
BAB I 
PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

   Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan menuju suatu kemajuan 
kearah yang lebih baik. Pembangunan di Negara Indonesia selain untuk meningkatkan 
pendapatan nasional juga harus bisa menjamin pembagian pedapatan yang merata bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan 
sumber–sumber yang ada termasuk sumber alam dan juga penduduk yang besar sebagai 
kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu di tingkatkan usaha–usaha pengembangan dan 
peningkatan potensi sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu juga perlu di laksanakan 
pembangunan di segala bidang yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya terutama 
dalam bidang informasi yang saling berkaitan.   
 Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kian pesat dan terus berkembang, maka 
perusahaan juga di tuntut untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien. Agar dapat 
bergerak mengikuti perkembangan ekonomi. Manajemen Perusahaan memikul tanggung 
jawab yang utama dan pokok dalam meningkatkan operasi perusahaan. Oleh karena itu 
manajemen membutuhkan informasi dalam melaksanakan tanggung jawab. Perencanaan, 
pengendalian dan penyajian informasi tersebut bisa di peroleh manager dalam laporan yang 
disajikan secara wajar dan akurat. 
 Salah satu bentuk yaitu laporan pembelian barang yang mana mencangkup laporan 
kegiatan pembelian barang. Informasi tesebut juga berguna untuk memprediksikan seberapa 
jauh perusahaan akan berhasil meningkatkan lebih lanjut keuangannya. 

   Bagi beberapa toko pembelian merupakan kegiatan yang paling utama dan sangat 
mendukung terjadinya transaksi atau kegiatan dalam suatu toko. 
 Toko H.TOLIBUL merupakan suatu usaha toko yang bergerak di bidang penjualan 
kebutuhan pokok masyarakat. Untuk malaksanakan operasional usaha, Toko H.TOLIBUL 
memerlukan seperangkat sarana penunjang. Salah satu sarana tersebut adalah aktiva tetap 
seperti kendaraan,  bangunan, tanah dan lain sebagainya. Penting bagi toko untuk melakukan 
pencatatan yang tepat atas aktiva tetap yang di milikinya, karena dengan bersamaannya 
dengan waktu , maka hampir semua aktiva tetap akan kehilangan manfaatnya. Toko juga 
perlu memahami bahwa tidak semua aktiva dapat dikategorikan aktiva tetap. 
  Berdasarkan uraian diatas dan dengan menyadari peran pembelian maka penulis menulis 
tugas akhir ini dengan judul “Sistem Informasi Pembelian Tunai pada Toko H.Tolibul”. 

2.  Masalah 
  Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, perusahaan industry maupun perusahaan dagang 

selalu mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Keuntungan 
tersebut pada dasarnya di gunakan untuk mensejahterakan karyawan nya. Oleh karena itu 
Toko H.TOLIBUL Desa Saing mempunyai target dalam menjalankan operasional tokonya. 
Namun untuk mencapai target yang diinginkan tersebut banyak kendala yang di hadapi. 



   Adapun masalah yang di kemukakan pada Toko H.Tolibul ini  adalah belum adanya 
system pembelian tunai yang terkomputerisasi yang dapat membantu dan memenuhi semua 
kegiatan dalam toko. Selain itu belum adanya pemisahan laporan pada toko tersebut. 

3. Tujuan Penulisan 
        Tujuan penulisan dalam tugas akhir ini di harapkan dapat membantu toko H.Tolibul 
dapat memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan dan penyajian informasi 
pembelian tunai yang selama ini di lakukan secara manual dapat dipermudah dengan di 
buatnya rancangan sistem informasi yang terkomputerisasi. 
 Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka di harapkan dapat mendukung tercapainya 
tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem informasi pembelian tunai bagi toko ini. 

b. Sebagai bahan pembanding antara teori yang di pelajari di ruangan kuliah dengan praktek 

yang dilakukan di toko . 

c. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Toko H.TOLIBUL di bidang pembelian 

tunai. 

4.    Batasan Masalah 

Sistem informasi pembelian tunai ini cukup luas kaitannya dengan bidang-bidang 

lainnya, namun karena keterbatasan penulis maka penulis hanya membatasi masalah pada 

pembelian tunai saja yaitu mulai dari pendataan supplier, data barang, pembuatan pesanan, 

penerimaan faktur serta pembuatan laporan pembelian. 

5. Metode Penelitian 
 Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan jalan 
memusatkan perhatian secara mendalam pada objek yang teliti. Adapun metode yang 
digunakan melakukan riset di Toko H.TOLIBUL adalah:  

a. Wawancara 

 Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bewewenang 

untuk memperoleh data yang benar dan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan. 

b.  Observasi  

Yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti terhadap system 

berjalan dengan mengumpulkan berkas–berkas yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. 

 

 



c. Penelitian Kepustakaan 

Disini dasar informasinya bersifat teori yang di dapat dari buku–buku, majalah serta 

ilmu pengetahuan lainnya yang relevan sebagai landasan yang mendukung dalam 

penulisan tugas akhir ini. 

d. Analisa Terstruktur  

Dalam menganalisa system ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan 

terstruktur yaitu menganalisa system yang sedang berjalan. Dengan menggunakan 

diagram arus data dengan cara membuat diagram konteks, diagram overview dan 

diagram rinci. 

e. Perancangan Terstruktur 

Dengan spesifikasi rancangan masukan, proses, keluaran, implementasi dan jadwal 

implementasi sistem maka akan dibuat perancangan dalam bentuk bagan terstruktur 

beserta spesifikasi modulnya. 

f. Data sekunder  

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan 

objek yang di teliti 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. 

6.  Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini, maka sistematika 

penulisannya disusun menjadi beberapa bab, antara lain : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, masalah tujuan 

penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 



Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar sistem dan     informasi, 

konsep sistem informasi, UML, analisa sistem berorientasi obyek, 

perancangan sistem berorientasi obyek dan teori pendukung lainnya. 

BAB III  :  ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan organisasi,analisa proses, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, , use case diagram dan 

deskripsi use case. 

BAB IV  :  RANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini memuat rancangan basis data, rancangan antar muka dan 

rancangan class diagram (Entity Class) 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang  diberikan penulis 

dalam membantu menerapkan Sistem Informasi Pembelian Tunai Di toko 

H.Tolibul. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


