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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 
Dengan bertambahnya populasi penduduk khususnya di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memberikan dampak yang beragam. Dari data sensus Biro Pusat Statistik Daerah, terlihat bahwa peningkatan ini paling banyak didominasi oleh para pendatang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Marauke yang berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk ini maka bagi para pebisnis hal ini merupakan peluang yang cukup baik untuk membuka usaha. Seperti diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk akan memicu naiknya kebutuhan makanan pokok dan keperluan sehari-hari. Untuk mengisi peluang ini maka munculah berbagai usaha ritel yang moderen sampai tradisional yang berdiri di hampir semua daerah menyebabkan kondisi persaingan menjadi lebih sengit. 
Dengan semakin ketatnya persaingan dalam bisnis ini maka sudah tentu diperlukan suatu keunggualan kompetitif bagi sebuah usaha minimarket. Ada beberapa keunggulan yang belum sepenuhnya dimiliki oleh suatu minimarket khususnya menyangkut keakurasian data pembelian dan penjualan, kecepatan dalam menyajikan data serta kemudahan pengoperasian data. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlu sekali untuk menerapkan sistem komputerisasi pada sebuah minimarket, Pada minimarket diperlukan sebuah program aplikasi (software) penjualan yang memiliki fasilitas lengkap dengan biaya yang tidak mahal untuk mengelola management stok, pembelian dan penjualan secara komputerisasi. Dengan software ini sebuah minimarket dapat melakukan pencatatan dan perhitungan secara otomatis atas semua kegiatan transaksi. serta sudah dapat mendukung pengoperasian secara multi user.
Sudah saatnya minimarket juga menerapkan Database Management System (DBMS) dalam kegiatannya. Memang sekarang ini telah banyak perangkat lunak dari vendor-vendor tertentu yang beredar dipasaran dimana dapat memperoleh segala kegiatan ritel, hanya ada beberapa hambatannya yaitu program aplikasi (Software) yang sekarang ini beredar lebih banyak diperuntukkan bagi ritel-ritel moderen besar seperti hepermarket dan supermarket dengan fasilitas dan kelengkapan system yang tersedia, dimana telah ditentukan dari vendor yang sifatnya yang sudah terstandarisasi dan tidak dapat di customize lagi, padahal kebutuhan system untuk ritel besar dan kecil berbeda, disamping itu software yang telah ada ini harganya sangat mahal, cara penggunaannya pun agak rumit dan perlu unit khusus yang menangani system ini. 

Maksud
Berdasarkan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Minimarket Handayani Berbasis Multi User, akan dibuat suatu program aplikasi (Software) berupa sistem informasi pada minimarket. Dimana pada tahap awal penulis akan membuat suatu rancangan berdasarkan obyek yang akan diteliti yaitu minimarket Handayani. Perancangan tersebut meliputi perancangan sistem, dimana ditentukan bagaimana proses perancangan yang bersumber dari hasil analisa sumber data sampai ke hasil akhir perancangan yang diinginkan. Setelah tahap perancangan sistem tersebut dilakukan, tahap selanjutnya akan dibangun atau dibuat suatu bentuk penyajian informasi sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh minimarket Handayani. Penyajian sistem informasi data pada minimarket tersebut berbentuk aplikasi multi user.

Tujuan
	Tujuan dari pembuatan aplikasi (Software) yang dilakukan terhadap masalah perancangan sistem informasi yang dihadapi oleh minimarket ini adalah:
	Agar dapat menangani semua transaksi penjualan yang ada, dengan demikian maka kesalahan-kesalahan dalam perhitungan dapat dihindari dan dapat mempercepat proses transaksi,

Agar dapat melakukan rekapitulasi penjualan dan pembelian, membuat laporan-laporan sehingga manajer dapat mengetahui beberapa transaksi yang telah terlaksana.
Agar dapat melakukan rekapitulasi pembelian barang harian/bulanan, serta dapat mengetahui supplier  mana yang paling banyak memasok barang.
Agar dapat mengetahui berapa pelanggan tetapnya.
Agar dapat memantau persediaan barang yang ada di rak, maka secara otomatis akan memberi laporan barang-barang yang akan di pesan kembali beserta nama supliernya.
Agar dapat dilakukan Sistem keamanan yang membedakan hak setiap user dalam mengakses sistem.


Batasan Masalah
	Dalam penelitian kali ini penulis berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh minimarket , masalahnya yaitu bagaimana membangun suatu sistem informasi yang mengelola fungsi-fungsi penting dalam manajemen ritel yang pada akhirnya dapat diandalkan sebagai salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki, sehingga dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan.
	Dengan begitu luasnya masalah yang dihadapi oleh minimarket dalam membangun sebuah sistem informasi, maka penulis akan memberi batasan masalah. Adapun batasan-batasan dari komplesitas ruang lingkup obyek yang diteliti adalah:
	Menangani transaksi pembelian barang dan penjualan barang, pengelolaan data pelanggan, supplier dan jenis barang yang ada pada minimarket Handayani
	Melakukan transaksi pembayaran secara tunai.
	Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
	Melakukan rekapitulasi pembelian dan penjualan barang.
	Penyajian sistem informasi data pada minimarket berbentuk multiuser.

Rancangan yang dibuat berdasarkan apa yang ada pada obyek yang diteliti yaitu minimarket Handayani.

Metode Penelitian
Berikut ini ada 2 metode penelitian yang digunakan untuk membangun sistem ini yang dikelompokkan menjadi:


1.5.1	Metode Pengumpulan Data.
Metode yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Metode ini memiliki beberapa bentuk antara lain:
a.	Metode Observasi.
Cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam minimarket, kemudian melihat kelemahan-kelemahan yang ada selama proses atau kegiatan yang ada dalam minimarket tersebut.
b.	Metode Wawancara.
Pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan para pegawai dan manajer yang ada di minimarket tersebut mengenai semua hal yang berkaitan dengan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian.
c.	Studi Pustaka.
Mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan manajemen ritel, serta system informasi manajemen dari buku-buku referensi, buku pedoman maupun sumber lainnya.
1.5.2	Metode Perancangan dan Pembangunan Sistem.
Metode yang kedua adalah metode yang berkaitan langsung dengan pembuatan system yaitu:
a.	Perancangan Perangkat Lunak.
Untuk merancang dan membangun system ini, maka penulis berniat untuk menggunakan metode lifecyle atau daur hidup system yang terdiri dari beberapa tahap antara lain Perencanaan, Analisis, Desain, Implementasi dan Penggunaan, kemudian mengimplementasikannya dengan menggunakan perangkat lunak yaitu Delphi 6.
b.	Mengamati Sistem.
Melakukan analisis terhadap dampak yang terjadi sebelum dan setelah menerapkan Sistem Informasi yang telah dirancang.

Sistematika Penulisan
	Berikut ini adalah sistematika penulisan yang akan digunakan di dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:
BAB 1.    Pendahuluan.
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah yang berisi argumen atau alasan perlunya dibuat aplikasi dan menjelaskan kondisi yang dihadapi sehingga perlu aplikasi. Maksud berisi penjelasan pengertian dari judul. Tujuan berisi penjelasan tujuan dari pembuatan aplikasi/tool atau analisis yang dilakukan. Batasan masalah berisi uraian yang menjelaskan batasan dari komplesitas atau lingkup obyek yang diteliti.
BAB 2.    Landasan Teori.
Pada bab ini berisi tinjauan tentang obyek yang diteliti, teori tentang konsep / pengetahuan yang mendukung penyelesaian, dan teori tentang bahasa pemrograman/tool yang digunakan.




BAB 3.    Analisis dan Perancangan
Pada bab ini berisi tentang analisis dari obyek yang diteliti, algoritma flow chart (structured) atau Data Flow Diagram (DFD), dan perancangan sistem dan proses perancangannya.
BAB 4.    Implementasi / Pembahasan
Pada bab ini berisi tentang cuplikan prosedur-prosedur pokok baik input, proses maupun outputnya dari setiap dialog / Interface yang dibuat, serta pembahasan yang berisi analisis hasil implementasi.
BAB 5.    Kesimpulan dan Saran.
Pada bab ini berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang menjawab batasan dan tujuan serta berisi keunggulan dan kelemahan sistem mengacu pada produk lain. Sedangkan saran berisi tentang bagaimana mengatasi kelemahan hasil uji coba.




