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BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH  
           Dengan adanya komputer sebagai hasil suatu teknologi tinggi, perkembangan di bidang informasi mulai banyak terpecahkan dengan diciptakannya berbagai program ataupun sistem. Penerapan komputer pada saat ini telah hampir memasuki segala bidang, mulai dari bidang pendidikan,perkantoran maupun dalam hal bisnis. Orang kemudian berfikir bagaimana menciptakan suatu program sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan efisien dan cepat. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pembentukan sistem sebagai penghasil informasi suatu kegiatan bisnis.
Sarana Informasi khususnya dalam bidang komputerisasi telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, baik anak–anak sampai orang tua. Tekhnologi tersebut telah berhasil menghadirkan berbagai macam fasilitas yang diinginkan masyarakat. Secara garis besar informasi komputerisasi ini merupakan tolak ukur perkembangan Tekhnologi Informasi di dunia. Dari sinilah awal mula masyarakat mulai memanfaatkan tekhnlogi tersebut.
           Salah satu kegiatan bisnis yang telah dimasuki oleh teknologi komputer adalah sistem penjualan pakaian didistro mailbox. Peran teknologi dalam sistem penjualan pakaian semakin penting untuk meningkakan kemajuan bisnis. Pemilik mulai memanfaatkan komputer untuk pengontrolan penjualan pakaian menjadi lebih jelas dan lebih  mudah.


TUJUAN
           Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah Penelitian, yaitu membangun aplikasi dengan harapan untuk mempermudah dalam pengelolaan data dan  membantu memecahkan masalah sistem penjualan pada Distro MailBox, disamping itu juga agar mahasiswa dapat menerapkan teori ke prakteknya. Dengan berlandaskan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah diharapkan mahasiswa dapat menyusun sistem informasi berbasis komputer secara sistematis, terstruktur, terarah dan benar sehingga sistem informasi tersebut dapat bermanfaat dan layak dipakai. 
BATASAN MASALAH
         Melihat banyaknya permasalahan yang ada maka dalam penyusunan karya tulis ini diberi suatu batasan masalah. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang melampaui batas yang semestinya di bahas. Dalam hal ini sistem yang di bahas dan dikerjakan adalah sebagai berikut :
	Terbatas hanya pada sistem penjualan pakaian Di Distro MailBox, tidak melayani pembelian. 
	Tidak adanya retur penjualan dan discount.

Aplikasi bersifat single user , hanya satu pemakai yang dapat menggunakan. 







