpantau dapat mengakibatkan kerugian dalam 

perusahaan. 

4. Setiap melakukan pemesanan barang harus mengecheck dan menghitung total 

barang yang ada. 

5. Penulisan kode dan nama barang yang terkadang masih salah membuat 

kekeliruan pemesanan. 
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6. Sering terjadinya penduplikatan pada data persediaan barang dikarenakan 

penghitungan barang yang salah. 

7. Sulitnya mengontrol persediaan barang, antara barang masuk dan barang 

keluar sehingga dapat terjadinya penggelapan barang. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diajukan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitiian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mempermudah proses transaksi dan mengetahui data 

persediaan barang? 

2. Apasaja yang diperlukan guna meningkatkan keamanan dan ketepatan 

penyajian dokumen-dokumen penting? 

3. Bagaimana merancang aplikasi terstruktur sesuai dengan urutan proses yang 

ada pada CV. Sinar Accu? 

  

1.4. Batasan Masalah 

Permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh, atau 

menyimpang terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas 

pemecahannya. Maka ruang lingkup batasan masalah ini sebagai berikut : 

1. Sistem informasi yang dibuat meliputi system kasir dan persediaan barang  

2. Sistem ini hanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan pada saat menjual 

dan pendataan barang oleh pegawai CV. Sinar Accu. 

3. Sistem yang dibuat bisa untuk diakses oleh semua bagian administrasi untuk 

memudahkan pendataan. 

4. Model yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan model 

Waterfall 

5. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan metode 

Berorientasi Objek 

6. Tools yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan UML 
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1.5. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan pengembangan dengan 

menggunakan beberapa alat bantu sebagai berikut 

 

1. UML (Unified Modeling Langueange) 

Menurut Rosa A. S dan M. Shalahuddin, UML didefinisikan sebagai salah 

satu standar bahasa yang digunakan dalam dunia industri untuk mendefinisikan 

requirement, membuat analisis & desain, serta menggambarkan arsitektur dalam 

pemograman berorientasi objek, biasanya menggunakan beberapa diagram 

sebagai berikut ini : 

1. Activity Diagram 

Diagram ini menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 

sistem atau proses bisnis yang akan dibuatkan perangkat lunak. 

2. Use Case Diagram. 

Diagram ini merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi 

yang akan dibuat. Use Case Diagram mendiskripsikan interaksi antara 

satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

3. Sequence Diagram. 

Diagram ini menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan 

diterima antara objek. 

4. Class Diagram 

Diagram kelas atau class Diagram menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendefinisian kelas – kelas yang akan dirancangkan pada 

sistem. 

 

2. Struktur Data 

Dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, 

penyusunan dan pengaturan data didalam media penyimpanan komputer sehingga 

data tersebutdapat digunakan secara efisien, berikut adalah perancangan struktur 

data yang akan digunakan : 
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A. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sekumpulan cara atau 

peralatan untuk mendeskripsikan data – data atau objek  - objek yang 

nyata serta hubungan antara data tersebut menggunakan beberapa notasi. 

B. Transformasi ERD ke LRS 

Tahapan untuk mengubah ERD ke dalam bentuk LRS, hal yang perlu 

diperhatikan karena mempengaruhi tingkat hubungan apakah satu pada 

satu, satu pada banyak atau banyak pada banyak. 

C. LRS (Logical Relationship Strukture) 

LRS adalah hasil dari permodelan ER  (Entity Relationship) beserta 

atributnnya sehingga bisa terlihat hubungan – hubungan antar entitas. 

 

1.6. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat dan tujuan yang jelas. 

Adapun manfaat dan tujuan dari penelitian ini yaitu : 

 

1.6.1. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di dapat oleh tempat riset (CV.Sinar Accu) adalah : 

1. Mempermudah mencari berkas data persediaan barang 

2. Membuat pemilik tak perlu selalu berada dilokasi. 

3. Aplikasi Real-Time membuat transaksi terstruktur. 

4. Tidak harus bersusah payah menulis semua data penjualan dan persediaan 

barang dalam sebuah kertas yang banyak. 

5. Meminimalisir kesalahan pengisian data persediaan dan kode barang 

6. Mempercepat proses kerja, karena setelah mengajukan pemesanan barang 

pada supplier harus menunggu pengiriman barang dari jakarta dan 

palembang yang memakan waktu paling lama 4 hari kerja. 

 

1.6.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
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1. Menghasilkan rancangan sistem informasi persediaan barang yang berbasis 

website. 

2. Mengurangi limbah kertas serta pengeluaran anggaran. 

3. Aplikasi real-time membuat pemilik tidak perlu khawatir pada kegiatan 

transaksi. 

4. Mempermudah mencari data barang  pada saat pendataan persediaan barang 

dikarenakan data yang ada pada bentuk kertas di ubah ke dalam bentuk file. 

5. Mempermudah pencarian faktur supplier untuk memvalidasikan barang 

masuk kegudang 

6. Mempermudah percarian data barang keluar yang di pesan oleh konsumen 

atau kasir agar dapat merincikan persediaan barang secara tepat.  

7. Mengurangi terjadinya penduplikatan pada data persediaan barang dengan 

memasukkan semua data yang sebelumnya ada di lemari ke dalam sebuah 

laptop atau komputer. 

 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan ini menggunakan kerangka pembahasan yang terbentuk 

dalam susunan Bab dengan uraian sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan 

Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini di uraikan  mengenai penjelasan analisis berorientasi objek, 

Tools (Alat Bantu) UML, dan perbandingan medel yang digunakan sebelumnya. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada bab ini berisi penjelasan mengenai model penembangan perangkat 

lunak berupa model waterfall, metode penelitian yang berupa metode berorientasi 

objek, dengan alat bantu pengembangan sistem berupa UML(Unified Modelling 

Languange). 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari struktur organisasi, jabaran 

singkat tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistemusulan, analisis sistem, perancangan sistem 

analisis hingga perancangan aplikasi,beserta model waterfall, metodeberorientasi 

objek, dan alat bantu (Tools) yang digunakan UML (Unified Modelling 

Languange),dengan sistem informasi berbasis desktop yang menggunakan 

(activity diagram, usecase diagram, package diagram, 

class diagram dan sequence diagram) . 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis hanya memberikan kesimpulan serta saran dari hasil 

penelitian yang penulis lakukan. 


