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BAB I
PENDAHULUAN

 Latar Belakang
Disadari ataupun tidak untuk saat ini, komputer telah banyak berperan dalam masyarakat di segala bidang kehidupan di dunai kerja. Berbeda dengan produk teknologi lainnya, komputer unggul dalam kemampuan untuk di program secara fleksibel dalam penyelesaian permasalahan–permasalahan manusia, dan tampak sekali bahwa begitu pesat perkembangan melaju seiiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap komputer.
Pada berbagai bidang usaha, komputer sudah banyak digunakan sebagi alat bantu. Peran serta suatu sistem informasi sangatlah menunjang pemakaian alat bantu komputer, untuk meningkatkan atau memperlancar suatu bidang usaha. Sekarang ini bidang perekonomian dan bisnis semakin berkembang, baik itu di Negara–negara maju maupun di Negara berkembang seperti halnya Indonesia.
Nilai dan manfaat teknologi komputer pada suatu kegiatan manajerial menitik beratkan pada apakah fungsi sistem yang digunakan telah cukup efektif memberikan nilai tambah dalam prosedur pelayanan kepada masyarakat pada umumnya maupun pihak internal atau instasi pada khususnya. Suatu produk teknologi tertentu, khususnya perangkat lunak dan aplikasinya banyak memegang peranan penting dalam kegiatan manajerial.
Konter handphone “ jass sellular “ yogyakarta, dalam aktifitasnya tidak lepas dari kegiatan penjualan multimedia card. Baik penjualan perseorangan atau penjualan pada suatu instansi    ( partai besar ).
Melihat banyaknya kegiatan pembelian dan penjualan multimedia card serta diperlukan penerimaan informasi dalam waktu yang cepat serta dengan ketepatan yang tinggi maka pihak apotik membutuhkan suatu sistem pencatatan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu penulisan skripsi ini berjudul “Sistem Informasi Penjualan Konter Handphone Jass Sellular, Yogyakarta “. Dengan adanya komputerisasi akan disusun suatu sistem pengolahan data pembelian dan penjualan MultiMedia Card dengan menggunakan komputer, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan yang dilakukan pada Konter Handphone Jass Sellular Yogyakarta dan dapat meningkatkan pelayanan konsumen.

	 Rumusan Masalah

Kegiatan pengolahan data penjualan di konter handphone “ Jass Sellular ” yogyakarta dimaksudkan memberikan pelayanan tentang data penjualan MMC yang dibutuhkan oleh pemilik konter juga dimaksudkan mencari laba karena instansi ini bergerak di bidang penjualan.
Dengan adanya volume pemesanan penjualan yang sering kali bertambah, maka untuk waktu yang akan datang sudah tidak efisien lagi bila di kerjakan dengan cara manual karena selalu memerlukan pelayanan secara tepat dan akurat, juga harus sering dengan perkembangan informasi.
Proses untuk mengolah data dalam konter handphone Jass Sellular yogyakarta ini berpegang pada system komputerisasi yang efisien sehingga hasil dari olahan tersebut dapat di jadikan informasi yang berharga bagi orang-orang yang bersangkutan di dalamnya. 
 Ruang Lingkup
Sesuai dengan permasalahan di atas, permasalahan hanya dibatasi pada penanganan sistem pengolahan data penjualan MMC kemudian dijadikan semacam data masukan yang nantinya data dicatat dan diproses, sehingga menghasilkan laporan transaksi yang ada. Selain itu terdapat proses retur yang mana terjadi pengembalian dari pihak konter kepada konsumen apabila terjadi kerusakan. Retur Penjualan ini berfungsi untuk melakukan proses perekaman data retur penjualan barang. Di dalam  kegiatan tersebut terdapat proses pencarian barang yang akan diretur oleh seorang pembeli, kemudian ketika proses retur itu direkam maka pembeli tersebut akan mendapatkan uangnya kembali sesuai dengan harga dari barang.
 1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari skripsi ini membuat sistem informasi penjualan konter handphone “ Jass Sellular ” adalah memberikan informasi data penjualan MMC yang telah dilakukan, pencarian data penjualan yang telah dilakukan supaya lebih mudah dan efisien.

