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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer yang semakin modern, cepat dan 

praktis sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Kecepatan dan 

keakuratan informasi yang biasanya memerlukan waktu lama, kini hanya 

dalam hitungan detik informasi tersebut sudah dapat diterima. Dengan adanya 

kebutuhan informasi yang tak terbatas dan juga didukung oleh kemampuan 

komputer yang semakin canggih maka terciptalah pengetahuan yang disebut 

situs web (website) yang dioperasikan menggunakan suatu jaringan global 

atau lebih dikenal dengan nama internet. Melalui internet, setiap orang dapat 

memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja 

dan dimana saja. Kini dengan hadirnya internet, manusia dapat melakukan bisnis 

lebih mudah. 

Terkait dengan penjulan Millenia yang belum memanfaatkan situs web 

masih melakuan cara lama, pembeli harus datang ke toko jika ingin membeli 

handphone. Ketika pembeli sudah datang ke toko dan ternyata barangnya habis, 

pembeli akan merasa kecewa karena sudah jauh-juah datang ketoko ternyata 

barang yang dicari sudah kehabisan stoknya. Pembelian handphone secara kredit 

menggunakan cara manual dengan persyaratan yang harus di berikan ke toko, 

dan belum tentu saat itu juga langsung di accord oleh pihak leasing  yang 

bekerjama dengan Millenia. Yang mengakibat pembeli hanya bisa memberikan 

persyaratan dan menunggu untuk di informasikan kembali. Dan datang ke toko 

membayar administrasi dan cicilan pertama. Pembayaran angusran yang 

diberikan leasing kepada Millenia belum bentuk transparan, masih berbentuk 

laporan diakhir setelah pembeli melunasi.  

Dengan berbagai permasalahan yang ada maka diperlukan sebuah sistem 

baru yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sistem yang dibangun ini 

nantinya dapat digunakan untuk milihat katalok dan pembelian hendphone yang 

tersedia di Millenia tanpa perlu datang ketoko. Untuk pembelian kredit 

handphone pembeli bisa langsung upload persyaratan melalu web yang tersedia, 

jika sudah mendapat konfirmasi pembeli bisa melakukan pembayaran melalui 
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alfamart atau indomaret, kemudian mengupload bukti pembayaran. Barang bisa 

diambil langsung ke toko atau  dikirim lewat jasa pengiriman barang yang akan 

dikenakan biaya sendiri. Setiap angsuran yang masuk ke leasing akan terupdate 

di ditoko Millenia, memudahkan Millenia memantau angsuran yang sedang 

berjalan. 

Dalam penelitian ini akan dibuat suatu sistem informasi penjualan tunai 

kredit handphone (HP) berbasis web pada Mellenia dengan menggunakan 

software pendukung Adobe Dreamweaver sebagai editor, bahasa pemrogaraman 

PHP dan database-nya menggunakan MySQL. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

sesuai dengan latar belakang adalah bagaimana membangun sebuah sistem 

informasi pengelolan penjualan tunai kredit secara online. Sehingga dapat 

digunakan untuk membantu kinerja di toko Millenia agar menjadi lebih baik.  

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Permasalahan dibatasi pada 

beberapa hal antara lain : 

1. Tidak mencakup tentang permasalahan stok barang 

2. Proses penjualan dengan tunai atau kredit secara online 

3. Persyaratan uang muka ditentukan pihak leasing 

4. Proses pelunasan kredit yang meliputi laporan angsuran yang di 

lakukan oleh leasing ke pihak Millenia. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem 

informasi pengelolaan pejualan tunai kredit secara online di Millenia Celluler: 

1. Membantu pemasaran hendphone secara online. 

2. Memudahkan pembeli ketika ingin membeli hendphone secara tunai 

dan kredit dengan sistem online. 

  



 

 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain ; 

a. Bagi Penulis 

1. Memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian 

2. Mempraktikkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta 

mengaplikasikan kedalam kehidupan nyata sesuai dengan apa yang 

diperoleh selama perkuliahan. 

b. Bagi Akademis 

Secara akademik penelitian ini diharapkan akan memperkaya studi 

sistem informasi tentang bagaimana Pengelolaan Penjualan Tunai 

Kredit Hendphon di Millenia Kudus. 

1.6 Metodologi 

a. Objek 

Nama  : Millenia Celluler 

Alamat : Jl. Veteran No.11 Glantengan Kota.Kudus Kab.Kudus 

Telepon : (0291) 445233 

b. Metode pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat maka penulis 

mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1. Sumber Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut :  

a. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap 

permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian secara 

langsung untuk keperluan pengumpulan data pada Millenia 

Celluler. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

terjadi secara nyata seperti data barang dan penjualan. 

b. Interview (wawancara) 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 

dengan sumber data dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu 

wawancara dengan kepada pemilik Millenia Celluler yang 
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berhubungan dengan penelitian. Misalnya mengenai stok barang, 

alur dari sistem penjualan di Millenia. 

2.  Sumber Data Sekunder 

Data yang diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini 

diperoleh dari buku-buku, dan literatur-literatur meliputi : 

a. Study Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema 

permasalahan. Misalnya pengumpulan teori - teori mengenai 

perancangan untuk penyusunan skripsi. 

b. Study Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari 

internet, atau sumber informasi lain. Misalnya untuk materi 

tinjauan pustaka tentang sistem informasi penjualan. 

3. Metode Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, Proses perancangan sistem menggunakan bahasa 

pemodelan Unified Modelling Language (UML). Unified Modelling 

Language (UML) adalah bahasa pemodelan untuk pembangunan 

perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik 

pemrograman berorientasi objek. UML muncul karena adanya 

kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasi, menggambarkan, 

membangun dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. (Sukamto 

dan Shalahuddin 2011). Diagram merupakan penjelasan secara grafis 

mengenai elemen-elemen dalam sistem. Untuk membuat model, UML 

menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Beberapa diagram yang disediakan dalam UML 

antara lain : 

a. Use Case Diagram  

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, Use 

Case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi itu. 



 

 

 

b. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

sistem. Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau 

programmer membuat kelas-kelas sesuai rancangan di dalam 

diagram kelas agar antara dokumentasi perancangan dan perangkat 

lunak sinkron. 

c. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan 

dan diterima antar objek. Sequence diagram menunjukkan urutan 

event kejadian dalam suatu waktu. Komponen sequence diagram 

terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segiempat bernama 

message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang 

ditunjukkan dengan progress vertikal. 

d. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 

activity diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

e. Statechart Diagram  

Statechart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan 

status dari sebuah sistem. Perubahan tersebut digambarkan dalam 

suatu  graf berarah. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Demikian penjelasan kerangka penelitian produksi kerudung pada 

Millenia Celluler adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problems 

 Persyaran kredit yang masih menggunkan 

cara lama, dengan pengajuan kredit yang 

harus datang ke toko 
 Belum ada sistemapload data survei 

 Laporan angsuran yang hanya diakhir 

pelunasan 

Opportunity 

 Pengajuan persyaratan kredit yang dapat 

dilakukan secara online 

 Pengupload data survai kesistem 

 Laporan yang angsuran kredit yang akan 

tersistem 

Approach 

Membangun Sistem Informasi Pengelolaan 

Penjualan Tunai Kredit secara online yang akan 

memudakan pembeli untuk membeli handphone 

di Millenia secara tunai ataupun kredit dengan 

mengunjungi alamat website Millenia 

Software Development 

 Metode RPL : Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modeling Langueage) 

 Sofware    : Visual Studio Code, Xammp 

 Coding    : PHP 

 Database    : MySQL 

Software Implementation 

Software akan diImplementasikan di Millenia Celluler 

Software Measurement 

Pengukuran perangkat lunak menggunkan testing 

pre testpost test 

Result 

Sistem Informasi Pengelolan Penjualan Tunai 

Dan Kredit Di Millenia 


