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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
	Dewasa ini, penggunaan teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang pesat sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Mobilitas manusia begitu cepat membutuhkan alat bantu yang mempermudah untuk menjalakan setiap aktifitas. Untuk itu perlu sesuatu sistem pengolahan informasi yang sangat handal agar infomasi yang diperlukan bisa diperoleh dengan cepat dan akurat.
	Selama ini Toko Elektronik Rumah Tangga “ Tirta “ Yogyakarta melakukan pengolahan data keuangan secara manual yaitu dengan mencatat setiap transaksi dengan membukukan buku besar (general ledger). Hal ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan kurang konsisten dan sering mengalami keterlambatkan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti data konsumen, catat barang, harga beli dan harga jual. 
	Mengingat pentingnya penggunaan sistem informasi pada Toko Elektronik Rumah Tangga “ Tirta “ Yogyakarta, sehingga sangat memerlukan pengolahan data yang benar-benar dapat menangani sistem informasi penjualan pada Toko Elektronik Rumah Tangga “ Tirta “ Yogyakarta. 
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1.2 Sistem Pendukung 
	Untuk mendapatkan tujuan sebuah sistem dibutuhkan sistem pendukung atau alat bantu yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik diantara kesatuan dari alat Bantu tersebut. Sehingga sistem yang di rencanakan akan menghasikan informasi yang berguna sesuai dengan yang di harapkan oleh pemakai. 
1.2.1  Sistem Perangkat Lunak (Software) 
	Sistem perangkat lunak yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini penulis menggunakan bahasa pemprograman PHP,  diantaranya pemprogrman, dan sistem operasi Windows XP. Diantaranya adalah daftar perangkat lunak dan fungsinya yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini :
	Microsoft Windows XP, sebagai sistem operasi program

Appserv-win32 , sebagai editor program input data. 
1.2.2 Sistem Perangkat Keras (Hardware)
 	Untuk menjalankan sistem perangkat lunak yang digunakan dibutuhkan perangkat keras yang mendukung untuk melancarkan pemrosesan pembuatan program. Perangkat keras merupakan komponen – komponen fisik dari komputer yang terdiri dari unit masukkan, pengolahan dan unit keluaran. Dalam pembangunan sistem, penulis menggunkan komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 
	Processor Intel(R) Pentium (R) 180 Ghz
	RAM kapasitas 512 MB

HardDisk 80 GB
Monitor Standar Samsung
	Standar mouse dan Keyboard 
Printer 

 Batasan Masalah
Dengan mengetahui luasnya permasalahan yang harus dipecahkan, Maka permasalahan dibatasi hanya mengenai pada Komputerisasi Data Penjualan Elektronik Rumah Tangga.
Batasan masalah yang terjadi dalam Sistem Penjualan Elektronik Rumah Tangga Tirta adalah sebagai berikut :
	Sistem tidak melakukan penjualan melalui pesanan.
	Tidak menangani retur atau pengembalian barang.
	Tidak membahas pembelian barang.


 Tujuan
Tujuan dari dikembangkan sistem komputerisasi pengolahan data penjualan elektronik  adalah membuat sistem pengolahan data pada Toko Elektronik Rumah Tangga “ Tirta Elektronik“ Yogyakarta.



Adapun tujuan lain sebagai berikut :
	Membuat aplikasi untuk pencatatan penjualan barang elektronik rumah tangga berbasis komputer dengan memanfaatkan teknologi basis data.
	Mempemudah dalam melakukan kontrol transaksi penjualan dengan menyediakan user interface beserta laporan - laporan.




 


