
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab sudah banyak jalannya 

bisnis dikendalikan dan tidak terlepas dari teknologi informasi. Bahkan 

hampir semua bidang sekarang ini mulai menerapkan teknologi informasi 

dalam pengembangannya. Dikarenakan oleh kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki oleh teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data dan 

penghematan waktu yang digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan 

dengan menggunakan cara lama yaitu manual. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka  

diperlukannya suatu sistem yang baik dan cepat. Pemakaian komputer sebagai 

alat pengolahan data dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena dapat 

meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efisiensi tenaga dan 

waktu dalam mengolah data. 

TB. Mitra Bangunan merupakan salah satu dari sekian banyak usaha 

yang bergerak dalam bidang penjualan tunai yang masih menggunakan sistem 

manual dan pastinya akan banyak kendala-kendala seperti lambatnya dalam 

pengumpulan data, memperlambat waktu untuk mengerjakan transaksi 

penjulan. Peranan komputer di sini akan sangat menunjang sekali dalam 

menjaga dan memberikan dukungan  pada sistem agar lebih baik, seperti : 

a. Dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. 
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b. Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem 

yang dikerjakan secara manual. 

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga. 

d. Menjaga keakuratan data. 

 

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut 

untuk menyusun tugas akhir ini dengan judul “SISTEM INFORMASI 

PENJUALAN TUNAI PADA TB. MITRA BANGUNAN”.  Hal tersebutlah 

yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut sebagai usaha untuk 

memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan masalah yang ada di 

dalam Sistem Penjualan Tunai. 

 

2. Masalah 

Masalah–masalah yang ada di TB. Mitra Bangunan dalam penjualannya 

adalah sebagai berikut : 

a.  Data-data barang yang ada di TB. Mitra Bangunan masih belum dicatat 

dengan lengkap. 

b. Pada pendataan pelanggan masih belum ada pencatatan yang dilakukan 

secara pembukuan. 

c. Bila ada permintaan laporan penjualan barang setiap bulannya oleh 

pimpinan, maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk mencari data 

penjualan barang, dimana data penjualan yang berjalan selama ini masi 

bersifat manual. 

d. Proses pendataan sampai laporan data penjualan barang tidak teratur dan 

terkoordinir. 

e. Data – data penjualan barang masih disimpan secara manual, sehingga bila 

terjadi kebutuhan barang harus mencari dahulu data barang yang ada. 
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Oleh karena itu, perancangan sistem yang akan diuraikan adalah mengenai 

sejauh mana sistem komputerisasi dapat memberikan kemudahan bagi proses 

penjualan secara tunai dan mengefisienkan waktu dalam proses pendataan 

yang selama ini masih dilakukan secara manual.  

3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini sesuai dengan masalah yang 

dihadapi saat ini, penulis ingin mencari solusi yang berguna bagi instansi 

penjualan dengan cara membuat sistem informasi sehingga memudahkan 

proses transaksi yang sedang terjadi. Dengan sistem yang dibuat, diharapkan 

dapat memudahkan dalam mengontrol data masukan dan keluaran sehingga 

informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan akurat. 

 

4. Batasan Masalah 

 Dengan memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka batasan masalah hanya akan membahas pada 

masalah yang hanya berkaitan pada sistem penjualan tunai. Ruang lingkup 

dalam penulisan perancangan sistem hanya pada beberapa proses menyangkut 

pemesanan barang, pembuatan nota, pengiriman barang hingga pembuatan 

laporan. Dalam sistem penjualan tunai pada TB. Mitra Bangunan ini tidak 

terdapat transaksi pengembalian barang yang rusak, karena setiap barang 

pesanan yang dibuat telah sesuai dengan pesanan pelanggan. 

 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data 

yang berupa : 
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a. Wawancara 

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang 

berwewenang untuk memperoleh data yang benar dan mencatat secara 

sistematis data yang dibutuhkan. 

 

b. Pengamatan (observasi) 

Yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 

terhadap sistem yang berjalan dengan mengumpulkan berkas-bekas yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti. 

 

c. Kepustakaan  

Di sini dasar informasinya bersifat teori yang didapat dari buku-buku, 

serta situs-situs ilmu pengetahuan yang relavan sebagai landasan yang 

mendukung dalam penulisan tugas akhir ini. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini mendapat gambaran yang 

jelas dan singkat sistem informasi penjualan tunai pada TB. Mitra Bangunan, 

disusun dalam lima bab sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah yang 

dihadapi, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang konsep sistem informasi, analisa dan 

perancangan sistem berorientasi obyek dengan UML, dan juga teori 

pendukung. 
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BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan 

organisasi, uraian prosedur, dekomposisi fungsi, analisa proses, 

analisa keluaran, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi 

kebutuhan, use case diagram, dan deskripsi use case 

 

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang rancangan basis data, rancangan antar 

muka, rancangan dialog layar, dan sequence diagram dan 

rancangan class diagram 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang di berikan oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 


