4


1
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada era teknologi dan informasi saat ini, penggunaan komputer di berbagai bidang usaha sudah menjadi suatu hal yang umum. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat. Internet adalah sebuah jaringan komputer besar yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia yang terhubung dalam jaringan. Berdasarkan kondisi yang ada, internet merupakan peluang pasar yang sangat cocok bagi setiap perusahaan terutama “HANA music” yang ingin memperkenalkan dan memasarkan produk ataupun jasanya kepada konsumen di seluruh dunia. Web sebagai layanan penyedia informasi di internet yang berbasis grafis merupakan sarana untuk memperkenalkan dan memasarkan produk atau jasa yang dimaksud. Melalui web “HANA music” dapat memperkenalkan dan memasarkan produk yang dihasilkan berikut segala informasi tentang produk tersebut. Karena web tidak dibatasi oleh batas-batas geografi dan waktu, suatu perusahaan dapat dikenal lebih luas sehingga dapat menaikkan citra perusahaan. 
Disisi lain informasi detail yang ditampilkan web tentang suatu produk dapat mempermudah konsumen dalam melihat, memilih dan membeli produk yang diinginkan kapan dan dimana saja.
 Masalah Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Mobilitas manusia yang begitu cepat membutuhkan alat bantu yang mempermudah menjalankan semua aktivitasnya. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengolahan informasi yang handal agar informasi yang diperlukan bisa diperoleh dengan cepat dan akurat.
Salah satu sarana yang diperlukan untuk mendukung sistem pengolahan informasi yang handal tersebut adalah komputer. Komputer sebagai suatu alat bantu pengolahan data merupakan sarana yang tetap untuk menangani masalah-masalah yang bersifat rutin dan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, komputer juga mempunyai kemampuan yang sangat tinggi dalam hal ketelitian dan kecepatan prosesnya.
Selama ini Toko “HANA music” Yogya melakukan pengolahan data keuangan secara manual yaitu dengan mencatat setiap transaksi dengan menggunakan buku besar (General Ledger). Hal ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan kurang konsisten dan sering mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti data pelanggan, data produk, harga jual. “HANA music” hanya terbatas pada penjualan di dalam satu wilayah saja yaitu di Yogyakarta.  

Rumusan Masalah
Pada saat ini penjualan di “HANA music” terjadi secara manual. Hal ini mengakibatkan informasi yang dihasilkan kurang cepat. Beberapa permasalahan yang bisa dirumuskan adalah bagaimana memberikan informasi kepada pelanggan tentang jenis, merek, tipe, spesifikasi dan harga alat musik, agar Pelanggan dapat memesan alat musik secara online dengan tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja, dan bagaimana mempermudah dan mempercepat bagi pelanggan untuk mendapatkan produk dan melakukan transaksi jual beli dan mengetahui informasi lainnya.

Ruang Lingkup
Mengingat kompleksnya permasalahan dari toko “HANA music” di Yogyakarta, maka pembahasan ditekankan pada pengolahan data jenis, data merek, data tipe, tarif per kota, harga jual, spesifikasi setiap alat musik. Karya tulis ini akan membahas mengenai cara penjualan alat musik yang dilakukan secara tunai dengan cara transfer melalui Bank atau ATM kepada toko “HANA music”.

1.4	Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi penjualan terhadap pemesanan produk Alat Music di toko “HANA Music” secara online.

