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MOTTO

“ Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Allah, maka sesunguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. (QS:Ath Thuur/ 47 : 48).

Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati(tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. (QS: Al Mulk / 23).  
“Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat.”
 (Khalifah Abdul Malik bin Marwan)
“Lumbung emas dalam diri kamu adalah fikiran kamu. Kamu dapat menggalinya sedalam-dalamnya dan sepuas-puas yang kamu inginkan.” 
(Abdullah Mansur M.H)
“Sebaik – baiknya manusia adalah mereka yang memberi manfaat bagi lingkungan mereka.”

“Tanda-tanda orang yang budiman ialah dia akan merasa gembira jika dapat berbuat kebaikan kepada orang lain, dan dia akan merasa malu jika menerima kebaikan dari orang lain.”








INTISARI



Nanda Cell merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di dalam bidang penjualan perangkat telekomunikasi bergerak ( mobile telecommunication dalam hal ini telpon selluler ). Selama ini sistem penjualan dan pembelian handphone masih dilakukan degan cara mencatat secara manual, sehingga data yang telah tercatat masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan karena  kurang teliti. Jika terjadi seperti ini, maka data yang di catat tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya dan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka untuk itu di butuhkan  suatu sarana yang nantinya dapat menghasilkan informasi tentang kegiatan transaksi dengan cepat dan tepat maka di butuhkan adanya suatu sistem pengolahan data yang baik dan komputer  merupakan sarana teknologi informasi yang tepat untuk mengolah data yang bersifat rutin. Maka berdasarkan permasalahan diatas maka dapat di ambil judul Sistem  Informasi Penjualan HandPhone Di Nanda Cell Palembang.

Pada pembuatan program aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Borland C++ Builder 5.0, serta aplikasi tambahannya berupa MySQL DAC dan menggunakan MySQL sebagai databasenya. Tabel yang digunakan dalam pemrograman ini terdiri dari sembilan tabel, yaitu  : tabel supplier, tabel pembelian, tabel det_Pembelian, tabel barang, tabel det_barang, tabel penjualan, tabel det_penjualan,tabel pelangan, tabel petugas. 

Hasil yang di harapkan dari sistem ini adalah tempat menampilkan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang di maksud dapat di tampilkan sesuatu atau setiap kali di butuhkan. Dimana informasi tersebut berupa informasi tentang data penjualan dan pembelian handphone.

Kata Kunci : Database, MySQL DAC, MySQL, Multiuser.
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