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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dalam perkembangan dunia usaha seperti sekarang ini pasti banyak terjadi persaingan. Baik perusahaan besar, menengah maupun usaha kecil. 
Mengingat bagian pembelian dan penjualan merupakan hal yang utama dari suatu usaha, maka diperlukan alat bantu yang dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat serta dapat meningkatkan kinerja dalam usaha tersebut.
	Pada toko Fabio transaksi penjualan masih dilakukan secara manual, sehingga tidak dapat diperoleh informasi data yang cepat dan tepat. Sebagai contoh dalam proses penjualan baju dimana transaksi masih  melalui cara manual yang dilakukan oleh Fabio dengan pelanggannya. Sehingga  pihak toko Fabio ini memerlukan suatu aplikasi sistem informasi guna menangani transaksi pembelian, penjualan serta laporan dari setiap proses yang di lakukan pada toko Fabio sehingga mempermudah dalam pengarsipan. 
	Dengan hal hal tersebut diatas maka penulis ingin menerapkan suatu sistem informasi penjualan baju di toko Fabio, untuk memperkecil kendala kendala dalam pengarsipan dan mempercepat perolehan informasi sehingga lebih efektif dan efisien. 



Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berinisiatif untuk memilih judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN BAJU DI TOKO FABIO  BERBASIS MULTIUSER”.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang dibahas dalam sistem ini meliputi pendataan data barang, memproses transaksi pembelian barang dan memproses transaksi penjualan barang. Setiap pendataan dan proses yang dilakukan nantinya akan mengeluarkan laporan pada setiap prosesnya. 
	Pada sistem yang akan dibangun ini nantinya akan menggunakan konsep multiuser, dimana setiap user dapat menggunakan sistem ini secara bersamaan dengan menggunakan satu database.
	Dalam sistem ini tidak ada transaksi pengembalian barang.
Transaksi pembayaran yang dilakukan di toko ini dilakukan secara tunai.
	Laporan yang akan ditampilkan meliputi laporan daftar barang, daftar pelanggan, daftar supplier, jenis barang, pembelian per nota, penjualan per nota, pembelian per periode dan penjualan per periode.


Tujuan Penulisan Skripsi
    Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah 
	Untuk membuat suatu sistem informasi penjualan baju di toko Fabio berbasis multiuser.
	Sistem ini dipakai untuk pengolahan data agar tersusun rapi, terstruktur dan tersimpan dengan baik sehingga kebutuhan akan informasi dapat dilakaukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan.
	Dengan adanya sistem ini pihak toko Fabio dapat meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam bertransaksi.





