3
1
BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah
Pada zaman sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern dan canggih  saat ini terutama di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita dituntut untuk mengikuti perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Komputer sekarang ini tidak asing lagi bagi manusia, karena komputer sebagai alat pengolah data dapat memberikan banyak kemudahan bagi manusia. 
Adapun kemampuan yang dimiliki komputer dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah :
	Dapat bekerja dengan kecepatan tinggi

Mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi
Kemampuan mengingat yang besar
Menghemat penggunaan tenaga atau pikiran manusia
Mengingat semakin kompleksnya masalah dan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka komputer sangatlah cocok dipakai untuk menyelesaikan masalah terutama masalah yang sangat kompleks. Dari sekian banyak masalah yang harus ditangani, salah satu diantaranya adalah penggunaan komputer dalam Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Sepeda di Toko “Diamond” Klaten berbasis multiuser.

Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan teknologi informasi yang sudah berkembang dengan pesat, belum dimanfaatkan secara optimal. Maka pokok masalah yang dibahas dalam karya tulis ini adalah Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Sepeda Di Toko “Diamond” Klaten Berbasis Multiuser

Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi :
	Ruang lingkup yang dibahas dalam sistem ini meliputi pendataan data barang, memproses transaksi pembelian barang masuk dari supplier dan memproses transaksi penjualan. Setiap pendataan dan proses yang dilakukan nantinya akan mengeluarkan laporan pada setiap prosesnya.
	Proses penjualan hanya dilakukan secara tunai.
	Dalam proses penjualan barang tidak disertai adanya pengembalian barang.

Pada sistem yang akan dibangun ini nantinya akan menggunakan konsep multiuser, dimana setiap user dapat menggunakan sistem ini nantinya secara bersamaan.
	Menambahkan Laporan persediaan yang akan dimasukkan kedalam kartu persediaan dengan metode rata–rata.


Tujuan Penelitian
Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah :
	Membangun Sistem Informasi yang dapat memberikan  pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Toko Diamond  yang difokuskan pada sirkulasi pembelian dan penjualan sepeda.

Membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan penjualan barang yang ada di Toko Sepeda “Diamond” Klaten dengan memanfaatkan komputer sebagai media pengolahan data sehingga akan menghasilkan informasi yang akurat.






