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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dunia ini yang semakin pesat dan semakin bertambahnya penggunaan sistem komputer, menuntut suatu instansi atau lembaga untuk mengedepankan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat dan efisien. Sehubungan dengan itu, manajemen usaha, juga telah mengalami perubahan dan peningkatan dalam sistem yang digunakan. Hal itu tampak pada pengolahan data yang telah banyak menggunakan komputer.
Di Toko Mutiara setiap transaksi penjualan dilakukan dengan mencatat data-data transaksi secara manual, kadang kala mengalami kesalahan yang dikarenakan kurang teliti dalam mencatat data. Jika hal semacam ini terjadi maka data yang dicatat tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya dan akan mengakibatkan kerugian bagi pengelola, maka untuk itu dibutuhkan untuk suatu sarana yang nantinya mendapatkan informasi tentang kegiatan transaksi yang sesungguhnya dan mengurangi adanya kesalahan.
 Hal ini yang menyebabkan perlunya suatu sistem komputerisasi pengolahan data di penjualan jilbab yang masih kebanyakan menggunakan pengolahan data secara manual. Untuk itu komputer sebagai salah satu alat pengelola data merupakan sarana yang tepat untuk menangani hal-hal yang bersifat rutin. Disamping itu komputer juga mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam hal ketelitian, daya tampung pengingat yang besar, kecepatan proses dan efisiensi tenaga, sehingga sangat tepat bila menggunakan komputer untuk menangani masalah pengelolahan data penjualan jilbab ini. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, dan memberikan kemudahan dalam, pengolahan data transaksi penjualan barang (jilbab), sehingga dapat menghasilkan laporan yang di butuhkan dengan mudah dan cepat.
       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul “SISTEM PENJUALAN JILBAB DI TOKO MUTIARA KASIHAN - BANTUL”. Dengan adanya sistem penjualan secara komputerisasi ini diharapkan dapat membantu proses transaksi yang ada dan meningkatkan efisiensi kerja.

Tujuan
	Di dalam ”Sistem Informasi Penjualan Jilbab Di Toko Mutiara, Kasihan - Bantul“ ini bertujuan sebagai berikut:
	Mempermudah seorang user dalam pencatatan dan pengolahan data penjualan barang (jilbab).

Mempermudah kasir atau karyawan dalam melayani transaksi penjualan barang (jilbab).
Meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dan meningkatkan kualitas toko tersebut.          

Batasan Masalah
	Dengan banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan transaksi penjualan jilbab di Toko Mutiara, maka dalam sistem penjualan jilbab ini akan dibahas sebagai berikut:
	Hanya menjual jilbab khusus orang dewasa (tidak termasuk jilbab anak-anak) yang ukurannya All Size (semua jilbab berukuran sama).
	Pada sistem ini tidak membahas warna. Warna dapat ditentukan sendiri oleh pembeli pada saat melakukan transaksi dan tidak semua warna tersedia hanya warna – warna tertentu untuk setiap model dan merek.
	Dalam sistem penjualan barang ini tidak melayani pengembalian barang (Retur).
	Dalam sistem penjualan barang ini tidak membahas tentang diskon.
	Hanya menampilkan Laporan Data Model, Laporan Data Merek, Laporan Data Barang, Laporan Data Barang Keseluruhan, Laporan Data Barang Per Model, Laporan Data Barang Per Merek, Laporan Transaksi Pemjualan Per Kode Jual, dan Laporan Transaksi Penjualan Per Periode.

Tidak Menampilkan Laporan Data Barang Terlaris.


