
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Salah satu bidang teknologi yang berkembang sangat cepat sekarang ini 

adalah teknologi komunikasi yang meliputi perangkat keras maupun perangkat 

lunak. Perkembangan perangkat keras seperti komputer, alat-alat elektronik 

semakin banyak digemari oleh para konsumen, dikarenakan tuntutan kebutuhan 

akan sesuatu yang cepat, nyaman, mudah serta efesien. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah 

mempengaruhi peradaban yang memungkinkan sebab pekerjaan yang dilakukan 

dapat diselesaikan dengan cepat, akurat dan efesien. 

 Penggunaan komputer pada perusahaan sekarang ini sangat dibutuhkan 

terutama pada bagian-bagian dimana kesalahan sering dilakukan oleh manusia 

dan hal ini merupakan suatu yang dapat merugikan suatu perusahaan atau 

instansi. Dalam suatu perusahaan selalu berupaya untuk melakukan suatu 

dengan cepat dan seminimal mungkin menekan pengeluaran dan berusaha 

untuk memaksimalkan pendapatannya. 

 Pengolahan data pada suatu komputer tidak pernah terlepas dari sistem 

komputer yang sudah banyak digunakan oleh suatu perusahaan maupun 

instansi dalam membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 

Dengan adanya kemajuan teknologi dan berkembangnya sumber daya manusia 



maka tentunya dapat dibuat suatu aplikasi yang berfungsi mempermudah dan 

mempercepat pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian tunai. 

 

 Dan dalam katanya dengan hal yang tersebut diatas, maka penelitian inipun 

bermaksud ingin membentuk atau mewujudkan sebuah aplikasi yang dapat 

mempermudah para pemakai atau user didalam mengolah data. 

 

2. Masalah  

Masalah yang ada saat ini yaitu dimana pengolahan data pembelian tunai 

masih secara sistem manual. Yang mana pada intinya belum adanya sistem 

pembelian tunai yang terkomputerisasi yang dapat membantu dan memenuhi 

semua kegiatan dalam perusahaan, dimana sistem  tersebut benar-benar telah 

memenuhi standar tujuan yang diterapkan oleh perusahaan dan cara 

pencapaiannya lebih efektif dan efisien. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulis Tugas Akhir (TA) ini merupakan salah satu syarat untuk 

kelulusan bagi jenjang Diploma III (Tiga) Sekolah Tinggi  Manajemen Informatika 

dan Komputer Atma Luhur Pangkalpinang. 

Adapun tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

sehingga dapat dijadikan pedoman maupun bekal bagi Mahasiswa itu sendiri 

untuk terjun ke masyarakat. Agar Mahasiswa tersebut dapat lebih mudah 

beradaptasi dengan dunia kerja dan membantu pengetahuan terhadap 

penerapan teori setalah menyelesaikan pendidikannya. 

 

 



 

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah : 

a. Agar Mahasiswa dapat mengadakan studi perbandingan dan sarana untuk 

menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan masalah 

yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan dunia kerja nyata. 

b. Untuk melengkapi serta mengembangkan perangkat sistem informasi 

manajemen khususnya dibagian pembelian tunai. 

 

4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Dalam menyelesaikan tugas akhir setiap Mahasiswa harus melaksanakan 

riset disuatu perusahaan maupun instansi. Penulis melaksakannya di Toko 

Sederhana yang beralamatkan di Jl. Baru No. 1 Baturusa Bangka.  

 Objek penelitian yang penulis lakukan pada Toko Sederhana Baturusa 

adalah mengenai sistem pembelian tunai yang berfungsi untuk memudahkan 

proses pembelian tunai yang terjadi pada Toko Sederhana Baturusa. 

 Karena keterbatasan waktu pelaksanaan riset yang diberikan oleh 

perusahaan tidaklah mungkin penulis untuk mempelajari semua hal yang ada di 

Toko Sederhana Baturusa. Maka dari itu penulis menulis materi-materi yang 

dianggap penting dalam pengolahan dan pengentrian data pembelian tunai. 

 

5. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu dengan memusatkan perhatian secara mendalam pada objek yang diteliti. 

 

 



 Teknik pengumpulan data yang diambil untuk mendukung metode tersebut 

adalah : 

a. Observasi 

Yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dalam 

melakukan penelitian berdasarkan konsep teoristis terhadap berkas-berkas 

atau dokumen-dokumen perusahaan atau instansi secara sistematis. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada pihak yang bersangkutan dan memiliki keterkaitan 

langsung dengan sistem informasi perusahaan untuk meminta keterangan 

tentang perusahaan melalui tanya jawab secara lisan atau tulisan di Toko 

Sederhana Baturusa. 

c. Studi Kepustakaan  

Yaitu penelitian yang bersifat teoritis, dimana penelitian dilakukan dengan 

mencari data  serta ilmu pengetahuan lainnya yang relevan dan 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

d. Analisa Terstruktur 

Dalam menganalisa sistem ini metode yang digunakan adalah metode 

pendekatan terstruktur yaitu menganalisa sistem berjalan dengan cara 

membuat diagaram konteks, diagram overview dan diagram rinci. 

e. Perancangan Terstruktur 

Yaitu dengan spesifikasi rancangan masukan, proses keluaran, implementasi 

sistem maka akan dibuat perancangan dalam bentuk bagan terstuktur 

beserta spesifikasi modulnya. 

 

 

 



 

6. Sistematika Penulisan 

Sesuai ruang lingkup pembahasan maka untuk memperoleh gambaran 

mengenai isi tugas akhir ini penulis akan menyusunnya dengan sistematika 

sebagai berikut : 

  

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup atau batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

  

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori mengenai analisa dan 

perancangan serta teori-teori yang digunakan dalam 

pembuatan rancangan sistem pengolahan data pembelian 

tunai. 

  

 BAB III  ANALISA SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, dekomposisi 

fungsi, analisa batasan sistem, analisa kebutuhan, analisa 

keluaran, analisa masukan, analisa proses, analisa data, 

identifikasi kebutuhan serta usulan pemecahan masalah. 

 

 



 BAB IV  RANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang rancangan basis data, spesifikasi 

basis data, bagan terstruktur, spesifikasi modul, rancangan 

keluaran, rancangan masukan dan rancangan tampilan. 

 

 BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari 

isi laporan dan analisa yang telah dilakukan serta memberikan 

saran dan langkah perbaikan dari beberapa masalah yang 

dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


