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BAB  1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dewasa ini usaha penyewaan vcd film di Yogyakarta berkembang dan tumbuh sangat cepat di tiap sudut kota, terutama di daerah-daerah yang dekat dengan kawasan kampus. Salah satunya adalah penyewaan vcd di Rumah Film Yogyakarta. Dengan meningkatnya konsumen yang membutuhkan pelayanan peminjaman vcd, maka makin banyak pula permasalahan yang timbul didalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
 Karena sistem pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola sebagian besar dilakukan secara manual, sudah tentu cara tersebut tidak efisien baik dari segi tenaga maupun waktu.Seseorang jika ingin meminjam cd akan menunggu cukup lama karena untuk mengetahui cd yang akan dipinjam tersebut ada atau sedang keluar petugas harus mencari terlebih dahulu satu per satu dilemari penyimpanan. Begitu juga jika cd yang dipinjam akan dikembalikan oleh peminjam , petugas  akan mencari di daftar peminjaman satu per satu untuk mengetahui apakah pengembalian cd tersebut terlambat dikembalikan atau tidak. Jika terlambat dikembalikan, perhitungan denda akan dilakukan secara manual.
Cara-cara seperti ini sangat tidak efisien dilakukan di saat sekarang. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diupayakan untuk menerapkan sistem penyewaan vcd, dengan harapan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dan berjalan secara cepat dan benar.Dengan pertimbangan tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem penyewaan vcd yang selain dapat menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat dalam jumlah yang banyak tentunya juga fleksibel dalam  pengimplementasiannya.
Tujuan
Tujuan dari pembuatan Sistem Penyewaan VCD Di Rumah Film Yogyakarta adalah untuk memudahkan kinerja rental vcd dalam mengelola data vcd,melakukan transaksi peminjaman serta pengembalian vcd dan menyediakan laporan agar diperoleh kinerja yang efektif dan efisien serta informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat dan terpercaya . 
Batasan Masalah
Supaya dalam penulisan tugas ini tidak terlalu luas maka diperlukan adanya pembatasan masalah . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada sistem adalah data transaksi sewa, pengelolaan dan pembuatan laporan transaksi beserta laporan-laporan lain yang berhubungan dengan transaksi dan data vcd.Pokok masalah yang dibahas dalam sistem ini meliputi:
	Membuat informasi tentang penyewaan vcd.

Melakukan transaksi penyewaan dan transaksi pengembalian vcd.
	Hanya menentukan denda keterlamabatan dan tidak untuk kerusakan atau kehilangan.
	Denda akan diberikan kepada peminjam yang mengalami keterlambatan pengembalian.
	Membuat dan mencetak laporan - laporan untuk pihak manajemen.


