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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 apalagi dalam suatu perusahaan untuk menuntut segala 

sesuatunya serba cepat, tepat dan akurat.

Toko yang berada di jalan A Yani Dalam No. 42 ini merupakan salah 

satu toko yang bergerak dalam bidang kewirausahaan khususnya 

perdangangan. Toko ini bernama Toko Abah Copy Centre. Sebagai toko 

yang mengerti kebutuhan konsumennya, toko ini menyediakan berbagai 

persediaan alat-alat tulis kantor seperti : pena, pensil, penghapus, kertas -  

kertas dengan berbagai ukuran, selain itu juga menyediakan fotocopy 

dokumen, dan perlengkapan dan keperluan lainnya yang tidak saya 

tuliskan secara keseluruhan.

Proses sistem pembelian pada toko Abah Copy Centre masih  

manual sehingga sering terjadi kesalahan penulisan data, sering 

terlambat dalam proses penyimpanan data, penyimpanan data tidak 

teratur, dan juga sering terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dalam 

pembuatan laporan.
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2. Masalah

Masalah yang terjadi pada Toko Abah Copy Centre adalah sebagai    

berikut :

a. Sering terjadi kesalahan penulisan data barang.

b. masih menggunakan sistem manual sehingga sering terlambat dalam

proses penyimpanan data pada proses transaksi.

c. Penyimpanan data barang tidak teratur.

3.   Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah:

a. Dapat mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses 

pembelian di Toko Abah Copy Centre

b. Penyimpanan data barang teratur.

c. Dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemui 

pada sistem yang lama. 

d. Mempermudah dalam membuat laporan pembelian barang di toko 

Abah Copy Centre

4.    Ruang Lingkup/Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas adalah mulai dari 

proses pesanan barang, sampai dengan proses pembuatan laporan dan 

nota. Batasan masalah hanya akan membahas proses pembelian tunai, 

mulai dari pelanggan membeli barang sampai pembuatan laporan 

mengenai transaksi pembelian. Dimana sistem yang dipakai saat ini 

masih bersifat manual sehingga penggunaan komputer diperlukan agar 

aktifitas dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
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5.   Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk membuat sistem pembelian tunai ini 

adalah dengan :

a. Pengumpulan Data

1)  Penelitian Lapangan

Meneliti langsung berhubungan dengan pihak Toko yang                      

berhubungan dengan pembelian tunai.

2)  Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan pimpinan Toko. Dilakukan    

untuk mencari berita yang berhubungan dengan pembelian dan 

organisasi.

3) Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca buku – buku atau sumber lain 

mengenai pembelian tunai.

6.   Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan tugas akhir ini, dan agar 

mendapat gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi 

Pembelian Tunai. Penulisan laporan Tugas Akhir (TA) ini, pembahasan 

dan penjelasannya dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, masalah, 

tujuan penulisan, ruang lingkup/pembatasan masalah, 

metode penelitian, sistematika penulisan.
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BAB II : ORGANISASI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori tentang konsep 

sistem informasi, analisa dan perancangan sistem 

berorientasi objek dengan UML, dan serta teori 

pendukung.

BAB III : ANALISA SISTEM

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, uraian 

prosedur, dekomposisi fungsi, analisa proses, analisa 

keluaran, analisa masukan, indentifikasi kebutuhan, 

use case diagram, diskripsi usse case.

BAB IV : RANCANGAN SISTEM

Bab ini memuat tentang rancangan basis data, 

rancangan antar muka, 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 sehubungan dengan permasalahan 

yang dihadapi mengenai pengolahan data pembelian 

tunai serta saran – saran.


