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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Counter Samudra Cell adalah sebuah counter yang bergerak

dalam bidang penjualan, pembelian barang, dimana menerapkan sistem

bisnis yang berorientasi pada konsumen, sebelum melakukan transaksi

dalam hal ini maka harus ada kesepakatan antara kedua bela pihak yaitu

pembeli dan penjual barang tersebut (pemilik counter tersebut).

Proses pengaturan lalu lintas informasi yang terjadi pada counter

samudra cell masih bersifat manual, terutama pada sistem penjualan.

Karena keadaan tersebut maka pembuatan berkas berkas transaksi

masih dilakukan secara manual seperti : nota, laporan penjualan yang

dibutuhkan dan hal lain yang berhubungan dalam penjualan tunai. Apabila

terjadi kesalahan dalam proses manual tersebut maka harus dicatat

ulang dan melakukannya dari awal lagi untuk mengatasi hal itu counter

samudra cell merencanakan untuk membuat sistem penjualan yang dapat

digunakan untuk mengambil suatu keputusan dengan menggunakan

fasilitas yang ada, serta dengan adanya kemajuan teknologi saat ini

terutama dalam bidang komputerisasi yang mana segala sesuatunya

dapat dilakukan dengan mesin.

2. Masalah
Masalah yang ada sekarang ini pada counter samudra cell yaitu

dalam hal:

a. Belum adanya sistem informasi penjualan barang secara tunai yang

terkomputerisasi yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam

penjualan barang.

b. Belum adanya laporan penjualan tunai secara terperinci
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3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah :

a. Dapat membantu kelancaran kerja pada counter samudra cell. Dalam

mengolah data penjualan yang diperlukan secara cepat, tepat, akurat,

efisien serta memperkecil kesalahan.

b. Diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perangkat

sistem informasi manajemen khususnya di bagian penjualan.

c. Untuk digunakan sebagai studi perbandingan dan sarana

pengaplikasian ilmu yang dipelajari dibangku kuliah dengan masalah

yang terjadi dimasyarakat.

4. Ruang lingkup / Pembatasan Masalah
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam laporan ini adalah

mengenai seputar sistem informasi penjualan tunai perdana dan voucer

pada Counter Samudra Cell. 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. Dan mengingat keterbatasan waktu

pelaksanaan riset yang yang diberikan, maka penulis mencoba

membatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengolahan data

penjualan tunai saja. Adapun batasan masalah yang dimaksud

diantaranya mencakup penelitian tentang sistem informasi pengolahan

data penjualan tunai yaitu antara lain perdana dan voucer, sampai proses

pembuatan laporan yang berhubungan dengan penjualan.
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5. Metoda Penelitian
Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan untuk

mempermudah penulisan melakukan beberapa metode pengumpulan

data yang diantaranya :

a. Pengumpulan Data

1) Metode Kepustakaan

Suatu kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari

buku-buku ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang erat

kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti.

2) Metode Pengamatan (Observasi)

Metode pengamatan ini digunakan untuk mengumpulkan semua

data-data primer yang diperlukan untuk tulisan pelaporan tugas

akhir. 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 penjualan tunai aksesoris, pedana dan

voucer pada Counter Samudra Cell di pangkalpinang.

3) Metode Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara

langsung pengajuan pertanyaan–pertanyaan kepada kepala bagian

penjualan maupun kepada karyawan yang mempunyai wewenang

untuk memberikan informasi tentang data yang berkaitan dengan

penyusunan laporan. Tugas Akhir (TA) ini, serta melihat secara

langsung terhadap kerja rutinitas sehari-hari yang berkenaan

dengan penjualan.
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b. Metode Analisa Sistem

Metode analisa ini dipakai sebagai pendekatan untuk

menganalisa sistem yang sedang berjalan melalui activity diagram.

c. Perancangan Sistem

Dengan sistem rancangan masukan, rancangan keluaran,

logical record structure, class diagram dan sequence diagram.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah menganalisis penelitian, maka kami

sebagai penulis mengadakan urutan sistematis, yang menjelaskan

susunan penulisan Tugas Akhir (TA) ini. Adapun susunan penulisan yang

terdiri dari sub -sub bab yang diterangkan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang,

masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup / pembatasan

masalah, metoda penelitian serta menjelaskan tentang

sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian konsep sistem

informasi, pengertian analisa dan perancangan sistem

berorientasi obyek dengan unified modelling language serta teori

pendukung sebagai landasan dari penyusunan tugas akhir ini.

BAB III ANALISA SISTEM
Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah dari

organisasi yang bersangkutan, struktur organisasi, pembagian

tugas dan tanggung jawab, uraian prosedur, activity diagram,

analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, use case diagram,

deskripsi use case.
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BAB IV RANCANGAN SISTEM

Bab ini menguraikan tentang rancangan basis data yang berisi

class diagram, logical record structure, transformasi logical

record structure ke relasi, spesifikasi basis data serta rancangan

antar muka yang berisi rancangan keluaran, rancangan

masukan, rancangan dialog layar, sequence diagram.

BAB V PENUTUP
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan sarana yang diambil

dari pembahasan terhadap masalah selama penyusunan dalam

laporan tugas akhir ini.


