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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Sekarang ini perkembangan teknologi merupakan salah satu alternatif 

yang sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan sistem administrasi yang 

benar–benar mampu mendukung dunia usaha untuk menghadapi tantangan 

yang semakin ketat. Salah satu kemajuan teknologi yang erat kaitannya 

dengan penyelenggaraan pengolahan data administrasi adalah komputer. 

Penguna komputer sebagai alat bantu, telah menyebabkan sebagian besar 

sistem pengolahan data beralih dari sistem manual ke sistem yang 

terkomputerisasi. Selain itu juga dapat membantu mempercepat pekerjaan. 

Tuntutan itu mengharuskan pihak manajemen memikirkan berbagai upaya 

agar operasional perusahaan dan kegiatan bisnis lainnya dapat dilakukan 

secara efaktif dan efisien. Perkembangan pada dunia usaha saat ini sangat 

ketat, sehingga setiap badan usaha mampu memberikan pelayanan sebaik 

mungkin untukmenjaga mutu toko dan menjaga kepercayaan para pelanggan. 

 Penjualan tunai yang baik pada suatu toko tidak hanya dimulai dari 

banyaknya jumlah barang dan kelengkapan barang yang dimiliki toko 

tersebut, tetapi juga harus didukung oleh sistem yang diterapkan baik dalam 

administrasi maupun penerapan teknis dilapangan. 

 Akan tetapi jika sistem administrasi toko tersebut masih menggunakan 

sistem manual, secara tidak langsung hal ini akan menghambat fungsi 

pelayanan dari toko itu. Dan tentunya lama kelamaan akan mengakibatkan 

kerugian pada toko tersebut. Berdasarkan hal itu lah, maka penulis akan 

mencoba merancang sistem administrasi penjualan tunai yang dapat 

membantu pekerjaan dengan baik, cepat dan akurat.   
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2. Masalah 

Dalam setiap kegiatan pada sistem penjualan tunai, pasti ada masalah–

masalah yang dapat dihadapi dari toko. Seperti di toko Yuyun Fashion, 

masalah yang di hadapi di toko tersebuat adalah tidak dicantumkannya nota 

sebagai bukti manual dan pembukuan laporan masih belum rapi, sehingga 

menyebabkan data–data barang yang ada tidak terkontrol dengan baik. 

 Dalam menyangkut seluruh penjualan yang diperlukan oleh pihak pemilik 

dalam pengambilan keputusan akan memerlukan waktu yang cukup lama, 

sehingga akan menghambat proses bagian penjualan itu sendiri. 

   

3. Tujuan Penulisan 

 Tugas Akhir (TA) merupakan tugas yang wajib dikerjakan oleh para 

Mahasiswa di STMIK Atma luhur karena merupakan salah satu syarat untuk 

kelulusan. Adanya Tugas Akhir ini memberikan beberapa manfaat yang dapat 

dijadikan bekal bagi mahasiswa itu sendiri untuk terjun kemasyarakat. 

Laporan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan agar mahasiswa mudah 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memperluas wawasan penerapan 

teori setelah menyelesaikan  kuliah. 

Adapun maksud dari penulisan laporan ini adalah: 

a. Untuk digunakan sebagai studi perbandingan dan sarana mengaplikasikan 

ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan masalah yang terjadi 

dimasyarakat dan dunia kerja yang nyata. 

b. Diharapkan dapat melengkapi serta mengembangkan perangkat sistem 

informasi manajemen khususnya dibagian Penjualan Tunai. 

 

Sedangkan tujuan dari penulisan la`poran ini adalah: 

a. Untuk menerapkan dan mengetahui sejauh mana kelebihan yang 

ditawarkan VB.NET dalam pemograman. Yang akan penulis terapkan 

dalam pembuatan pengolahan data Penjualan Tunai sehingga instansi yang 

terkait diharapkan dapat terbantu dalam menjalan aktivitas kegiatan secara 

lebih baik. 
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b. Agar mahasiswa dapat mempelajari, mengenai dan memahami  apa yang 

ada di masyarakat sesuai dengan dunia profesi mahasiswa itu sendiri. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Program Diploma III Akademi 

Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Atma Luhur 

Pangkalpinang dan berhak menyandang gelar Ahli Madya Komputer (Amd 

Kom ).   

 

4. Batasan Masalah 

Analisa batasan sistem pada toko Yuyun Fashion ini hanya pada penjualan 

tunai, yaitu meliputi : Catat data barang, kemudian pembeli pesan barang 

disimpan kenota lalu pembeli mendapat nota, kalau ada barang yang rusak 

pembeli minta retur, kemudian catat retur dan buat laporan penjualan. 

 

5. Metode penelitian  

Dalam rangka memproleh data yang diperlukan dan untuk mempermudah 

penulisan ini maka penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, 

Diantaranya : 

a. Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

benar. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari proses 

yang ada. 

2) Observasi 

Pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan  dengan 

mengumpulkan berkas – berkas yang diperlukan. 

3) Kepustakaan 

Penulis dalam hal ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan 

– bahan dari buku petunjuk yang ada. Agar dapat menunjang 

tersusunnya laporan Tugas Akhir ini dengan baik. 
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b. Analisa Sistem 

Berdasarkan data–data yang didapat dari kegiatan sistem berjalan, 

dapat dianalisa data dan proses - proses untuk menentukan batasan sistem. 

Data yang digunakan untuk menunjukkan proses–proses dan aliran data 

yaitu diagram arus data (DAD) serta hubungan antar entitas pada sistem 

yang akan dibuat yaitu entitas relational diagram. 

1) Activity Diagram 

2) Analisa Dokumen Keluaran 

3) Analisa Dokumen Masukan 

4) Usecase Diagram 

5) Deskripsi Usecase Diagram 

 

c. Perancangan sistem 

Hasil analisa yang akan digunakan pada tahap perancangan sistem 

dengan membuat : 

1) ERD 

2) Logical Record Strukture (LRS) 

3) Tabel / Relasi 

4) Spesifikasi Basis Data 

5) Rancangan Dokumen Keluaran 

6) Rancangan Dokumen Masukan 

7) Rancangan Layar Program 

8) Sequence Diagram 

9) Class Diagram (Entity Class) 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan tugas akhir ini, dan agar 

mendapat gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi 

Penjualan Tunai. Penulisan laporan Tugas Akhir (TA) ini, pembahasan dan 

penjelasannya dibagi menjadi 5 bab yaitu : 
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BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah,          

tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian, 

sistemtika penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori analisa dan 

perancangan serta teori – teori dipergunakan dalam 

pembuatan rancangan sistem pangolahan data penjualan 

tunai.  

BAB III  : ANALISA SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, analisa 

proses, analisa keluaran, analisa masukan, analisa data, 

identifikasi kebutuhan, use case diagram, deskripsi use 

case. 

 

BAB IV   : RANCANGAN SISTEM 

Bab ini memuat tentang rancangan basis data, rancangan 

antar muka, rancangan class diagram (Entity Class). 

 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari isi laporan yang telah 

diuraikan pada baba – bab sebelumnya serta sasaran yang 

penulis ajukan sehubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi mengenai pengolahan data penjualan tunai. 

 

 

 

 

 

 


