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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan 

menuju suatu kemajuan kearah tujuan yang dicapai. Pembangunan di negara 

Indonesia selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional juga 

harus bisa menjaminan yang merata bagi  pembagian pendapatan seluruh 

rakyat Indonesia. Dalam rangka meningkatnya taraf hidup dan memanfatkan 

sumber sumber yang ada termasuk sumber alam dan juga penduduk yang 

besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu ditingkatkan usaha 

usaha pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya manusia tersebut. 

Oleh karena itu juga perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang yaitu 

dibidang politik, ekonomi, social dan budaya serta bidang bidang lainnya 

yang saling berkaitan. 

Salah satu bentuk laporan pembelian adalah laporan pengeluaran dan 

yang termasuk dalam laporan pengeluaran salah satunya adalah laporan 

informasi rugi laba berguna untuk memprediksikan kebutuhan pembelian 

masa depan dari bagaimana laba dari laporan pembelian dimasa depan akan 

disalurkan kepada mereka. Bagi beberapa perusahaan pembelian merupakan 

kegiatan yang paling utama dan sangat mendukung terjadinya transaksi suatu 

kegiatan dalam suatu perusahaan. 

Toko Pakaian Liecius Karianto merupakan suatu usaha toko yang 

bergerak dibidang pembelian dan penjualan pakaian masyarakat. Untuk 

melaksanakan operasional usaha, Toko Liecius Karianto memerlukan 

seperangkat sarana penunjang salah satu sarana tersebut adalah aktivita tetap 

seperti kendaraan, komputer, bangunan dan tanah sebagaimana penting bagi 

perusahaan untuk melakukan pencatatan yang tepat atas aktivita yang 

dimilikinya.karena bersamaan dengan berlakunya waktu, maka hampir semua 

aktivita tetap akan kehilangan manfaatnya. Perusahaan juga perlu memahami 

bahwa tidak semua aktivita dapat dikatagorikan sebagai aktivita tetap. Hanya 
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aktivita yang berumur panjang mempunyai sifat berenjang yang digunakan 

dalam operasi perusahaan. Sedangkan pembelian merupakan barang yang 

dibeli dan dianjurkan oleh supplier. 

Berdasarkan uraian di atas dan dengan menyadari pesan pembelian 

maka penulis menulis tugas akhir ini dengan judul “Sistem Informasi 

Pembelian Tunai pada Toko Pakaian Liecius Karianto” 

 

2. Masalah  

Setiap organisasi memiliki permasalahan masing-masing, baik yang 

jarang terjadi maupun yang sering terjadi termasuk Toko Pakaian Liecius 

Karianto. Masalah yang terjadi pada Toko Pakaian Liecius Karianto dalam hal 

pembelian, yaitu : 

a. Sistem pembelian yang digunakan masih manual. 

b. Kesulitan dalam pengontrolan dan pencarian data karena pencatatan 

dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi. 

c. Kurang terjaminnya keamanan data karena media penyimpanan masih 

berupa pembukuan. 

Masalah tersebut adalah masalah yang terjadi pada Toko Pakaian 

Liecius Karianto karena sistem yang digunakan belum terkomputerisasi. 

Untuk itu, sangatlah diperlukan pemanfaatan komputer yang baik dengan 

mempergunakan sistem yang telah terkomputerisasi untuk meminimalkan 

masalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat 

kelulusan bagi jenjang Diploma 111( tiga) Akademi Manajemen 

Informatika dan Komputer Atma Luhur Pangkalpinang serta meneliti 

tentang system informasi pembelian tunai pada Toko Pakaian Lecius 

Karianto Pangkalpinang, maka tujuan penelitian itu adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan menerapkan sistem 

informasi  pembelian barang dalam transaksi sehari-hari di perusahaan. 
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b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh system informasi pembelian 

tunai bagi perusahaaan ini. 

c. Sebagai bahan pembanding antara teori yang dipelajari di ruangan 

kuliah dengan praktek yang dilakukan di perusahaan. 

d. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Toko Pakaian Liecius 

Karianto di bidang pembelian tunai. 

 

4. Ruang Lingkup / Batasan Masalah 

 Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Toko Pakaian 

Liecius Karianto adalah sistem pembelian tunai, aktivitas pembelian 

barang yaitu dengan proses pemesanan barang dan pembayaran. 

 

 

5. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan dan mempersoalkan tentang cara-cara melaksanakan 

penelitian, seperti kegiatan-kegiatan penjualan dan pembelian, pembuatan 

nota hingga pembuatan laporan. 

Dalam melakukan penelitian, dilakukan peninjauan ke lokasi 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

1) Penelitian Lapangan 

Penelitian langsung berhubungan dengan pihak Toko Pakaian Liecius 

Karianto yang berhubungan dengan pembelian tunai. 

 

2) Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan pemilik Toko Pakian Liecius 

Karianto yang berhubungan dengan pembelian tunai dan organisasi. 
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3) Studi Kepustakaan 

Suatu kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari 

buku-buku atau sumber lain mengenai pembelian 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. 

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.  

 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran mengenai tugas akhir ini, maka 

penulis akan menyusunya dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB 1      PENDAHULUAN 

Pada bab ini mengenai Latar Belakang, Masalah, Tujuan 

Penulisan, Batasan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB 11   LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori tentang Konsep Sistem 

Informasi, Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek 

dengan UML dan Teori Pendukung sesuai dengan tema atau 

judul Rancangan Sistem. 

 

BAB 111 ANALISA SISTEM 

Bab ini akan membahas masalah masalah penelitian 

yang meliputi Tinjauan Organisasi, Analisa Proses, Analisa 

Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Package 

Diagram, Use case Diagram dan Deskripsi use case. 

 

BAB 1V  RANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang Rancangan Basis Data, 

Rancangan Antar Muka, Rancangan Class Diagram(Entity 

Class). 

 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat beberapa 

kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, selanjutnya akan 

memberikan saran dan langkah perbaikan dari beberapa masalah 

yang dihadapi. 

 

 

 

 


