
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut akan semakin banyak. Kondisi 

inilah yang melatarbelakangi semakin diperlukannya layanan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam pengadaan barang dan termasuk cara 

mengatasi masalah dalam hal tersebut.

Toko Y&E adalah usaha yang bergerak di bidang jasa fotocopy. 

Toko Y & E didirikan pada tanggal 19 Juli 2004 dan beralamat di Jl. 

Jendral Sudirman No.548 Sungailiat. Proses pengaturan prosedur 

informasi pembelian pada toko Y&E belum dilengkapi dengan sistem 

komputer, karena semua proses yang terjadi disana masih menggunakan 

sistem manual, seperti pendataan barang dan hal lain yang berhubungan 

pada setiap transaksinya.

Untuk mendukung kemajuannya, maka toko Y&E sebaiknya 

memiliki alat bantu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

dengan cepat. Dalam hal ini komputer sangatlah berpengaruh besar untuk 

memajukan perusahaan dan perlu didukung juga oleh sumber daya 

manusia yang dapat mengelola, menangani serta memeliharanya.

2. Masalah

Setelah melakukan riset secara langsung, maka penulis dapat melihat 

sendiri   permasalahan yang dihadapi oleh Toko Y & E antara lain adalah:

a. Sulitnya mengontrol persediaan barang sehingga banyak jumlah stok 

barang yang tidak diketahui.

b. Data pembelian barang yang tidak tersusun rapi sehingga sulit dalam 

perhitungan  barang yang telah dipesan.

c. Nota yang tidak lengkap sehingga proses pembelian barang berjalan 

dengan lambat.

d. Tidak adanya laporan pembelian barang sehingga sulit untuk 

mengetahui  pembelian barang setiap bulannya.
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3.  Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulis dalam melakukan riset ini antara lain adalah: 

a.  Penulis ingin melakukan pengontrolan persediaan barang secara 

langsung untuk mengetahui persediaan barang yang ada.

b. Melakukan penyusunan data pembelian barang supaya menjadi 

lebih rapi.

c. Melengkapi nota pemesanan barang agar proses pembelian 

berjalan dengan cepat.

d. Pembuatan laporan pembelian barang setiap bulan (usulan).

4.  Batasan Sistem

Batasan masih sangat diperlukan untuk membatasi masalah yang 

akan dianalisa agar lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai. Ruang lingkup dari masalah yang dibahas didalam penulisan 

Tugas Akhir ini adalah terbatas yang hanya membahas satu aspek saja 

yaitu dalam kegiatan pembelian tunai ATK saja yang ada pada di Toko Y 

& E. Adapun proses bisnis dalam Pembelian Tunai pada Toko Y & E 

adalah sebagai berikut 

a. Pendataan barang 

Supplier memberikan data supplier dan data ATK kemudian 

pegawai mencatat dalam buku supplier dan buku ATK dan pimpinan 

menerima data supplier dan data ATK yang diberikan oleh pegawai.

b. Pemesanan barang 

Pegawai mendata stok barang, jika stok minimal maka pegawai 

memesan barang kemudian dicatat kedalam buku pesanan dan buku 

supplier dan pegawai melakukan pesanan melalui telepon. Dan jika 

stok maksimal maka pegawai tidak melakukan pesanan. 

c. Catat nota penerimaan barang 
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Supplier yang memberikan barang yang dipesan kepada pegawai 

yang disertai nota penerimaan dan pegawai terima barang yang 

dipesan dan periksa nota penerimaan. Jika tidak sesuai dengan 

pesanan maka pegawai melakukan konfirmasi pengembalian barang 

yang diterima oleh supplier dan jika sesuai pesanan pegawai langsung 

mencatat nota penerimaan kedalam buku nota dan melakukan 

pembayaran secara tunai.

d. Laporan Pembelian

Pegawai membuat laporan pembelian setiap bulannya untuk 

diserahkan kepada pimpinan.

5.  Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan 

informasi-informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk 

menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara :

1) Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

sistem pembelian yang diterapkan di Toko Y & E sehari–hari yang 

sekaligus bahan masukan untuk penulisan Tugas Akhir ini.

2) Wawancara

Yaitu, dengan cara penulis mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada pihak Toko Y & E untuk memperoleh atau 

mendapatkan data yang dibutuhkan.

3) Kepustakaan
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Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis juga mempelajari dan 

mengumpulkan bahan–bahan dan petunjuk yang dapat menunjang 

tersusunnya Tugas Akhir ini.

b. Analisa Sistem

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

Analisa Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi 

dengan alat-alat teknik pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya 

akan di dapat sistem sehingga hasil akhirnya akan di dapat sistem yang 

object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :

1). Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis 

sistem yang sedang berjalan guna mengidentifikasikan 

permasalah-permasalahan yang ada.

2). Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan 

keluaran yang dihasilkan, guna memahami kebutuhan akan 

dokumen-dokumen baru.

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling 

Language (UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk 

mendeskripsikan proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta 

mendeskripsi konsep sistem baru yang akan dikembangkan dimana 

sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi-solusi dari 

permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. Beberapa 

diagram tersebut adalah: 

1) Activity Diagram
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Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu 

proses.

2) Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem 

jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau 

actor. Use Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem 

yang akan dikembangkan.

3) Use Case Description

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram.

c. Perancangan Sistem

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehinggga menghasilkan 

model sistem baru yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang 

diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi 

program.

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah :

1) Class Diagram

Class diagram adalah diagram  yang menunjukkan sekumpulan 

kelas, interface dan kolaborasi dan keterhubungannya.

2) Logical Record Structure (LRS)

Logical Record Structure Berasal dari setiap entity yang diubah ke 

dalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak 

dan atribut berada didalam kotak.
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3) Relasi

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign 

key.

4) Spesifikasi Basis Data

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang 

ada pada model conceptual secara detil.

5) Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara data store yang ada dalam diagram arus data.

6) Sequence Diagram

Sequence Diagram yang merupakan interaksi objek yang tersusun 

dalam suatu urutan waktu / kejadian.

6. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir  ini agar 

mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem 

informasi pembelian tunai, maka penulis menyusun Tugas Akhir ini dalam 

5 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I   :   PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan 

penulisan, batasan sistem, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.

BAB II  : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai konsep sistem informasi, analisa 

dan perancangan sistem berorientasi obyek, dan teori pendukung 

lainnya.
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BAB III  :  ANALISA SISTEM

Bab ini membahas mengenai tinjauan organisasi, uraian prosedur,  

analisa proses, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi 

kebutuhan, use case diagram, dan deskripsi use case.

BAB IV  : RANCANGAN SISTEM

Bab ini mengambarkan rancangan sistem yang diusulkan seperti : 

rancangan basis data yang meliputi class diagram, Logical Record 

Structur (LRS), transformasi logical record structur ke relasi 

(tabel), spesifikasi basis data dan rancangan antar muka yang

meliputi rancangan antar muka, rancangan masukan, rancangan 

dialog layar, dan sequence diagram.

BAB V  : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada  

bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya 

bermanfaat.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konsep Sistem Informasi


