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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Salah satu sumber daya yang sangat penting adalah Informasi, sehingga dengan sendirinya banyak pihak merasa perlu untuk mempelajari teknologi komputer. Hal ini cukup beralasan karena teknologi dapat memperlancar dan mempercepat kegiatan, salah satunya dalam bidang dunia usaha. Dimana dalam bidang ini sangat membutuhkan ketelitian dan keakuratan dalam pengolahan dan kecepatan operasi untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam penyelesaian suatu masalah.
Sistem penyelesaian masalah dalam dunia usaha menggunakan cara manual dirasakan kurang begitu efektif dan efisien baik dalam dunia usaha berskala besar maupun kecil. Karena permasalahan yang manual menuntut untuk cepat diselesaikan. Sistem komputerisasi merupakan alternatif untuk pemecahan masalah diatas, misalnya pemrosesan data untuk memperoleh laporan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal itu pihak manajemenlah yang sangat membutuhkan sistem penjualan ini, yaitu bagaimana menyajikan informasi - informasi yang diperlukan bagi organisasi atau perusahan itu sendiri.
Dengan permasalahan tersebut maka dibangunlah suatu “Sistem Informasi Penjualan Bahan Bangunan Di Toko Yulia Jaya” yang diharapkan dapat membantu kinerja dari usaha yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan. Sistem informasi ini dirancang sedemikian rupa sehingga hasil dari operasi sistem ini dapat menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan managerial. Tidak hanya itu, sistem informasi ini juga akan membantu dalam kegiatan transaksi penjualan bahan bangunan.

  Tujuan
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :
	Untuk membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Penjualan Bahan Bangunan Di Toko Yulia Jaya. 
	Sebagai suatu alat yang dapat membantu melayani transaksi penjualan pada toko bahan bangunan..
	Membantu dalam proses pelaporan transaksi yang terjadi.


Batasan Masalah
Dengan mengetahui luasnya permasalahan yang harus dipecahkan, demikian pula luasnya informasi yang diperlukan suatu organisasi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, menyebabkan sistem informasi pengolahan data mempunyai ruang lingkup kegiatan yang luas dan kompleks. 
Maka batasan masalah yang akan dibahas disini hanya dibatasi pada proses sebagai berikut.
	Pengolahan Data Jenis

Pengolahan Data Barang
Pengolahan Data Karyawan
	Laporan Data Karyawan
	Laporan Data Barang
	Laporan Penjualan Perperiode
	Laporan Penjualan Harian
	Laporan Penjualan Pernota
	Laporan Penjualan Perkasir
	Laporan Stok Alert
	Laporan Barang Terlaris

Dalam sistem informasi yang dibangun ini terdapat dua pengguna (user) diantarnya adalah Admin dan Kasir. Adapun hak guna user dengan status admin adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional sistem serta mengatur jalanya sistem informasi ini. Sedangkan hak guna dari user kasir adalah melayani segala keperluan transaksi penjualan di toko bangunan.

