
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perekonomian Dunia yang sekarang ini menurun, memberi dampak 

yang kurang baik. Walaupun demikian tidak mengurangi  kegiatan proses 

bisnis menuju pada arah yang lebih baik dengan rencana, strategi yang 

matang, ketekunan, semangat serta keyakinan yang tinggi sehingga Quick 

Toys ini masih tetap berdiri. 

Dunia usaha yang dilakukan sekarang ini dituntut untuk bekerja 

secara ekonomis, efektif dan efisien agar dapat bergerak mengikuti 

perkembangan ekonomi dan semaksimal mungkin mengurangi setiap 

pengeluaran biaya - biaya yang yang tidak diperlukan karena dapat 

merugikan dan menyebabkan suatu usaha tidak dapat bertahan dan 

akhirnya mati. Oleh karena itu manajemen membutuhkan informasi dalam 

melaksanakan kegiatan operasionalnya. Perencanaan, pengendalian dan 

penyajian informasi tersebut bisa diperoleh pimpinan dalam bentuk 

laporan yang disajikan secara tepat. 

Quick Toys adalah sebuah toko yang menjual aksesoris dan 

mainan. Namun banyak kendala yang dihadapi karena sistem yang ada 

pada toko ini masih dilakukan secara manual. Karena itu pembuatan yang 

dilakukan secara manual seperti Surat Pesanan, Laporan dan hal lainnya 

yang berhubungan dengan kegiatan Toko Quick Toys, apabila terjadi 

kesalahan pada proses tersebut maka harus dicatat ulang dan 

melakukannya dari awal lagi.  

Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sistem 

informasi pembelian yang terkomputerisasi yang dapat membantu jalannya 

proses pembelian yang ada pada Quick Toys agar memperoleh hasil yang 

optimal. 



 

 

Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, terutama dalam 

bidang komputer akan sangat membantu bagi para pengguna untuk 

melaksanakan kegiatannya agar lebih cepat, tepat dan akurat, sehingga 

akan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Maka dari itu penulis 

melakukan riset dengan judul Sistem Informasi Pembelian Tunai Pada 

Quick Toys. 

 

2. Masalah 

Masalah yang terjadi pada took Quick Toys adalah sebagai berikut : 

a. Dalam proses pencatatan, transaksi dan pembuatan laporan sedikit 

mengalami kesulitan, sehingga akan banyak memakan waktu. 

b. Data yang ada tidak akurat dan efisien. 

c. Kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan laporan pembelian yang 

diberikan kepada pimpinan. 

d. Sejarah pembelian kurang tersusun. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Dengan permasalahan di atas, penulis ingin mencari solusi dalam kaitannya 

mengembangkan sistem informasi. Adapun tujuan dari penulisan ini 

adalah :  

a. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada karena semua 

kegiatan sudah dilakukan secara komputerisasi. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Sistem Informasi Pembelian 

Tunai pada Quick Toys. 

c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja bagi personil yang 

bertanggung jawab atas hal pembelian tunai dengan bantuan computer 

sekaligus mempratekkan langsung program yang telah dirancang oleh 

penulis. 

d. Memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada bagian 

pembelian pada saat menyusun laporan, agar mempermudah pimpinan 

dalam mengambil suatu keputusan. 



 

 

e. Untuk melengkapi serta mengembangkan perangkat Sistem Informasi 

khususnya di bagian pembelian tunai. 

f. Untuk digunakan sebagai studi perbandingan dan sarana 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dengan 

masalah yang terjadi dalam masyarakat dan dunia nyata. 

g. Agar mahasiswa dapat mempelajari, mengenali, menganalisa dan 

memahami apa yang ada di masyarakat sesuai dengan dunia profesi 

mahasiswa itu sendiri. 

 

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 

a. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diambil untuk mendukung metode 

penelitian ini adalah : 

1) Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan kepada bagian yang terkait. 

Dilakukan untuk mempelajari dan mengamati sistem yang berjalan 

serta mendapatkan data langsung dari sumbernya. 

2) Kepustakaan 

Bahan yang diperoleh langsung dari buku-buku dan catatan 

kuliah, guna memperoleh gambaran umum mengenai sistem yang 

akan dibuat. 

 

 

 



 

 

3) Observasi 

Dengan cara mengamati langsung terhadap kegiatan kerja 

sistem yang berjalan, dengan mengumpulkan berkas-berkas yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti. 

 

b. Analisa Sistem 

Salah satu pendekatan pegembangan sistem adalah pendekatan 

Analisa Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi 

dengan alat-alat teknik pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya 

akan didapat sistem yang object oriented yang dapat didefinisikan 

dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui 

apa yang dikerjakan sistem yang ada. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran 

yang dihasilkan. Adapun tahapan –tahapan pada analisa sistem 

antara lain : 

(a) Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam 

suatu proses. 

(b) Usecase Diagram 

Usecase diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem 

yang jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar 

sistem atau aktor. 

(c) Usecase Description 

Usecase description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai usecase diagram. 

 

 

 



 

 

c. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan 

model sistem baru yang di usulkan dengan disertai rancangan database 

dan spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah 

sebagai berikut: 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store 

yang ada dalam diagram arus data. 

2) Logical Record Structure (LRS) 

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

arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model konseptual secara detil. 

4) Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar 

obyek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display 

dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap 

waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Quick Toys. 

 

 

 

 

 

 

 


