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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dengan tingkat yang semakin maju dan modern, 

memang menjadi salah satu faktor yang ikut mendukung dalam pertumbuhan 

dan perkembangan suatu perusahaan yang handal. Dan ketidaklancaran 

pengolahan arus informasi dapat mengakibatkan kekacauan dalam 

pengambilan keputusan, pengendalian operasional serta perancangan teknis 

dan strategi. 

Dengan adanya kebutuhan informasi yang makin lama makin 

meningkat, maka diperlukannya suatu sistem yang baik dan cepat. Suatu 

sistem dikatakn baik apabila akan memudahkan semua proses, salah satunya 

dengan jalan komputerisasi. Pemakaian komputer sebgai alat pengolah data 

dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena dapat meningkatkan 

kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efisiensi tenaga dan waktu dalam 

mengolah data. Demikian juga yang dirasakan oleh TOP ONE FASHION, 

toko yang bergerak dibidang pembelian pakaian. Dalam menangani 

pembelian barang, kegiatan pembelian, pengolahan data masih dilakukan 

secara manual, sehingga timbul beberapa masalah yang harus diselesaikan. 

Sistem yang perlu diperbaruhi adalah informasi pembelian. 

2. Masalah 

Masalah yang dihadapi oleh TOP ONE FASHION adalah kegiatan 

pengolahan data masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan 

berbagai masalah, seperti : 

a. Keterlambatan dalam menyajikan laporan pembelian kepada pimpinan. 

b. Penyimpanan data yang kurang baik, sehingga terjadi pemborosan waktu 

dalam pengelompokan data. 
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c. Informasi yang disediakan pada laporan pembelian terkadang tidak 

akurat. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang 

ada, dengan harapn agar pengolahan yang selama ini masih dilakukan secara 

manual, dapat dipermudahdan dipercepat kinerjanya dengan memberikan 

solusi berupa rancangan sistem yang terkomputerisasi. 

Sistem terkomputerisasi ini juga diharapkan dapat mendukung 

tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan-laporan yang  

bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen. 

b. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan transaksi pembelian sehari-

hari. 

c. Dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan lebih berkualitas dan 

informatif. 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada supplier dan pelanggan.  

 

4. Batasan Masalah  

Suatu sistem pembelian berkaitan erat dengan persediaan barang, 

pengeluaran kas dan berbagai laporan. Sistem pembelian hanya menangani 

pembelian barang secara tunai. Tetapi penulis hanya membatasi pada sistem 

pembelian tunai pada TOP ONE FASHION yang meliputi pendataan, 

transaksi, dan laporan pembelian. 

5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan ini penulis melakukan pengumpulan bahan 

yang di perlukan untuk menganalisa dari sistem yang sedang berjalan. 

Adapun metode pendekatan yang di gunakan adalah sebagai berikut : 
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a.  Penelitian lapangan 

 Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke TOP ONE FASHION 

dengan mengadakan : 

1) Pengamatan (observasi) 

pengamatan ini dilakukan dengan meliputi langsung prosedur 

kerja yang dilaksanan bagian pembelian, sehingga diperoleh gambaran 

mengenai pelaksanaan prosedur sistem, serta untuk mengetahui sejauh 

mana informasi dibutuhkan. 

2) Wawancara (interview) 

Wawancara ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data-data 

informasi dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara 

langsung ke dalam sistem pembelian tunai yang mengetahui tentang 

obyek penelitian. 

b. Metode kepustakaan 

   Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka yang 

menyangkut sistem informasi khususnya tentang pembelian tunai, terutama 

buku dan catatan yang didapat di bangku kuliah serta bahan-bahan pustaka 

lainnya yang ada hubungannya dengan yang akan dibahas. 

 

6. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran yang sistemaik dan penulisan 

perancangan sisem ini dapat lebih baik dan terarah, maka disusun beberapa 

bab, antara lain : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup, batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang konsep sistem informasi 

analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek dengan UML, 

dan teori pendukung sesuai dengan tema atau judul rancangan 

sistem. 

BAB III :Analisa Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan organisasi, analisa proses, 

analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case 

diagram, deskrifsi use case. 

BAB IV :Rancangan Sistem 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai rancangan sistem 

yang diusulakan diantaranya rancangan basis data, dan rancangan 

antar muka  

BAB V : Penutup 

 Pada bab ini kesimpulan yang ditarik dari tugas akhir ini dan 

sasaran yang kiranya dapat diterima dan diterapkan pada TOP ONE 

FASHION 

 

 

 

 

 

 

 

 


