
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.  Latar Belakang 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi yang 

semakin pesat harus diiringi dengan keahlian agar dapat mengimbangi 

teknologi yang ada.Teknologi yang umum dalam masyarakat salah satunya 

yaitu komputer.Sangatlah baik bila dalam sebuah proses pembelian yang 

meliputi perencanaan dan penyajian informasi menggunakan teknologi 

komputer. 

Toko DEDECOM adalah salah satu tempat yang melayani kebutuhan 

konsumen dalam menjual,memperbaiki komputer dan notebook beserta 

jaringannya.Beralamat di Jalan Garuda,samping Apotik Tuna Pangkalpinang 

Bangka Belitung,toko ini sangatlah dibutuhkan dikalangan ekonomi kelas 

menengah.Hal itu dikarenakan harga-harga yang terjangkau tetapi dengan 

kualitas yang baik.Di dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

konsumen dalam bidang teknologi, toko ini dituntut untuk kecepatan dan 

keakuratan  mengenai penyajian datanya. Penyimpanan data yang masih 

manual sepertinya sangatlah menyulitkan dan tidak teratur. 

 

2. Masalah 

Sistem pembelian yang dilakukan toko DEDECOM seringkali mengalami 

masalah,dikarenakan sistem yang berlaku masih manual. 

Masalah tersebut ialah: 

a. Data barang yang ada sering tidak akurat, sehingga menyulitkan dalam 

proses pemesanan. 

b. Sulit untuk mencari atau menyimpan dokumen-dokumen pembelian yang 

jumlahnya semakin banyak sehingga mempersempit ruang kerja dan 

memungkinkan terjadinya kehilangan. 

c. Pembuatan laporan seringkali terlambat dikarenakan proses pembuatan 

yang masih manual 
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3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan adalah untuk membuat suatu aplikasi pembelian barang 

yang terintegrasi dengan sistem yang telah ada,sehingga sistem yang ada dapat 

dikembangkan lagi menjadi lebih baik dengan dibantu perangkat komputer 

dan aplikasi program.Adapun alternatif yang diharapkan dapat membantu 

adalah : 

a. Mempermudah dalam proses pemesanan barang kepada supplier. 

b. Penyimpanan dokumen-dokumen pembelian dapat dilakukan dalam 

jumlah banyak sehingga pekerjaan menjadi lebih rapi dan terkontrol 

dengan baik dan memudahkan dalam proses pencarian data. 

c. Mempermudah pembuatan laporan agar dapat disampaikan secara cepat, 

tepat, dan akurat kepada pimpinan. 

 

4. BatasanMasalah 

 Penulis hanya membatasi pada proses pembelian tunai pada Toko 

DEDECOM.Adapun proses-proses yang terjadi antara lain : 

a. Proses pemesanan barang. 

 

 

 

b. Proses penerimaan barang.

c. Proses pembuatan laporan pembelian.

 

5. Metode Penelitian 

Dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini, penulis memerlukan data-data 

yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Adapun metode penelitian 

yang digunakan penulis yaitu sebagai  berikut : 

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis guna mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan untuk menyusun tugas akhir ini yaitu terdiri 

dari : 

1) Observasi yaitu teknik penelitian dan pengumpulan data dengan cara 

mengamati langsung pada objek yang diteliti pada Toko 

DEDECOM. 
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2) Studi kepustakaan yaitu teknik penelitian dengan cara mencari data 

dan informasi melalui buku-buku ilmiah, diktat, dan tulisan-tulisan 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3) Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi 

secara langsung dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan 

kepada pihak yang terkait disertai alur permasalahan. Disini penulis 

mewawancarai langsung bagian pembelian yang mengetahui 

bagaimana proses pembelian tunai di Toko DEDECOM agar 

informasi yang didapat tepat dan akurat. 

 

b. Analisa sistem 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dikerjakan sistem yang telah berjalan. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran 

yang dihasilkan. 

Produk yang dihasilkan dari tahap ini berupa model dari sistem yang ada, 

sedangkan alat-alat yang digunakan antara lain : 

1) Activity diagram berjalan, digunakan untuk memodelkan alur kerja 

atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan serangkaian aktifitas 

di dalam suatu proses bisnis. 

2) Use case diagram sistem usulan, digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara use case dengan actor tanpa mendeskripsikan 

bagaimana aktifitas-aktifitas tersebut diimplementasikan. 

3) Deskripsi use case, digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dasar 

dari sistem, apa yang dapat dilakukan oleh user dan bagaimana 

sistem merespon. 
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c. Rancangan sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem informasi 

ini antara lain sebagai berikut : 

1) ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang terjadi 

antara satu atau lebih komponen sistem. 

2) LRS (Logical Record Structure) 

LRS terdiri dari link-link (hubungan) diantara tipe record. Link 

ini menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Tabel/Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan 

model konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan 

foreign key. 

4) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data 

yang ada pada LRS secara detail. 

5) Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan interaksi obyek yang disusun 

dalam suatu urutan waktu. Urutan waktu yang dimaksud adalah 

urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang actor dalam 

menjalankan sistem. 

6) Class Diagram  

Class diagram membantu dalam visualisasi struktur kelas-kelas 

dari suatu sistem dan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap 

kelas. 
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6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari bab-bab yang terbagi ke 

dalam sub-sub bab. Secara garis besar tersusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bab yang pertama yang menguraikan latar 

belakang, masalah, tujuan penuliasan, batasan masalah, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi mengenai penjelasan pengertian-pengertian 

landasan teori  tentang analisa dan perancangan sistem 

berorientasi obyek serta teori pendukung lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

 

BAB III : ANALISA SISTEM 

  Bab ini membahas tentang tinjauan organisasi, analisa proses 

terhadap sistem yang berjalan, menggambarkannya dengan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang 

berupa activity diagram kemudian analisa keluaran, analisa 

masukan, identifikasi kebutuhan sistem yang akan datang, 

usecase diagram usulan, dan deskripasi usecase. 

 

BAB IV : RANCANGAN SISTEM 

  Bab ini membahas tentang rancangan sistem basis data 

dengan menggunakan ER-Diagram, Transformasi ER-

Diagram ke LRS dan LRS serta tabel, spesifikasi basis data, 

rancangan keluaran dan masukan, rancangan layar, sequence 

diagram, dan class diagram. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab penutup berisi kesimpulan penulis dari rancangan sistem 

informasi ini dan saran-saran penulis yang berhubungan 

dengan sistem yang dipakai. 

 

 

 


