
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi  di dunia 

bisnis, banyak usaha yang mengharapkan  kegiatan usahanya berkembang 

dan menjadi  lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan usaha menjadi 

meningkat, baik jenis maupun volume kegiatannya. Dalam usaha kecil, 

jenis dan volume kegiatan masih terbatas sehingga lebih mudah diawasi 

dan direncanakan. Namun pada usaha besar dan sudah berkembang, jenis 

maupun kegiatannya jauh lebih besar dan beragam sehingga pengawasan 

dan perencanaan kegiatan usahanya tidak sesederhana pada usaha kecil. 

 Bagi usaha yang baru berkembang, pengawasan dan perencanaan 

haruslah disesuaikan dengan keadaan kegiatan usahanya yang sekarang. 

Pengawasan dan perencanaan yang dilaksanakan harus lebih ditingkatkan, 

karena kegagalan dalam melaksanakan salah satu kegiatan akan 

berpengaruh terhadap pelaksanaan yang lain di dalam suatu bagian atau 

bahkan dengan bagian yang lain di dalam kegiatan usaha. 

 Demikian besarnya pengaruh dari pelaksanaan kegiatan di dalam 

kegiatan usaha terhadap pelaksanaan kegiatan yang lain, sehingga bagi 

manajemen usaha perlu berupaya meningkatkan fungsinya dalam 

melaksanakan seluruh kegiatan agar tujuan kegiatan usaha yang ingin 

diraih dapat terlaksana. 

 Pada umumnya pendiri-pendiri usaha dalam melaksanakan 

kegiatan operasionalnya terbentuk kepada permasalahan utama, yaitu 

permasalahan yang berhubungan dengan pembelian. Di dalam perusahaan 

yang bergerak di bidang perdagangan, penjualan dan pembelian barang 

merupakan aspek yang sangat penting bagi kegiatan usaha yang 

bersangkutan. Oleh karena, penjualan dan pembelian harus dilakukan 

dengan cermat dan benar. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saat ini 
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penulis hanya mencoba membuat suatu rancangan sistem informasi saja 

yaitu mengenai Pembelian Tunai. 

 

2. Masalah 

 Karena sistem pembelian masih dilakukan masih secara manual 

dan ditemukan kendala-kendala yang berarti, maka perlu untuk 

membenahi sistem pembelian yang masih meliputi kegiatan-kegiatan 

pencatatan data barang yang masuk atau pun hal-hal lain yang semuanya 

memerlukan perubahan karena banyaknya data yang diolah maka hal ini 

dapat menyebabkan kesalah dan kekurang telitian dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang menyangkut seluruh kegiatan pembelian yang 

diperlukan oleh pemilik tersebut serta dalam pembuatan laporan TB. Mitra 

Bangunan sehingga menghambat sistem pembelian. 

 

3. Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan untuk membantu TB. Mitra Bangunan dalam 

meningkatkan sistem pembelian yang akurat adalah : 

a. Memudahkan dalam mengontrol data masukan maupun keluaran 

dalam penyajian informasi tentang proses pembelian sehingga dapat 

dilakukan dengan cepat dan akurat. 

b. Membahas permasalahan dan kekurangan yang ditemui pada sistem 

manual yang saat ini telah berjalan. 

c. Menghindari kehilangan data yang kadang timbul dalam transaksi 

pembelian tunai. 

d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan data agar 

dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, 

akurat serta relevan dengan kebutuhan. 

e. Memudahkan dalam memonitor kenaikan atau penurunan harga bahan 

baku agar dapat mengambil keputusan dalam penentuan harga jual 

produk. 

f. Memberdayakan perkembangan teknologi yang ada saat ini. 
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4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pokok pembahasan maka pada tugas perancangan sistem ini penulis 

membatasi masalah sekaligus mempersempit ruang lingkup dalam 

melakukan pembahasan. Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan 

hanya pada sistem pembelian secara tunai yang meliputi : 

a. Proses Pemesanan Barang  

b. Proses Penerimaan Barang 

c. Proses Pembuatan Laporan 

Sedangkan proses yang tidak dibahas dalam penulisan ini adalah proses 

pengembalian barang. 

 

5. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode 

pengumpulan data yang berupa : 

a. Metode Pengamatan (Observasi) 

Melakukan observasi tempat yaitu langsung ketempat kerja dan 

mengamati  proses transaksi. Dan penulis mempelajari bentuk 

dokumen-dokumen yang digunakan dan lampiran laporan yang 

dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

b. Metode Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang kurang jelas dari pengamatan, terutama menyangkut 

perkembangan dan kebijakasanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan 

kearah perbaikan dari proses yang ada. 

c. Metode Kepustakaan 

Dalam mengumpulkan data selain, Menggunakan metode observasi, 

Metode wawancara, Penulis juga mencari data dan informasi dari 

pelajari berbagai jenis buku dan diktat-diktat yang ada yang 

menyangkut tentang Tugas Akhir(TA). 
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6. Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh gambaran yang sistematik dan penulisan 

perancangan sistem ini dapat lebih baik dan terarah, maka disusun 

beberapa bab, antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang membahas mengenai Latar 

Belakang, Masalah, Tujuan Penulisan, Ruang Lingkup dan 

Batasan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori yang membahas mengenai Konsep 

Dasar Sistem, Konsep Dasar Informasi, Pengertian Konsep 

Dasar Informasi, UML (Unified Modeling Language), 

Analisa Sistem Berorientasi Obyek, Perancangan 

Berorientasi Obyek dan Teori Pendukung. 

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Berisi tentang penjelasan mengenai Tinjauan Organisasi 

yang meliputi sejarah singkat perusahaan, Struktur 

organisasi beserta fungsinya, Analisa Proses, Analisa 

Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan,Use 

case Diagram dan Deskripsi Use case. 

 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang pembahasan mengenai rancangan sistem 

yang diusulkan diantaranya Rancangan Basis Data, 

Rancangan Antar Muka dan Rancangan Class Diagram 

(Entity Class). 
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BAB V PENUTUP 

Merupakan penutup dari semua pembahasan mencakup 

kesimpulan dan saran-saran. 

 


