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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Toko OZON merupakan toko yang bergerak di bidang perdagangan 

barang dan jasa, yaitu baju dan  aksesoris, Toko OZON beralamat di Jl. Kh. 

Abdurrahman siddik Pangkalpinang. untuk melaksanakan kegiatan 

operasional, Toko OZON memerlukan seperangkat sarana penunjang. Salah 

satu sarana penunjang tersebut adalah kendaraan dan lain sebagainya. Penting 

bagi Toko OZON untuk melakukan pencatatan yang tepat yang dimilikinya, 

karena dengan berlalunya waktu, maka hampir semua akan kehilangan masa 

manfaatnya. 

Berdasarkan uraian diatas dan dengan menyadari peran penjualan 

maka penulis menulis tugas akhir ini dengan judul ‟‟ Sistem Informasi 

Penjualan Tunai Pada Toko OZON„„. 

 

2. Masalah 

 Berdasarkan masalah yang berhasil dikemukakan dari hasil analisa 

pada sistem yang sedang berjalan adalah cara kerja sistem penjualan yang 

masih menggunakan sistem manual, masalah yang timbul adalah sebagai 

berikut : 

a. Sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pencarian dan 

pencatatan data-data penjualan sehingga dalam pembuatan laporan 

membutuhkan waktu yang lama. 

b. Penyimpanan dokumen yang masih menggunakan arsip sebagai media 

penyimpanan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengurutan dan pencarian dokumen jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

c. Kemungkinan terjadinya kesalahan  perhitungan atas transaksi yang 

terjadi. 
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Melihat masalah-masalah yang dialami Toko OZON, maka perlu 

memberikan masukan yang sekiranya dapat digunakan sebagai pilihan 

dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yaitu mengusahakannya 

dengan menggunakan sistem secara terkomputerisasi agar dapat 

membantu perusahaan dalam mengolah data dan informasi. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam tugas akhir ini diharapkan dapat membantu 

Toko OZON dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan 

dan penyajian informasi penjualan tunai yang selama ini dilakukan secara 

manual dapat dipermudah dengan dibuatnya rancangan sistem informasi yang 

terkomputerisasi. 

  Dengan adanya sistem terkomputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan-laporan yang 

bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen. 

b. Memudahkan proses penjualan barang yang efisien dan tepat waktu 

dengan dukungan informasi yang memadai. 

c. Proses pencarian data bisa lebih cepat. 

d. Data yang dihasilkan lebih akurat. 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bertransaksi 

  

4. Ruang Lingkup / Pembatasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pokok pembahasan, maka batasan masalah hanya akan membahas pada 

masalah yang hanya berkaitan pada sistem penjualan tunai yaitu mulai 

pemesanan barang, pembuatan nota, pengiriman barang hingga pembuatan 

laporan. 
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5. Metode Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran sistem yang sudah berjalan dalam rangka  

pengembangan sistem yang diusulkan, metode penulisan yang penulis 

gunakan adalah metode pengumpulan data yang berupa : 

 

a. Observasi 

Dalam hal ini penulis secara langsung melihat atau mengadakan 

pengamatan ke bagian-bagian yang ada hubungannya dengan sistem 

penjualan tunai. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan tanya jawab 

langsung dengan pihak yang berkaitan. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan bahan penulisan yang kurang jelas dari pengamatan, 

terutama menyangkut hal-hal perkembangan dan kebijaksanaan. Hal ini 

untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari proses yang ada. 

c. Kepustakaan 

Mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dari buku petunjuk 

yang dapat menunjang tersusunnya kuliah kerja praktek ini, karena buku 

merupakan salah satu sumber dari segala ilmu pengetahuan. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambar mengenai isi tugas akhir ini maka penulis 

akan menyusunnya dengan uraian singkat isi bab perbab sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang  Latar Belakang, Masalah, Tujuan 

Penulisan, Ruang Lingkup / Pembatasan Permasalahan, Metode Penulisan, 

dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi, konsep dasar  Informasi,  

konsep sistem informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek 

dengan UML dan teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem 

yang dibahas. 

 

BAB III ANALISA SISTEM  

Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian prosedur, analisa proses 

sistem berjalan yang digambarkan dalam activity diagram, analisa keluaran, 

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

case. 

 

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan secara rinci rancangan sistem yang akan diusulkan. 

Rancangan tersebut terdiri dari rancangan basis data yaitu Class Diagram, 

Logical Record Structure (LRS), Transformasi logical Record Structure ke 

Relasi Tabel, Spesifikasi Basis Data, Rancangan antar muka yang terdiri dari 

rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan dialog layar serta 

Sequence Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan 

juga saran-saran dari penulis. 

 

 

 

 


