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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Industri penjualan kendaraan yang ada di Propinsi Bangka Belitung

saat ini merupakan salah satu bidang industri yang berkembang cukup

pesat. Khususnya di wilayah Kecamatan Mentok. Industri ini juga

mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 80% pertahunnya.

Seiring peningkatan omset penjualan yang diperoleh setiap agen

kendaraan bermotor, maka berkembang pula tingkat penjualan suku

cadang dan berbagai peralatan di berbagai toko maupun agen khusus yang

menyediakan berbagai perlengkapan untuk kendaraan bermotor tersebut.

Salah satunya yang saat ini cukup berkembang di Wilayah Mentok

adalah PRANATA MOTOR yang dalam pengembangan usahanya selain

melakukan penjualan berbagai peralatan  dan suku cadang.

Namun dalam pelaksanaan misinya, PRANATA MOTOR masih

terbentur dalam kegiatan pembukuan dikarenakan sistem yang digunakan

masih bersifat manual. Dimana petugas seringkali menghadapi kesulitan

dalam memberikan informasi khususnya laporan-laporan akhir tahun

misalnya laporan penjualan ataupun laporan keuangan. Pengelolaan suatu

sistem yang bersifat manual dalam pengolahan data penjualan tunai juga

menimbulkan kemungkinan terjadinya kekurangan-kekurangan atau

kelemahan-kelemahan pada sistem terutama ketidak efektifan sistem dan

ketidak efisienan waktu untuk menghitung / mengetahui jumlah dari setiap

pemasukan dan kerugian yang diperoleh setiap bulan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka sangatlah dibutuhkan

suatu sistem yang bersifat komputerisasi, sehingga mampu menghasilkan

sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat. Untuk merancang sistem

yang bersifat komputerisasi tersebut maka dibutuhkan komputer sebagai

alat bantu.
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2. Masalah

Adapun masalah yang ditemukan pada PRANATA MOTOR adalah

belum adanya sistem yang terkomputerisasi, sehingga :

a. Terdapat pencatatan data yang dilakukan berulang sehingga

menimbulkan banyak kerangkapan data.

b. Sulit untuk mencari atau menyimpan dokumen-dokumen yang

jumlahnya semakin banyak.

c. Pembuatan laporan penjualan masih bersifat manual sehingga

memungkinkan terjadinya kesalahan data.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan untuk membantu PRANATA MOTOR dalam

meningkatkan kinerja pegawai dan sistem penjualan barang yang akurat

adalah :

a. Mempermudah proses pencatatan data agar tidak terjadi kerangkapan

data.

b. Memudahkan dalam mencari data yang telah disimpan / yang sudah

lama.

c. Mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan dengan

menggunakan sistem terkomputerisasi.

4. Batasan masalah

Dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar

tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka batasan masalah hanya

akan membahas sistem penjualan tunai sparepart motor pada PRANATA

MOTOR. Adapun proses yang dibahas yaitu proses pendataan barang,

proses transaksi penjualan yang sudah termasuk proses pemesanan barang

dan proses pembayaran yang dilakukan pelanggan dan pembeli serta

proses pembuatan laporan.
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5. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara suatu penelitian

dilaksanakan. Dalam penyusunan laporan ini Metode penelitian yang

digunakan antara lain :

a. Pengumpulan Data

1) Interview (Wawancara)

Yaitu suatu cara pengumpulan data atau informasi melalui tanya

jawab dengan pimpinan atau pemilik perusahaan, serta pegawai

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

2) Penelitian Lapangan (Observasi)

Yaitu suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan

mendatangi langsung tempat atau lapangan yang dijadikan tempat

riset tersebut.

3) Penelitian Kepustakaan (Studi Kepustakaan)

Penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik yang ada

dalam permasalahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

b. Analisa Sistem

Kegiatan yang dilakukan tahap ini yaitu menganalisa sistem yang

ada, mempelajari dan mengetahui apa yang akan dikerjakan sistem

yang ada. Menspesifikasikan sistem, yaitu perincian masukan yang

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran

yang dihasilkan. Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem yaitu :

1) Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau

work flow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam sebuah

proses.

2) Use Case Diagram

Diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara

user dengan sistem.
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3) Use Case Description

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara

rinci mengenai Use Case Diagram dari sistem yang diusul.

c. Perancangan Sistem

Tahapan perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci,

berdasarkan hasil analisa yang ada, sehingga menghasilkan model baru

yang akan diusulkan, dengan disertai rancangan database dan

spesifikasi program. Alat-alat yang digunakan dalam tahap ini adalah :

1) ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain

basis data, ERD juga menggambarkan hubungan antara data yang

ada didalam suatu sistem.

2) Logical Record Structure

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini

menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya.

3) Tabel

Tabel digunakan untuk mengisi menganai informasi mengenai

sebuah entitas yaitu berupa atribut.

4) Spesifikasi Basis Data

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang

ada pada model konseptual secara detail.

5) Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar obyek didalam

dan disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya)

berupa message yang digambarkan terhadap waktu.

6) Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class,

package dan obyek beserta hubungan satu sama lain seperti

containtment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.
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6. Sistematika Penulisan

Untuk membantu memberikan gambaran secara keseluruhan dari

penulisan laporan riset Tugas Akhir ini maka penulis mengemukakan

sistematika ini dalam 5 bab, dimana masing-masing mempunyai hubungan

antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang

permasalahan, masalah, tujuan penulisan, batasan

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi, analisa dan

perancangan sistem berorientasi objek dengan UML dan

teori pendukung lainnya.

BAB III : ANALISA SISTEM

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tinjauan

organisasi secara umum pada PRANATA MOTOR antara

lain : Sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur

organisasi serta tugas dan tanggung jawab organisasi.

Dalam bab ini juga dijelaskan Analisa Proses yang

meliputi Proses Bisnis, Activity Diagram serta Analisa

Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use

Case Diagram, dan Deskripsi Use Case.

BAB IV : RANCANGAN SISTEM

Pembahasan masalah dalam bab ini menggambarkan

tentang rancangan sistem yang diusulkan. Rancangan

tersebut terdiri dari rancangan basis data yaitu Entity

Relationship Diagram (ERD), Transformasi Diagram ER
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ke LRS, Logical Record Structure (LRS), Tabel,

Spesifikasi Basis Data. Rancangan antar muka yang terdiri

dari Rancangan Keluaran, Rancangan Masukan,

Rancangan Dialog Layar, Sequence Diagram, serta

Rancangan Class Diagram.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis dapat mengambil kesimpulan dari

laporan yang dijabarkan dan menyampaikan saran yang

mungkin berguna sebagai masukan untuk perbaikan

penelitian selanjutnya, serta berguna bagi suatu badan

usaha dalam rangka peningkatan sistem penjualan tunai

khususnya pada PRANATA MOTOR.


