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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perkembangan dan penyampaian informasi pada era globalisasi ini 

sangatlah cepat, terutama di bidang bisnis. Kemajuan teknologi, khususnya 

komputer, merupakan penunjang utama bagi sistem informasi sekarang ini 

berguna sebagai sarana pengolahan data yang dapat membantu menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat, tepat dan akurat. 

Apotek Kencana merupakan badan usaha yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa kesehatan yaitu penjualan dan pembelian obatobatan. Riset 

Tugas Akhir ini dilakukan di Apotek Kencana karena seluruh proses bisnis di 

apotek ini masih dilakukan secara manual. Penggunaan sistem pengolahan 

data dengan menggunakan komputer dapat menjadikan proses bisnis di 

Apotek Kencana menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat membantu 

meningkatkan kualitas kerja yang nantinya dapat menunjang evaluasi, analisis 

dan proses pengambilan keputusan. 

 

2. Masalah 

Secara umum, masalah yang terjadi saat ini pada Apotek Kencana 

adalah sebagai berikut: 

a. Sering terjadi kesalahan penulisan data obatobatan yang tersedia 

b. Sering terjadi kesalahan pencatatan transaksi yang telah dilakukan 

c. Laporan yang disajikan kepada pimpinan masih kurang akurat 

 

3. Tujuan Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk: 

a. Memperbaiki sistem manual yang ada di Apotek Kencana 

b. Mendukung perkembangan usaha dan peningkatan kualitas proses bisnis 

di Apotek Kencana 
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4. Batasan Masalah 

Riset yang penulis lakukan hanya mencakup sistem penjualan tunai. 

Agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan, penulis membatasi 

masalahmasalah yang akan diteliti. Beberapa proses yang dibatasi adalah: 

a. Hanya melayani penjualan tunai, baik dengan resep maupun tanpa resep. 

b. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan ataupun dikembalikan 

lagi. 

 

5. Metoda Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, 

sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti 

cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indera manusia, sehingga 

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. 

Sistematis artinya, proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan 

pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa sistem yang sedang 

berjalan. Adapun metodemetode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan di 

Apotek Kencana untuk memperoleh data-data dan berkas-berkas 

yang diperlukan. 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan. 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mungkin 

luput dari pengamatan. 
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3) Kepustakaan 

Suatu kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperoleh dari buku-buku atau sumber lain mengenai sistem 

informasi penjualan tunai. 

b. Analisa Sistem 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

analisa object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan 

alat-alat teknik pengembangan sistem, sehingga hasil akhirnya akan 

menghasilkan sistem object oriented yang dapat didefinisikan dengan 

baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu : 

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 alat bantu yang digunakan pada analisa sistem antara 

lain : activity diagram, analisa dokumen keluaran & masukan, usecase 

diagram dan deskripsi usecase. 

c. Perancangan 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. 

Adapun alat bantu yang digunakan pada perancangan sistem, yaitu 

ERD ( Entity Relationship Diagram ), LRS (Logical Record Structure), 

Tabel/ Relasi, Spesifikasi Basis Data, rancangan dokumen keluaran & 

masukan, rancangan layar program, sequence diagram dan class diagram. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari subsub yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup pembatasan masalah, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang konsep dasar informasi, 

konsep sistem informasi, analisa dan perancangan sistem 

berorientasi objek dengan UML dan teori pendukung. 

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, uraian 

prosedur, dekomposisi fungsi, analisa proses, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case 

diagram dan deskripsi use case. 

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang rancangan basis data yang 

berisi class diagram, LRS, transformasi LRS ke relasi, 

spesifikasi basis data. Bab ini juga memuat rancangan antar 

muka yang berisi rancangan masukan, rancangan keluaran, 

rancangan dialog layar dan sequence diagram. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan oleh penulis. 


