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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan dan kemajuan teknologi kian pesat berkembang,

semakin banyak informasi yang dibutuhkan dalam mengerjakan segala

bidang usaha. Apalagi teknologi  komputer semakin hari semakin maju

dan selalu meluncurkan terobosan  terobosan baru dalam dunia bisnis.

Sehingga banyak sekali yang harus diperbaiki dalam  menjalankan suatu

bidang usaha seperti Toko.

Seperti halnya yang terjadi di Toko UD. Atha Vicasia

Pangkalpinang yang bergerak dalam bidang peralatan komputer dari

perangkat yang besar hingga perangkat yang kecil. Dimana kita ketahui

pesaingnya cukup banyak  dibidang bisnis, maka diperlukan system yang

lebih baik untuk menjamin kepuasan konsumen atau pelanggan terhadap

pelayanan di Toko UD. Atha Vicasia Pangkalpinang ini masih

menggunakan sistem Manual dalam proses penjualan  barangnya.

Ketika pertama kali diterapkan dalam suatu organisasi,

Perkantoran, atau instansi, semua orang merasa bahwa hampir semua

pekerjaan bisa ditangani oleh komputer. Untuk menjebatani hal-hal

tersebut, maka dibutuhkan tenaga-tenaga profisional dibidang pekerjaan

computer. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan pendorong

utama yang membawa situasi persaingan dan permasalahan semakin

rumit. Keterlibatan sejumlah orang yang handal dalam menjalankan

perangkat teknologi.

Dengan demikian peranan segala individu manusia yang

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan personalitasnya didalam Toko

sangat mendukung.  Ditambah pula dengan hadirnya teknologi informasi

ditengah-tengah toko, maka diharapkan segala bentuk kesalahan data



2

yang akan dijadikan informasi untuk bagian atau divisi yang lainnya dapat

dikecilkan atau bahkan dapat dihindari.

Pengertian dan pengetahuan akan sistem semakin menyadarkan

bahwa manusia itu hidup dalam dunia sistem, maka dari itu penulis

mengangkat dan mengetahui dari system terutama dibagian Penjualan

Tunai dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat operasional

yang terkait dengan kegiatan serta masalah pengolahan data penjualan

barang dibandingkan dengan sistem yang dilakukan secara manual.

2. Masalah

Sistem penjualan tunai yang dilakukan oleh UD. Atha Vicasia

belum komputerisasi tetapi masih manual. Meskipun bisa diatasi oleh

pihak toko secara manual, banyak data yang masuk setiap harinya

memberikan sedikit kesulitan bagi pihak toko dalam melakukan

pengolahan data baik dari segi efisiensi waktu maupun keakuratan data.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Tugas Akhir (TA) ini wajib dikerjakan oleh para

mahasiswa STMIK Atma Luhur Pangkalpinang karena merupakan salah

satu syarat bagi jenjang Diploma III (D-3) STMIK Atma Luhur. Laporan

Tugas Akhir ini juga mempunyai tujuan agar mahasiswa mudah

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat setelah

menyelesaikan kuliah.

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini baik bagi penulis

maupun bagi pihak UD. Atha Vicasi adalah sebagai berikut :

a. Untuk digunakan sebagai studi perbandingan dan sarana

mengaplikasi ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan

melakukan praktek yang dilaksanakan di UD. Atha Vicasia.
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b. Dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh UD. Atha Vicasia

Pangkalpinang dalam bidang penjualan tunai.

c. Memberikan solusi atau pemecahan masalah bagi UD. Atha Vicasia

dalam pengolahan data penjualan tunai secara tetap, tepat, dan

efisien serta memperkecil kesalahan dalam sistem perdagangan.

d. Dapat mengetahui bagaiman penerapan sistem penjualan tunai pada

UD. Atha Vicasia Pangkalpinang.

Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah :

1) Agar mahasiswa dapat  mempelajari,mengenal dan memahami apa

yang ada di masyarakat sesuai dengan dunia profesi mahasiswa itu

sendiri.

2) Untuk menerapkan dan mengetahui sejauh mana kelebihan yang

ditawarkan oleh sofware visual basic.Tepatnya yang akan penulis

terapkan dalam pengolahan data penjualan sehingga dapat

membantu dalam menjalankan aktivitas kegiatan secara lebih baik.

4. Ruang Lingkup / Batasan Masalah

Agar penyusunan dan pembahasan program aplikasi pendukung

sistem dapat dilakukan secara terarah dan tercapai sesuai dengan apa

yang diharapkan, maka perlu diterapkan batasan-batasan dari masalah

yang dihadapi.

Dalam menganalisa sistem yang ada penulis hanya membatasi

masalah pada sistem penjualan tunai pada UD. Atha Vicasia saja yaitu

dari pembuatan surat pesanan penjualan sampai proses pembuatan

laporan.

5. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang

diperlukan dan untuk mempermudah penulisan, penulis menggunakan
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beberapa metode untuk melakukan riset di UD. Atha Vicasia

Pangkalpinang, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan ini penulis melakukan pengumpulan data

yang di perlukan untuk menganalisa permasalahan dan memberikan

kemudahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu :

1) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan

cara mengumpulkan data dari lapangan secara langsung malalui

a) Observasi

Penulis melakukan kunjungan langsung ketempat penelitian

melihat secara langsung yang berhubungan dengan aktivitas

sehari-hari berkenaan dengan proses penjualan tunai pada

UD. Atha Vicasia, untuk mengumpulkan data yang

diperlukan.

b) Wawancara

Melakukan Tanya jawab kepada pemilik dan karyawan

lainnya untuk memperoleh data  data yang diperlukan, yang

berhubungan langsung dengan masalah penjualan tunai

yang dikerjakan dalam sehari-hari.

2) Penelitian Keperpustakaan

Dalam penulisan ini, penulis juga mempelajari dan mengumpulkan

bahan  bahan dari catatan kuliah, buku  buku petunjuk sebagai

gambaran yang dapat menunjang dan sumber lain yang

berhubungan dengan topik  dan sistem yang akan dibuat dalam tugas

akhir ini.
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6. Sistematika Penulisan dengan ruang lingkup

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam beberap bab. Setiap

terdiri dari sub - sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang gambaran masalah

yang dihadapi, tujuan penulisan, ruang lingkup / pembatasan

masalah, metode penelitian, maupun sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori mengenai analisa dan

perancangan sistem serta teori  teori seperti konsep sistem

informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek

dengan UML, teori  teori pendukung.

BAB III ANALISA SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan hal-hal yang berkaitan

dengan tinjauan organisasi,  sejarah organisasi, struktur

organisasi, uraian prosedur, dekomposisi fungsi, analisa proses,

analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case diagram,

deskripsi use case dan analisa sistem akuntansi.

BAB IV  RANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan mengenai transformasi Class Diagram,

LRS, Tabel, Spesifikasi basis data, rancangan antar

muka,rancangan dialog layar dan sequence diagram.
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BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis dari isi Tugas Akhir (TA)

yang telah diuraikan pada bab  bab sebelumnya dan saran 

saran apa yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang.


