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BAB I
PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang Masalah

Toko Abadi merupakan salah satu toko alat musik yang menjual  berbagai macam jenis alat-alat musik. Pada masa sekarang ini usaha toko abadi semakin berkembang dalam upayanya melayani pelanggan atau pembeli sehingga semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi dan dicari jalan pemecahannya. Untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan alat bantu yang dapat mempermudah dalam melayani pelanggan dan untuk pengendalian intern, disamping itu juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sebagainya.  
Salah satu sistem pendukung yang diperlukan untuk dapat mendukung  permasalahan  tersebut diatas yang dihadapi oleh toko abadi tersebut adalah perangkat komputer karena dengan adanya sistem komputerisasi, maka tugas untuk menghasilkan informasi dapat dilayani dengan cepat, tepat dan akurat, bila dibandingkan dengan penyelesaian secara manual.

1.2  Rumusan Masalah
Permasalahan yang dihadapi oleh Toko Abadi yaitu penanganan   penjualan dan pembelian barang dagangan yang dilakukan setiap harinya masih dilakukan secara manual, sehingga dapat menyita banyak waktu untuk mengelompokanya kedalam bentuk laporan. 

1.3  Ruang Lingkup 
Untuk memfokuskan pada masalah-masah yang akan dibahas pada skripsi ini hanya membahas mengenai data pembelian dan penjualan barang dagangan, berikut laporan-laporan yang diperlukan seperti laporan penjualan dan laporan pembelian, namun tidak menampilkan secara rinci laporan keuangan. 

1.4  Tujuan Penulisan
Memberikan kemudahan bagi Toko Abadi dalam melayani pelanggan yang ingin membeli barang dan 
penanganan terhadap pembelian dan penjualan  barang yang  ada supaya informasi yang diperoleh dapat dipercaya, tepat waktu dan diperoleh kinerja yang efisien dan efektif.
	Membangun  aplikasi penjualan dan pembelian barang  





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
Dari penelitian yang dilakukan oleh Lusianus Vitelius (2005)  dibuat sistem informasi penjualan untuk mendukung dalam transaksi dengan Microsoft  Visual Basic 6.0.tetapi sistem tersebut tidak bisa diakses secara multi user hal yang sudah dikerjakan meliputi :masukan data pelanggan,masukan data jenis,masukan data barang,masukan data  penjualan.
Dari hal yang tersebut diatas saya ingin mengembangkan sebuah aplikasi penjualan dan pembelian barang yang multi user guna meningkatkan kinerja toko tersebut.

2.2  Dasar Teori
Di zaman modern yang semakin berkembang ini banyak   perusahaan atau toko-toko yang telah menerapkan sistem komputerisasi penjualan dan pembelian barang dengan  harapan bisa menangani proses kegiatannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu Toko Abadi perlu mengimplementasikannya dalam menangani sistem penjualan dan pembelian barang. Toko Abadi bergerak dalam bidang perdagangan barang yaitu penjualan dan pembelian alat-alat musik.
2.2.1 Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan di Toko Abadi meliputi:
       	Proses input
Pelanggan
	Barang
Jenis Barang
Pembelian
penjualan
Retur Barang
Pembayaran
Proses Output
Pelanggan
	Barang
Jenis Barang
pembelian
penjualan
Retur Barang
Pembayaran

Analisis kebutuhan untuk Perangkat lunak yang digunakan :
	Sistem Operasi Windows XP 

Macromedia Dreamweaver MX, sebagai editor  HTML
MySQL, sebagai sistem basis data
	PHP, bahasa yang digunakan dalam  pembuatan aplikasi

apache, sebagai koneksi program PHP

2.2.2  Pemodelan 
 Model yang digunakan dalam penelitian:
	Analisis terstruktur

Analisis terstruktur dengan menggunakan teknik menemukan fakta   yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan data dan menentukan fakta-fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada.
          2. DAD
  	Menggambarkan proses yang dilakukan oleh sistem
          3. Relasi tabel
              -  hubungan antar tabel yang terkait
              -  tabel apa saja yang berkaitan dengan sistem




