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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar belakang 

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, banyak berdiri usaha 

yang mengharapkan kegiatan usahanya berkembang dan menjadi lebih 

baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka Toko Supaat berinisiatif 

untuk membuka sebuah pertokoan yang bergerak dalam bidang 

penjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari serta barang kebutuhan 

lain-lainya yang beralamat di jalan Raya SungaiLiat, Selindung Lama 

yang diprioritaskan bagi masyarakat umum yang penjualannya  dilakukan 

secara tunai. 

Dalam hal di atas, diperlukan suatu sistem untuk mendukung 

perkembangan usaha dan proses penjualan tunai pada Toko supaat. 

Dengan ini memanfaatkan sistem penjualan dapat di usulkan dengan 

secara benar, di buat dalam sistem penjualan tunai 

 

2. Masalah 

  Masalah yang dibahas dalam Toko Supaat ini adalah Sistem 

Penjualan Tunai pada Toko Supaat  masih manual, sehingga dalam 

pencatatan yang meliputi pemesanan barang, nota dan pembuatan 

laporan penjualan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena begitu 

banyak data yang diolah hal ini menyebabkn kurang ketelitian dalam 

pengelolahan data sehingga akan menghambat proses pada sistem 

penjualan tunai tersebut. 
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3. Tujuan Penulisan 

 Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis mencoba 

memberikan masukan dalam kaitannya mengembangkan sistem informasi 

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Diharapkan 

dengan penerapan sistem yang diusulkan, dapat mengurangi dan 

memudahkan dalam pengontrolan data masukan dan keluaran agar 

proses pengelolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 

 

4. Ruang Lingkup/Pembatasan masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan maka batasan masalah hanya 

akan membahas pada masalah yang hanya berkaitan pada sistem 

penjualan tunai. Ruang lingkup dalam penulisan Perancangan Sistem ini 

hanya pada beberapa proses yang menyangkut pemesanan barang, 

pembuatan nota, pembayaran, pengiriman barang hingga pembuatan 

laporan. Dalam sistem penjualan tunai pada Toko Supaat tidak terdapat 

transaksi pengembalian barang yang rusak, karena setiap barang 

pesanan yang dibuat telah sesuai dengan pesanan pelanggan. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Wawancara 

Wawancara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk 

mempelajari dan mengamati sistem yang ada di Toko Supaat serta 

mendapatkan data langsung dari sumbernya. 

b. Teknik Dokumentasi 

Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam melakukan 

penilaian berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen di 

Toko Supaat, khususnya dengan masalah yang dihadapi. 
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c. Analisa Terstruktur  

Analisa dilakukan terhadap masukan-masukan yang ada pada Toko 

Supaat sistem berjalan, proses-proses yang dikerjakan.  

 

6. Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari Toko supaat ini 

secara sistematis disusun menjadi beberapa Bab,  antara lain: 

 

 BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Tujuan 

Penulisan,  Masalah, Ruang Lingkup/Batasan Masalah, Metode 

Penelitian, Sistem Penulis. 

 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang Konsep Sistem Informasi, 

Analisa dan Perancangan System Berorientasi Objek dengan 

UML, dan Teori Pendukung. 

 
BAB III:  ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini membahas mengenai Tujuan Organisasi, Uraian 

Prosedur, Dekomposisi Fungsi, Activity Diagram, Analisa 

Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case 

Diagram dan Deskrifsi Use Case. 

 
BAB IV : RANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini menggambarkan tentang Rancangan Basis Data 

dan Rancangan Antar Muka. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa 

yang telah dilakukan selama TA di Toko Supaat serta 

memberikan saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan 

usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


