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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pada zaman sekarang ini, dimana teknologi sekarang sudah

semakin canggih, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan

sedang berjalan saat ini, dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan

tersebut kita akan tertinggal jauh seiring waktu berjalan. Dimana

sekarang ini banyak orang yang menggunakan sistem

kamputer/terkomputerisasi  untuk usaha para pengusaha yang menjalani

kehidupannya dibidang bisnisnya. Yang mana sistem itu tersebut dibuat

untuk membantu kita bekerja agar lebih cepat dan akurat dalam segala

aktifitas yang ada dan persyaratan utama untuk menunjukkan kualitas

suatu bidang disuatu perusahaan dan menjadi terpenting untuk

memenangkan persaingan disetiap perusahaan.

Sistem informasi berbasis komputerisasi merupakan salah satu

faktor penting bagi tiap tiap perusahaan dalam mengelola segala aktifitas

perusahaan, begitu juga dengan Toko 781 AQUARIUM yang

beralamatkan di Terminal Baru Jl. Muntok Pangkalpinang. Toko ini

bergerak dibidang perdagangan umum untuk segala jenis perlengkapan

pertanian, perternakan, dan perikanan.dimana setiap penjualan dan

pembelian dilakukan secara tunai.

Toko ini masih menggunakan sistem yang manual dari pemesanan

barang pada supplier melalui via telepon, dan proses prosesnya dari

mulai pencatatan  dan penghitungan pada data barang, pencarian data

barang, penambahan data barang, dan proses pembuatan laporannya.

Hal ini menjadi penyebab keterlambatanya proses perdagangan

diperusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang
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terkomputerisasi untuk mendukung perkembangan usaha dalam bidang

perdagangan dan dapat memudahkan pengguna dalam mengelola

seluruh aktifitas pada Toko 781 AQUARIUM ini. Dan dapat menghasilkan

hasil yang maksimal.

Berdasarkan Uraian diatas menyadari peran para pengusaha,

maka penulis  laporan Tugas Akhir ini berjudul Rancangan Sistem

Informasi Pembelian Tunai pada Toko 781 AQUARIUM

PANGKALPINANG .

2. Masalah
Berdasarkan penulisan latar belakang yang ditulis penulis pada

Toko 781 AQUARIUM yang telah dijelaskan diatas, maka ditemukan

masalah  masalah sebagai berikut :

a. Masih menggunakan system yang manual, dimulai dari proses

pencatatan dan penghitungan pada data barang, pencarian data

barang, penambahan data barang maupun pengurangan data barang.

b. Proses pembuatan laporan pembelian dan penjualan masih

berantakan, sehingga laporan tersebut kurang cepat dan akurat.

3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari Sistem Informasi yang akan dibuat adalah

sebagai berikut :

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan program studi D3.

b. Sebagai Tugas Akhir (TA) di Akademik.

c. Memberikan gambaran dan praktek dari Ilmu Pengetahuan secara

teoti-teori yang diterima di Akademi sehingga mahasiswa dapat

memperoleh pengalaman didunia kerja.
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d. Menerapkan dan memperluas wawasan, penerapan teori dan

pengetahuan yang telah diterima di pekuliahan untuk dipelajari

dilingkungan perusahaan.

e. Membuat suatu sistem yang terkomputerisasi dan akurat, untuk dapat

mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses penjualan

di Toko 781 AQUARIUM.

f. Membangun Sistem Informasi Pembelian Tunai yang belum

terkomputerisasi.

g. Mempermudahkan dalam pembuatan laporan diperusahaan secara

cepat dan akurat.

h. Dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering

ditemui pada sistem yang lama, dengan membuat system yang

terkomputerisasi.

4. Ruang Lingkup / Pembatasan Masalah
Adapun ruang lingkup/pembatasan masalah yang ada pada Toko

781 AQUARIUM ini dari proses Pembelian Tunainya adalah :

a. Pemesanan atau pembelian barang dilakukan dengan via telepon.

b. Pengiriman dilakukan melalui transportasi laut, dan transportasi darat.

c. Biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan.

d. Setiap akhir bulan bagian pembelian membuat laporan pembelian.

Suatu penjualan dan pembelian berkaitan erat dengan persedian

barang, pendapatan, penambahan kas, dan berbagai laporan, system

penjualan dan pembelian secara tunai, tetapi penulis hanya membatasi

masalah pada pembelian tunai saja yaitu mulai dari pendataan, transaksi

pembelian tunai serta pembuatan laporan yang berhubungan dengan

Toko 781 AQUARIUM.
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5. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan untuk

mempermudah penulisan melakukan beberapa metode pengumpulan

data yang diantaranya:

a. Metode kepustakaan

Suatu kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari

buku-buku ilmiah untuk memperolah landasan teoristis yang erat

kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Metode pengamatan ( observasi)

Metode pengamatan ini digunakan untuk mengumpulkan semua

data-data primer yang diperlukan untuk tulisan laporan Tugas Akhir

(TA). Didalam metode ini penulis mencoba untuk melihat, membantu

serta mengamati langsung setiap aktivitas rutin yang dilakukan oleh

unit kerja tertentu sebagai sasaran observasi, yang dalam hal ini yaitu

bagian pembelian tunai  pada Toko 781 AQUARIUM di Pangkalpinang.

c. Metode wawancara
Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan

wawancara langsung pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada

manager atau pemimpin maupun kepada karyawan yang mempunyai

wewenang untuk memberikan informasi tentang data yang berkaitan

dengan penyusunan laporan tentang pembelian tunai.

6. Sistematika Penulisan
Proses sistematika penulisan menggambarkan uraian singkatan

bab per bab dari keseluruhan bab :

BAB I  PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan secara umum tentang latar

belakang, masalah, tujuan penulisan, ruang
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lingkup/pembatasan masalah, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II  LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori mengenai pengertian-

pengertian konsep sistem informasi, analisa dan

perancangan system berorientasi obyek dengan UML,

teori pendukung (sesuai dengan tema/judul rancangan

system).

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, deskripsi use case.

BAB IV RANCANGAN SISTEM

Bab ini menguraikan tentang rancangan basis data (class

diagram, lrs, transformasi logical record structure ke

relasi/table),rancangan antar muka (rancangan keluaran,

rancangan masukan, rancangan dialog layar, sequence

diagram.

BAB V  PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan dari isi laporan yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang

penulis ajukan.


