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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan dunia usaha ataupun usaha bisnis masa kini, penanganan data yang cepat dan akurat merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena secara ekonomis dapat memberikan keuntungan seperti halnya dalam penghematan waktu, tenaga maupun ketelitian yang tidak bisa diberikan apabila menggunakan tenaga manusia atau secara manual.
Untuk mendukung pelaksanaan pengolahan data tersebut, maka perlu adanya unsur-unsur dalam sistem informasi yang diperlukan, seperti alat pengolah, sistem pengolahan, tenaga pelaksanaan pengolah data.
Guna penanganan permasalahan ditoko Golden Star, khususnya bagian stok barang, pihak toko tersebut sangat memerlukan pengolahan data untuk memudahkan pengecekan seluruh barang yang tersedia maupun barang yang harus segera disediakan atau diadakan. Keberadaan stok barang yang bermacam-macam dan jumah yang sangat banyak tidak cukup bila dikerjakan secara manual, oleh karena dibutuhkan sistem komputerisasi yang mampu menangani permasalahan yang ada.
Salah satu langkah atau tindakan yang diambil untuk menangani masalah tersebut maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat menjalankan dan mengatur 
pelayanan barang secara akurat, teliti, disertai dengan ketepatan dan kecepatan pengiriman data yang diberikan.

1.2.  Maksud

        Maksud dari pembuatan sistem ini adalah karena permasalahan yang dihadapi toko Golden Star adalah belum adanya sistem komputerisasi pengolahan data terhadap proses transaksi barang masuk dan barang keluar  serta berbagai informasi lain yang akan diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang ada ditoko Golden Star. Selama ini pengolahan data tersebut dilakukan secara manual yang tentunya sangat merepotkan pihak toko sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyajian informasi penting yang dibutuhkan.
Oleh sebab itu diperlukan sistem yang pengolahan data berbasis komputer yang benar–benar memadai sehingga mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat.

1.3. Tujuan

       Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah membangun “ Sistem pengolahan data stok barang ditoko Golden Star berbasis multiuser “, sehingga dapat membantu dalam pengolahan data stok barang agar tersusun rapi, terstruktur, dan tersimpan dengan baik sehingga kebutuhan akan informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sesuai dengan adanya sistem ini pihak toko Golden Star dapat meningkatkan pelayanan yang lebih efisien. 

1.4.  Batasan Masalah

        Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, permasalahan barang terbatas pada transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar perhari yang ada ditoko Golden Star, karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi maka sebelum melakukan transaksi  pihak toko dapat memeriksa  terlebih dahulu apakah barang tersebut ada yang rusak atau tidak.

1.5.  Sistematika pembahasan
        Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab mempunyai pembahasan masing-masing berikut ini adalah gambarannya. 
BAB I. PENDAHULUAN
	Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, maksud, tujuan, dan sistematika.    
BAB II. LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang tujuan umum, sistem pengolahan data stok barang ditoko Golden Star. 
BAB III. PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini diuraikan tentang pengertian sistem, sistem perangkat keras, masalah perancangan sistem yang dibuat mulai dari pembuatan diagram arus data, diagram alir sistem, penjelasan sistem, perancangan implementasi tabel maupun relasi tabel.
BAB IV. PROGRAM DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan tentang implementasi program pengolahan data stok barang dan cara pengoperasiannya.
BAB V. PENUTUP
Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari karya tulis ini, isi dan saran-saran bagi operator yang akan mengoperasikan program sederhana yang dibuat pada sistem pengolahan data stok barang ditoko Golden Star berbasis multiuser. 
 


