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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini memberikan dampak bagi dunia industri dan pembangunan diantaranya adalah membantu menyampaikan informasi dari satu tempat ketempat lainnya dengan cepat. Penyajian informasi yang baik dapat memicu berkembangnya sebuah perusahaan.
Masalah data adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan kerena turut menentukan kelancaran operasional dan juga sebagai tolak ukur dalam hal pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Selain kecepatan data dan keakuratan data, perusahaan juga menginginkan suatu efisien waktu dimana suatu data dapat diakses oleh banyak penguna dalam satu waktu sehingga pekerjaan cepat diselesaikan tanpa mengunggu pekerjaan lainnya selesai. Oleh karena itu dibutuhkan suatu database yang dapat menampung data dari banyak komputer atau workstation. 
Dengan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat suatu perancangan sistem database pada bidang perhitungan pembayaran rekening air berbasis multiuser karena penulis melihat proses perhitungan ini pelanggan harus mengetahui secara terperinci berapa besarnya biaya yang akan dikenakan. Hal ini lah yang membuat penulis mengambil judul “Aplikasi  Perhitungan Pembayaran Rekening Air di PDAM Tirta Marta Yogyakarta Berbasis Multiuser”
1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang mendasari penulisan ini yaitu merancang dan membangun suatu aplikasi pengolahan data dan perhitungan pembayaran rekening air berbasis multiuser. Sehingga dalam pengolahan datanya dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat untuk memperkecil kesalahan-kesalahan dalam perhitungan transaksi pembayaran dan pengarsipan data pelanggan dengan baik.
1.3 Ruang Lingkup
Untuk memperoleh suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, maka Lingkup permasalahan yang dibahas yaitu meliputi:
1. Admin.
Admin berfungsi untuk menginputkan data Jenis_Pelayanan, data golongan_tarif dan data Petugas yang dikirim dari bagian Loket Pembayaran dan Front Office. Informasi yang dihasilkan Laporan Daftar Petugas dan semua laporan yang dihasilkan oleh laporan Loket Pembayaran dan Front Office.
2. Loket Pembayaran.
Loket Pembayaran dalam hal ini berfungsi melakukan input, edit dan simpan data yaitu dari data pembayaran. Informasi yang dihasilkan  ialah Laporan Daftar Jenis Pelayanan, Laporan Daftar Golongan Tarif, Laporan Daftar Golongan Tarif Per Jenis Pelayanan, Laporan Daftar Seluruh Pelangan, Laporan Daftar Seluruh Pendaftaran, Laporan Daftar Pendaftaran Per Pelangan, Laporan Seluruh Tagihan Pembayaran, Laporan Tagihan Pembayaran Per Nomor Transaksi, Laporan Tagihan Pembayaran Per Periode, dan Laporan Tagihan Seluruh Pelanggan Yang Belum Bayar
3. Front Office.
Bagian front office bertugas melakukan input, edit dan simpan data yaitu data pendaftaran dan data pelanggan. Informasi yang dihasilkan ialah berupa Laporan Daftar Jenis Pelayanan, Laporan Daftar Golongan Tarif, Laporan Daftar Golongan Tarif Per Jenis Pelayanan, Laporan Daftar Seluruh Pelangan, Laporan Daftar Seluruh Pendaftaran, Laporan Daftar Pendaftaran Per Pelangan, Laporan Seluruh Tagihan Pembayaran, Laporan Tagihan Pembayaran Per Nomor Transaksi, Laporan Tagihan Pembayaran Per Periode, Laporan Tagihan Seluruh Pelanggan Yang Belum Bayar
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah membuat suatu aplikasi transaksi pembayaran rekening air sehingga pekerjaan pegolahan data yang bersifat rutin dapat dilakukan secara otomatis dan barsamaan tanpa saling menunggu pekerjaan lainnya selesai sehingga meninggkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

