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BAB I
PENDAHULUAN
  Latar Belakang Masalah
Perkembangan Teknologi Informasi saat ini sangatlah maju. Tetapi dalam aktifitas sehari-hari, perusahaan masih ada dalam mengolah data dengan menggunakan cara manual. Padahal transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut sangat banyak dan penting sehingga terjadi penumpukan data yang sangat banyak. Salah satunya adalah dalam transaksi pemesanan barang. 
Dalam trasaksi pemesanan barang harus terlibat dengan beragam transaksi yang melibatkan begitu banyak data penting yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Frekuensi transaksi yang sedemikian tinggi menyebabkan bertambah besarnya volume data yang harus dipelihara perusahaan. Informasi tidak hanya dapat dihasilkan dengan cara mengolah data dari sebuah sumber saja, melainkan dapat dihasilkan melalui transaksi dan pengolahan antara sumber data yang satu dengan yang lainnya.
Data yang menumpuk dalam pemesanan barang adalah kumpulan data-data yang telah lama, namun data tersebut wajib disimpan, sebab data yang menumpuk nantinya dapat juga digunakan untuk mengetahui perkembangan perusahaan sesuai jumlah barang yang dipesan oleh customer. 
Saat ini diperlukan sebuah sistem yang memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, keakuratan, efisiensi dan efektifitas didalam pengelolaan data dalam transaksi pemesanan kerajinan perak. Untuk itu dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengambil judul “Sistem Informasi Pemesanan Kerajinan Perak Di Home Industri Khanza Kota Gede Yogyakarta Berbasis Web”.
  Rumusan Masalah
Dengan melihat uraian yang telah disampaikan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :
	Transaksi terjadi pada pemesanan kerajinan perak di Home Industri Khanza.
	Transaksi pembayaran melalui sistem transfer bank.
	Pengiriman barang dikenakan biaya tambahan sesuai dengan jarak kota pemesan.
	Membuat Laporan Keuangan berdasarkan produk yang paling banyak terjual.



Ruang Lingkup
	Ruang lingkup Sistem Informasi Pemesanan Kerajinan Perak Di Home Industri Khanza Kota Gede Yogyakarta Berbasis Web dan untuk menghindari meluasnya masalah, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, meliputi pengolahan data barang, pengolahan data pelanggan dan data pemesanan barang, pengolahan data pengiriman barang dan membuat laporan pemesana barang. Kemudian pada sistem diberikan beberapa asumsi sebagai berikut:
	Pengembangan sistem pemesanan produk kerajinan perak di Home Industri Khanza Kota Gede Yogyakarta dari sistem manual menjadi sistem pengolahan data online.
	Membuat laporan keuangan untuk pemesanan kerajinan perak pada Home Industri Khanza atas suatu produk tertentu untuk setiap pelanggan.
	Transaksi pembayaran melalui transfer bank.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membangun aplikasi sistem informasi pemesanan kerajinan perak yaitu untuk memecahkan persoalan home industri dalam bentuk laporan keuangan dan sistem pembayaran melalui transfer bank.
	 

