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BAB I
PENDAHULUAN

1 .1 	Latar Belakang Masalah
		Seiring dengan kemajuan perkembangan zaman, kemajuan teknologi komputer sekarang ini semakin berkembang pesat. Hampir semua bidang kehidupan, memanfaatkan  teknologi  komputer untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi baik itu dunia hiburan, penelitian, akademik, industri maupun dunia perdagangan semuanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Keadaan seperti ini menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap teknologi.
Khusus dalam bidang perdagangan, pemanfaatan teknologi informasi ini lebih ditujukan untuk pengolahan data atau yang lebih kita kenal dengan nama data processing. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi terutama komputer maka data yang dahulunya diolah secara manual akan diganti cara pengolahannya menggunakan komputer, sehingga akan semakin mempercepat pengolahan transaksi dan pengefisienan tenaga, waktu dan biaya yang dibutuhkan. 
Dengan melihat adanya perkembangan teknologi dan semakin meningkatnya volume transaksi yang terjadi di toko Sinar Elektronik jika penanganan dan pengolahan transaksi-transaksi tersebut masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga karyawan, maka transaksi-transaksi yang dilakukan kurang efisien dan efektif sehingga akan memakan waktu lama. 
1. 2	 Rumusan Masalah
Toko Sinar Elektronik yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat listrik ingin memperoleh kemudahan dalam hal pencatatan transaksi dan kecepatan mengakses informasi data penjualan, maka Toko Sinar Elektronik ingin membuat suatu sistem informasi penjualan untuk kelancaran transaksi baik untuk toko Sinar elektronik maupun pelanggan.
	Oleh sebab itu diperlukan sistem informasi yang berbasiskan komputer untuk mengelola data transaksi penjualan sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan akurat bagi pegawai, pemilik dan konsumen.
1.3 	Ruang Lingkup
Berdasarkan rumusan masalah di atas dan untuk menghindari analisa yang berkepanjangan maka pembahasan hanya dibatasi pada pendokumentasian data supplier, transaksi pembelian barang secara tunai, jenis barang, data barang beserta stok, data pegawai, transaksi penjualan barang secara tunai, dimana penentuan harga jualnya tidak memakai persentase tertentu melainkan langsung berdasarkan kebijakan toko, pengolahan persediaaan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak serta pembuatan laporan pembelian per transaksi, laporan pembelian per periode, laporan penjualan per transaksi, laporan penjualan per periode, laporan semua pegawai, laporan semua jenis barang, laporan barang per jenis besrta stok , laporan barang telaris, laporan semua supplier, laporan supplier termurah, laporan rugi/laba dan laporan kartu persediaan.
1.4 	Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Informasi Penjualan di toko Sinar Elektronik untuk memberikan kemudahan bagi Toko sinar Electronik dalam hal pengolahan data penjualan secara komputerisasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan kinerja dari Toko sinar Electronik tersebut dalam menjalankan usaha dagangnya. 

