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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Berkembangnya teknologi sistem informasi yang sangat 

pesat,maka penyajian informasi yang cepat dan efisien sangat di 

butuhkan oleh setiap orang. Perkembangan teknologi yang semakin 

pesat saat ini menuntut di ubahnya sistem manual menjadi sistem 

yang terkomputerasi. Demikian juga halnya informasi mengenai 

pendataan dan juga pembayaran di Toko Silvertech Computer.  

 Kecepatan serta kemudahan dalam memberikan pelayanan 

menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dan tentu saja dalam pengelolaan Penjualan serta 

pembelian barang yang di kelola menggunakan teknologi informasi 

juga di butuhkan untuk ketepatan, kecepatan, dan mempermudah 

petugas dalam proses penjualannya.  

  SilverTech Computer yang terletak di Jl.Kemasan Kotagede 

merupakan Toko Komputer yang menjual segala macam Assesories 

komputer, di antaranya adalah CD-R/RW,Speaker,Flashdisk dan 

lain lain. Pendataan barang dan juga transaksi pembayaran di toko 
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ini masih manual, sehingga dalam proses transaksinya kurang 

teratur sehingga kegiatan pembelian dan penjualan kurang efisien, 

maka di perlukan suatu sistem dimana sebagai pengganti metode 

pencatatan secara manual menjadi terkomputerisasi agar  lebih 

memudahkan dalam melakukan transaksi dan pendataan barang 

dan meminimalisir kesalahan. Dari latar belakang tersebut maka di 

susunlah sebuah penelitian mengenai “Sistem Informasi Penjualan 

dan Pembelian Barang Di SilverTech Computer Berbasis Desktop”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibuat suatu 

sistem aplikasi pengelolaan Penjualan dan pembelian barang di 

Silver Tech Computer  yang berfokus pada: 

1. Bagaimana melakukan proses penjualan yang cepat, tepat 

dan akurat. 

2. Bagaimana cara memperoleh laporan tentang barang yang 

masih ada di gudang dan barang yang yang sudah terjual. 

3. Laporan penjualan per periode,per barang,per nota dan 

terlaris, Supaya pengelolaan data penjualan dapat di lakukan 

secara baik dan benar. 
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4. Bagaimana melakukan proses Retur Penjualan dan 

pembelian yang cepat, tepat dan akurat. 

 

1.3 RUANG LINGKUP 

 Ruang Lingkup yang akan di kerjakan pada sistem aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Petugas gudang menginputkan data barang 

b) Menyimpan data barang yang telah di inputkan oleh petugas 

gudang 

c) Proses Transaksi penjualan 

d) Mengetahui stock barang yang ada di gudang sehingga 

apabila stock hampir habis dengan batasan minimal maka 

akan muncul message dialog peringatan barang hampir 

habis. 

e) Petugas Menangani Retur Barang. 

f) Hasil output atau informasi yang di hasilkan adalah berupa 

nota pembayaran dan juga laporan laporan penjualan per 

periode waktu serta laporan data barang. 

g) Sistem Berbasis Multiuser 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari pembuatan sistem ini 

adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang di gunakan untuk 

proses penjualan dan pembelian barang di gudang Toko SilverTech 

Computer  dan laporan penjualan per periode serta laporan data 

barang sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data 

barang.  

 


