
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi mendatang,pemakaian teknologi 

komputer dalam segala bidang kehidupan sehari-hari tidak akan dapat 

dihindari.Bahkan pengguna teknologi komputer tersebut akan menjadi 

syarat utama untuk menunjukan kualitas suatu bidang dan menjadi 

modal terpenting dalam memenangkan persaingan. Kemampuan 

komunikasi antar suatu bidang dengan bidang yang lainnya ditempat 

yang berbeda (terpisah pada jarak yang jauh) merupakan salah satu 

ciri era globalisasi mendatang.  

Sistem informasi berbasis komputerisasi merupakan salah satu 

faktor penting bagi perusahaan-perusahaan dalam mengelola segala 

aktifitas perusahaan,begitu juga dengan Toko H.Chandra.Toko 

H.Chandra beralamatkan di jalan Sungai Selan Pangkalpinang.Toko ini 

bergerak dibidang perdagangan umum untuk segala jenis barang-

barang kebutuhan pokok,dimana setiap penjualan dilakukan secara 

tunai. 

Pada saat ini Toko H.Chandra masih menggunakan cara manual 

untuk melakukan pencatatan dan barang,penambahan data 

barang,pencarian data barang maupun pengurangan data barang 

tersebut.Sehingga kebutuhan informasi tidak bisa dipenuhi secara 

cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang sudah 

terkomputerisasi, sehingga dengan adanya sistem ini akan didapat 

informasi mengenai pengolahan data barang di Toko H.Chandra 

dengan cepat dan tepat,sehingga mendapatkan hasil yang 

maksimal.Sistem informasi Penjualan Tunai adalah perangkat lunak 
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yang dapat mengelolah data penjualan dan laporan-laporan yang 

dibutuhkan Toko H.Chandra. 

2. Masalah 

Dari hasil riset yang dilakukan penulis selama menganalisa sistem 

yang berjalan,masalah yang dihadapi pada bagian penjualan adalah 

sistem yang masih manual,sehingga dalam kegiatan penjualan 

mengalami kesulitan dan memiliki beberapa kelemahan,diantaranya 

menyita waktu dan tenaga yang cukup banyak serta memiliki 

kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan.Dimana 

permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi antara lain: 

a) Dalam sistem penjualan Toko H.Chandra masih menggunakan 

sistem secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup 

lama dalam pencatatan data serta masalah informasi. 

b) Penyimpanan data yang kurang baik,sehingga terjadi pemborosan 

waktu apabila menginginkan pencarian data kembali. 

c) Sulitnya dalam menghasilkan suatu laporan yang cepat didalam 

sistem manual,disebabkan karena data-data yang diolah selalu 

banyak sehingga tidak mungkin dikerjakan dengan cepat. 

d) Sering terjadi kesalahan atau tidak akuratnya data dalam 

pembuatan laporan. 

3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi diatas,maka tujuan 

penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

a) Membangun rancangan sistem komputerisasi pada proses kegiatan 

penjualan yang lebih cepat dan efisien. 

b) Membantu pada Toko H.Chandra dalam kaitannya 

mengembangkan sistem informasi sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan dengan cepat dan efisien khususnya pada kegiatan 

penjualan 
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c) Memudahkan dalam mengontrol data masukan dan keluaran dalam 

penyajian informasi tentang keadaan penjualan dengan cepat. 

d) Memudahkan pembuatan laporan yang akurat dan tepat waktu. 

4. Ruang Lingkup / Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan judul laporan Tugas Akhir ini,maka penulis 

memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan,maka pada tugas perancangan sistem ini,batasan masalah 

hanya akan membahas proses transaksi penjualan tunai,pembuatan 

laporan mengenai transaksi penjualan yang akan diserahkan kepada 

pimpinan. 

5. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan 

laporan Tugas Akhir adalah sebagaia berikut : 

a. Observasi 

Melakukan proses pengenalan terhadap objek TA meliputi 

kegiatan penelitian terhadap lokasi penelitian dan bahan penelitian. 

b. Wawancara 

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari pihak 

yang terkait dengan sistem yang akan dibangun di tempat 

penelitian. 

c. Studi Literatur 

Kegiatan untuk mencari dasar pemikiran mengenai sistem yang 

akan dibangun melalui berbagai sumber baik buku,informasi dari 

internet ataupun dokumen lain yang mampu mendukung proses 

pembangunan sistem serta berbagai panduan untuk pembuatan 

laporan. 
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6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari bab-bab yang 

terbagi kedalam sub-sub.Secara garis besar tersusun sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang,masalah,tujuan 

penulisan,ruang lingkup / pembatasan masalah,dan metode 

penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data maupun 

analisa serta perancangan dikerjakan dalam sistematika 

penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjabaran teori-teori yang digunakan pada 

analisa dan perancangan serta teori-teori pendukung lainnya 

yang sesuai dengan masalah yang dibahas. 

 

BAB III : ANALISA SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan organisasi,uraian 

prosedur,dekomposisi fungsi,analisa proses (activity 

diagram),analisa keluaran,analisa masukan,Identifikasi 

kebutuhan,use case diagram,deskripsi use case. 

 

BAB IV : RANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang rancangan basis data yang meliputi 

class digram,LRS,transformasi logical record structure ke relasi 

(table),spesifikasi basis data,rancangan antar muka yang berisi 

rancangan keluaran,rancangan masukan,rancangan dialog 

layar,sequence diagram. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan 

perancangan sistem serta saran-saran tentang sistem yang 

berjalan. 
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