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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, berkembangnya pula teknologi yang

semakin canggih. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak

kemudahan - kemudahan yang bisa meringankan pekerjaan. Kita menyadari

bahwa komputer adalah salah satu kemajuan teknologi yang bisa

meringankan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia.

Begitu pula dalam sebuah perusahaan dagang yang menggunakan sistem

penjualan yang masih dikerjakan dengan cara manual, akan terbentur pada

kendala seperti yang tersebut di atas, sehingga akan mengurangi kinerja suatu

instansi. Peranan komputer di sini akan sangat menunjang sekali dalam

menjaga dan memberikan dukungan pada sistem agar menjadi lebih baik,

agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik, memperbaiki atau

mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem yang dikerjakan secara

manual, efisiensi dalam segi waktu dan tenaga, menjaga keakuratan data.

Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk

menyusun tugas akhir dengan judul Rancangan Sistem Informasi Penjualan

Tunai Pada Toko Sentosa Dengan Metodologi Berorientasi Obyek. Hal

tersebutlah yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan sebagai

usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan

masalah yang ada di dalam Sistem Penjualan Tunai.

2. Masalah

Masalah yang dihadapi oleh Toko Sentosa adalah kegiatan pengolahan

data masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai

masalah, seperti keterlambatan dalam menyajikan laporan penjualan kepada

pimpinan, penyimpanan data yang kurang baik, sehingga terjadi pemborosan

waktu dalam pengelompokkan data, informasi yang disediakan pada laporan

penjualan terkadang tidak akurat.
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3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam tugas akhir ini diharapkan dapat membantu Toko

Sentosa dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan dan

penyajian informasi penjualan tunai yang selama ini dilakukan secara manual

dapat dipermudah dengan dibuatnya rancangan sistem informasi yang

terkomputerisasi.

Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka diharapkan dapat

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut :

a. Mempercepat dalam penyajian data yang akurat.

b. Memudahkan proses penjualan barang yang efisien dan tepat waktu

dengan dukungan informasi yang memadai.

c. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap

saat jika diperlukan.

d. Menjadi lebih tertib dalam arti data menjadi konsisten dan akurat serta

pelaksanaannya lebih mudah dan cepat.

e. Menghasilkan laporan periodik tanpa harus mengetik ulang.

Dengan terciptanya kondisi-kondisi tersebut diatas diharapkan kualitas

pelayanan yang diberikan akan semakin baik.

4. Batasan Masalah

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari

pokok pembahasan, penulis akan membahas alur proses pendataan barang,

proses pembuatan dan surat jalan, sampai pembuatan laporan penjualan yang

terjadi pada TOKO SENTOSA.

5. Metodelogi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperoleh dan untuk mempermudah

penulisan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa

metode, diantaranya :
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a. Metode Pengamatan ( observasi )

Merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti terhadap

sistem yang berjalan di Toko Sentosa dengan mengumpulkan berkas –

berkas yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Metode Wawancara ( interview )

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan   komunikasi

langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan data yang

benar dan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan.

c. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan yang memiliki dasar informasi yang bersifat teori

yang didapat dari buku – buku, majalah serta ilmu pengetahuan lainnya

yang relevan sebagai landasan yang mendukung dalam penulisan Tugas

Akhir ( TA ) ini.

d. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data dengan mempelajari

masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan bersumber

dari buku – buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang

berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis dalam penelitian

ini. Mengingat buku adalah pedoman penting maka buku yang ada sangat

menunjang dalam penulisan laporan ini.
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6. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab dan setiap bab

terdiri dari sub - sub bab yang tersusun dengan garis besarnya sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan, masalah yang

dihadapi, tujuan penulisan, ruang lingkup permasalahan,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan teori yang akan menjadi dasar analisis bab

selanjutnya, bab ini meliputi pengertian dan bentuk

penjualan sebagai pedoman kelancaran perusahaan.

BAB III : ANALISA SISTEM

Membahas masalah – masalah penelitian yang meliputi

sistem yang sedang berjalan serta semua yang akan

diajukan dalam membantu kelancaran perusahaan.

BAB IV : RANCANGAN SISTEM

Membahas tentang perancangan sistem untuk menunjang

kegiatan penjualan yang bersifat komputerisasi bagi

perusahaan yang masih manual.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memuat beberapa

kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, selanjutnya

akan memberikan saran dan langkah perbaikan dari

beberapa masalah yang dihadapi.


