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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semua aktivitas perusahaan diusahakan agar dapat dilaksanakan dengan 

cara seefisien, efektif dan sepraktis mungkin, mengingat tujuan perusahaan untuk 

mencapai hasil yang maksimal, baik dalam hal pelayanan, keuntungan, kualitas 

maupun kuantitas. Namun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal yang tidak 

efisien dan efektif dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan, hal tersebut 

dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang menggunakan cara-cara manual 

sehingga mengalami kesulitan dalam bersaing di era global saat ini. 

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin lama 

semakin canggih. Berbagai peralatan berteknologi tinggi diciptakan untuk 

memudahkan pekerjaan manusia salah satunya adalah komputer. Komputer 

diciptakan untuk membantu dan mempermudah kegiatan yang terjadi di 

perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan atau organisasi, komputer merupakan 

alat bantu yang mutlak diperlukan sehingga penerapan sebuah sistem berbasis 

komputer menjadi kebutuhan pokok dan memberikan keunggulan kompetitif. 

Dengan adanya suatu sistem komputer, sebuah perusahaan akan menjadi lebih 

mudah dalam mengolah seluruh data perusahaan, hal ini akan mempengaruhi 

sistem kerja yang lebih cepat dan efisien.  

CV. Ikhlas Inside adalah perusahaan yang bergerak di bidang advertising 

yaitu pembuatan dan penyewaan media reklame seperti shopsign, baliho, billboard 

dll,  dengan menggunakan nama dagang Cinda Grafika selain itu CV. Ikhlas 

Inside juga  bergerak dibidang Event Organizer (EO) dengan nama dagang Cinda 

Pro, sebagian besar client CV. Ikhlas Inside adalah perusahaan dan pemerintahan 
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karena sesuai dengan tujuan bisnisnya yang lebih mengarahkan pelayanannya 

kepada perusahaan (corporate).  

Seiring dengan pengalaman dan pelayanan yang memuaskan CV. Ikhlas 

Inside dipercaya menjadi vendor atau rekanan berbagai perusahaan besar di 

indonesia seperti PT. Gudang Garam Tbk, PT. Surya Madistrindo, PT. HM. 

Sampoerna Tbk, PT. XL. AXIATA Tbk, PT. Samsung Electronic Indonesia, PT. 

Bajaj Auto Indonesia, PT. Smart Telecom, PT. Sosro, PT. Glora Djaja dan masih 

banyak lagi client atau rekanan dari CV. Ikhlas Inside 

Salah satu masalah yang dihadapi CV. Ikhlas Inside saat ini yaitu masalah 

pengelolaan informasi pembelian barang dan bahan-bahan baku untuk membuat 

media reklame dan alat-alat promosi perusahaan client yang masih menggunakan  

sistem manual, sehingga sistem pembelian masih sangat kurang maksimal. 

Pencatatan dengan sistem manual banyak mengalami masalah diataranya 

pencatatan memakan waktu lama, seringkali terjadi transaksi-transaksi yang tidak 

dibukukan karena arsipnya hilang, manajemen kesulitan dalam mendapatkan  

informasi atas transaksi pembelian dalam waktu yang cepat, terkait dengan format 

pencatatan yang belum seragam dan faktor human error. Selain itu pencatatan 

manual sangat meropotkan dan tidak efektif terutama dalam pembuatan laporan  

kepada pimpinan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pembelian  yang 

terkomputerisasi. 

Mengingat pentingnya sebuah sistem informasi pembelian pada CV. 

Ikhlas Inside untuk itu penulis bermaksud menganalisa dan merancang sebuah 

sistem informasi pembelian sesuai permasalahan yang telah di uraikan diatas 

dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembelian dan 

Utang Usaha Pada CV. Ikhlas Inside Pangkalpinang” 

Dengan adanya sistem informasi tersebut  diharapkan dapat membantu 

manajemen dalam mengelola pembelian pada. CV. Ikhlas Inside  sehingga  dapat 

meningkatkan proses bisnis sesuai yang diharapkan.  

 



3 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan suatu masalah 

yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang suatu sistem informasi pembelian dan utang 

usaha pada CV. Ikhlas Inside 

b. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data pembelian 

barang dimana sering terjadi transaksi pembelian yang tidak tersimpan 

dengan baik 

c. Kesulitan dalam melakukan pencarian data disebabkan terlalu 

banyaknya data yang ada dan pencarian harus dilakukan satu persatu 

didalam lemari arsip penyimpanan data. 

d. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data atau 

dokumen secara terkomputerisasi, akurat dan terjamin keamanannya. 

e. Bagaimana memberikan laporan-laporan secara cepat. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan maka pada penelitian ini penulis membatasi masalah sekaligus 

mempersempit ruang lingkup dalam melakukan pembahasan. Penulis membatasi 

ruang lingkup permasalahan hanya pada sistem pembelian dan utang usaha yang 

meliputi :  

a. Pengelolaan Pemesanan Barang 

b. Pengelolaan Data Barang 

c. Pengelolaan Data Supplier 

d. Pengelolaan Penerimaan Barang 

e. Pengelolaan Pembayaran 

f. Pengelolaan Retur Pembelian 

g. Pengelolaan Laporan Pembelian 
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1.4 Metode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai 

pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 

pengembangan sistem ini. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan 

metodologi literasi. Metodologi ini cenderung bergerak ke bawah namun jika 

terjadi suatu kebutuhan untuk kembali ke sebuah langkah sebelumnya, maka bisa 

langsung ke tahap tersebut tanpa harus menyelesaikann seluruh tahapan (Efraim 

Turban (2005), h.403). Adapun tahapan metodologi literasi sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

b. Analisis 

c. Perancangan 

d. Implementasi 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah literasi 

dimana setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai rancangan benar. 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka melengkapi data-data atau informasi yang berhubungan 

dengan penelitian ini maka penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan 

melalui beberapa metode, antara lain sebagai berikut : 

a. Metode Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah pengamatan langsung dari suatu kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan -

mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan serta mengamati apa 

yang menjadi titik kelemahan atau kekurangan dari sistem yang sedang 

berjalan sehingga kita dapat membantu memberikan jalan keluar dalam 

memperbaiki sistem tersebut. Dengan mengadakan pengamatan langsung 

ke bagian-bagian yang ada hubungannya dengan sistem pembelian agar 

data yang diperoleh lebih lengkap. 
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b. Metode Wawancara (Interview) 

Pada kegiatan ini, diajukan pertanyaan lisan dalam usaha untuk 

melengkapi data-data yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan pada 

bagian-bagian yang terkait dengan sistem pembelian pada perusahaan CV. 

Ikhlas Inside. 

c. Metode Kepustakaan 

Penulisan dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi yang 

menyangkut sistem informasi maupun tentang pembelian barang, sumber 

studi pustaka dapat berupa buku, makalah, jurnal, atau tulisan tulisan 

lainya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

1.4.2 Metode Analisis 

Ada beberapa tahapan dalam metode analisis yang dilakukan pada 

penelitian ini antar lain: 

a. Survei atas sistem yang sedang berjalan 

b. Analisis terhadap temuan survei 

c. Identifikasi kebutuhan informasi 

 

1.4.3 Metode Perancangan 

Ada beberapa metode perancangan dengan Unified Modeling Language 

adalah : 

a. Meracang sistem baru sesuai dengan identifikasi kebutuhan 

b. Merancang spesifikasi proses 

c. Merancang basis data dengan Entity Relationship Diagram 

d. Merancang tampilan antar muka sistem  

e. Merancang dokumen masukan dan dokumen keluaran sistem usulan 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal terfokusnya 

sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun 

tujuan dan manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1.5.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu CV. Ikhlas 

Inside dalam meningkatkan sistem pembelian diantaranya : 

a. Memudahkan dalam mengontrol data masukan maupun keluaran dalam 

penyajian informasi tentang proses pembelian sehingga dapat dilakukan 

dengan cepat dan akurat. 

b. Membahas permasalahan dan kekurangan yang ditemui pada sistem 

manual yang saat ini telah berjalan. 

c. Menghindari kehilangan data transaksi pembelian  

d. Meningkatkan efektifitas & efisiensi dalam pengolahan data agar dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat, akurat serta 

relevan dengan kebutuhan. 

e. Dapat mengambil keputusan dalam penentuan harga jual produk. 

f. Membantu memudahkan dalam pembuatan laporan pembelian kepada 

pimpinan  

g. Memberdayakan perkembangan teknologi yang ada saat ini. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini untuk membantu manajemen CV. Ikhlas Inside 

dalam mengatasi masalah pengelolaan sistem informasi pembelian dari sistem 

manual ke sistem komputerisasi dan bagi pembaca diharapkan dapat menjadi 

acuan jika ingin merancang sebuah sistem pembelian  serta memberikan wawasan  

dalam proses perancangan aplikasi komputerisasi 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang akan menggambarkan 

secara menyeluruh permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian  ini, 

pembagian bab tersebut sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, 

yang diperoleh dari latar belakang yang ada, menjelaskan tujuan dan manfaat dari 

penelitian, menjabarkan metode penelitian dan sistematika penelitian yang 

digunakan dalam penelitian.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas dan menjelaskan mengenai dasar teoritis yang 

menjadi landasan dan mendukung pelaksanaan penulisan. Berisikan penjelasan 

tentang teori umum, karakteristik sistem, klasisfikasi sistem, konsep informasi, 

konsep dasar sistem informasi, komponen pengembangan sistem, metodologi 

pengembangan sistem, perancangan sistem, metode literasi dimana setiap tahap 

pekerjaan dapat dikerjakan secara berulang–ulang, pemodelan proses, pemodelan 

data, ERD (Entity Relationship Diagram), teknologi basis data. Selain itu bab 

landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori – teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detil.   

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK  

Bab ini berisi PEP (Project Execution  Plan) yang berisi objektive proyek, 

identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables, penjadwalan proyek (yang 

berisi : work breakdown structure, milestone, jadwal proyek), RAB (Rencana 

Anggaran Biaya), Struktur Tim Proyek berupa table RAM (Responsible 

Assignment Matriks) dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan 

meeting plan.  

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi antara lain : struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem usulan. 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada bab 

sebelumnya dan saran-saran dari penulis. 


