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Keberhasilan adalah buah dari niat baik, upaya terus menerus dan kesabaran.
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INTISARI

Konter handphone jass sellular yogyakarta, dalam aktifitasnya tidak lepas dari kegiatan penjualan multimedia card.baik penjualan perorangan maupun pada suatu instansi      ( partai besar )

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pihak konter adalah banyaknya kegiatan pembelian dan penjualan multimedia card serta diperlukan penerimaan informasi dalam waktu yang cepat serta dengan ketepatan yang tinggi maka pihak konter handphone jass sellular membutuhkan suatu sistem pencatatan yang efisien dan efektif.

Proses untuk mengolah data dalam konter handphone Jass Sellular yogyakarta ini berpegang pada sistem komputerisasi yang efisien sehingga hasil dari olahan tersebut dapat di jadikan informasi yang berharga bagi orang-orang yang bersangkutan di dalamnya. 

Skripsi dengan judul Sistem Informasi Penjualan Konter Handphone Jass Sellular Yogyakarta ini menampilkan informasi data penjualan MMC yang telah dilakukan, pencarian data penjualan yang telah dilakukan dan persentasi barang retur supaya lebih mudah dan efisien.
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Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini dengan baik.
Maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata I. Dalam pembuatan skripsi  ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
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Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan rekan-rekan semuanya.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
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