
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pembelian Tunai merupakan salah satu kegiatan utama pada JMF FOTO & VIDEO 

Pangkalpinang. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi pembelian tunai yang dapat 

membantu jalannya proses pembelian yang ada pada  JMF FOTO & VIDEO Pangkalpinang 

agar memperoleh hasil yang optimal. 

Dalam era globalisasi yang serba komputerisasi badan usaha memerlukan dukungan 

teknologi komputer, salah satunya adalah  JMF FOTO & VIDEO Pangkalpinang, yang 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembelian tunai. Untuk menunjang 

kemajuannya JMF FOTO & VIDEO Pangkalpinang  harus memiliki alat bantu yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Dalam hal ini komputer sangatlah 

berpengaruh besar untuk memajukan perusahaan dan perlu didukung juga oleh Sumber 

Daya Manusia yang dapat mengelola dan menangani serta memeliharanya. 

 

2. Masalah 

JMF FOTO & VIDEO  sebagai salah satu Badan Usaha yang bergerak dibidang 

pembelian tunai. Tidak banyak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu dihadapkan pada berbagai macam 

problem yang harus dicari jalan keluarnya demi kelangsungan hidup perusahaan. 



Karena sistem pembelian tunai yang dilakukan oleh JMF FOTO & VIDEO belum 

terkomputerisasi, maka dalam pencarian data dan pembuatan laporan sedikit mengalami 

kesulitan, sehingga akan banyak memakan waktu apabila Pemimpin Perusahaan meminta 

data promosi dan memasarkan . 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan bagi 

jenjang pendidikan Diploma III Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer akuntansi 

ATMA LUHUR Pangkalpinang. Serta meneliti tentang sistem informasi penjualan Jasa pada 

JMF FOTO & VIDEO  Pangkalpinang, maka tujuan penelitian ini adalah : 

 

a. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang penyusun dapatkan dimeja perkuliahan 

dengan praktek yang dikerjakan di perusahaan. 

b. Dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh JMF FOTO & VIDEO Pangkalpinang 

dalam bidang penjualan Jasa. 

c. Diharapkan dengan penerapan sistem yang diusulkan beban kerja dibagian pembelian 

tunai dapat mempermudah dalam mengontrol data masuk dan keluar, sehingga 

informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan akurat. 

d. Dapat mengetahui bagaimana penerapan pembelian tunai pada JMF FOTO & VIDEO 

Pangkalpinang. 

 

4. Ruang Lingkup Permasalahan 

Sistem informasi pembelian tunai ini cukup luas kaitannya dengan bidang-bidang 

lainnya, karena keterbatasan penulis maka penulis hanya membatasi masalah pada 

pembelian tunai saja yaitu mulai dari pendataan, transaksi pembelian, serta pembuatan 

laporan. 

 

 

 

 



 

5. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan untuk mempermudah penulisan, penulis 

menggunakan beberapa metode untuk melakukan riset pada JMF FOTO & VIDEO 

Pangkalpinang  

 

di antaranya : 

a. Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang benar dan mencatat 

secara sistematik data yang dibutuhkan. 

2. Observasi 

Dengan cara mengamati langsung terhadap kegiatan kerja sistem yang berjalan 

dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

3. Kepustakaan 

Dasar informasinya bersifat teori yang didapat dari buku-buku, majalah, serta ilmu 

pengetahuan lain yang relevan yang dapat menunjang tersusunnya Tugas Akhir ini, 

karena buku merupakan salah satu sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. 

 

b. Analisa Sistem 

Dalam menganalisa sistem ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan 

terstruktur yaitu berdasarkan pada data yang diperoleh dari kegiatan sistem berjalan dan 

proses-proses untuk menentukan batasan sistem. Alat yang digunakan untuk 

menunjukkan proses-proses dan aliran data yaitu, diagram arus data serta hubungan 

antara entitas pada sistem yang akan dibuat yaitu ERD. 

c. Perancangan Sistem 

Hasil analisa akan digunakan pada tahap perancangan sistem dengan membuat: 

 



1. DAD perbaikan dari sistem yang sedang berjalan 

2. ERD untuk merancang basis data dan hubungannya 

3. Bagan Terstruktur yang tersusun dari beberapa spesifikasi modul 

4. Normalisasi 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan Tugas Akhir lebih terarah, maka penyusunan Tugas Akhir ini 

disusun dalam bab per bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan 

garis besar sebagai berikut : 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang penyusunan, masalah yang dihadapi, 

tujuan penulisan, ruang lingkup permasalahan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan mengenai pengertian sistem, sistem informasi, sistem 

informasi manajemen, analisa terstruktur, rancangan terstruktur, pengertian 

penjualan Jasa. 

 

BAB III. ANALISA SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan organisasi, yang meliputi sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, dekomposisi 

fungsi, berbagai analisa yang relevan dengan penulisan, identifikasi kebutuhan 

dan usulan pemecahan masalah. 

BAB IV. RANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisikan mengenai rancangan basis data, DAD, spesifikasi basis 

data, bagan terstruktur, spesifikasi modul dan rancangan-rancangan. 



 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisikan penutup dari semua pembahasan bahan penelitian yang 

dilakukan penulis pada JMF FOTO & VIDEO yang  mencakup kesimpulan dan 

saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


