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BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH  
           Dalam kegiatan usahawan sehari – hari, sangat dibutuhkan suatu cara atau sistem untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Dalam dunia bisnis tidak lepas dari data. Data ini diperlukan untuk pelaksanaan pencapaian suatu hasil dari pengerjaan lebih lanjut serta efisien. Dan hasil yang baik sangat dipengaruhi oleh kecepatan pengolahan informasi. Serta alat ataupun sistem yang dipakai untuk mengolah. 
           Dengan adanya komputer sebagai hasil suatu teknologi tinggi, perkembangan di bidang informasi mulai banyak terpecahkan dengan diciptanya 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 sutu kegiatan bisnis.
           Salah satu kegiatan bisnis yang telah dimasuki oleh teknologi komputer adalah sistem pemesanan mebel. Peran teknologi dalam sistem pemesanan mebel semakin penting untuk meningkakan kemajuan bisnis. Pemilik mulai memanfaatkan komputer untuk pengontrolan pemesanan mebel menjadi lebih jelas.
         Dengan berlandaskan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah diharapkan mahasiswa dapat menyusun sistem informasi berbasis komputer secara sistematis, terstruktur, terarah dan benar, sehingga sistem informasi tersebut dapat bermanfaat dan layak dipakai. Selain itu juga dapat melatih mahasiswa untuk dapat membuat sistem yang dapat membantu menyelesaikan suatu masalah dalam keadaan sebenarnya. Bagi toko Puspita mebel berguna untuk mengubah sistem pengolahan data yang semua dilakukan secara manual menjadi sistem berbasis komputer.
       Berdasar latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul “SISTEM PEMESANAN PADA TOKO PUSPITA MEBEL”. Dengan adanya sistem pemesanan mebel yang baru dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi kerja.

RUMUSAN MASALAH
            Rumusan masalah yang ada pada toko Puspita mebel adalah bahwa sistem yang digunakan pada toko tersebut masih secara manual, sehingga untuk dapat mempermudah dan meningkatkan pelayanan maka dibuatlah sistem pemesanan pada toko Puspita mebel.

BATASAN MASALAH
            Melihat banyaknya permasalahan yang ada maka dalam penysusunan 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 terbatas hanya pada sistem pemesanan dan pengiriman mebel.


TUJUAN DAN MANFAAT
A. TUJUAN
            Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah dapat membantu pihak pemilik toko dalam hal pemesanan barang serta dapat memudahkan dalam  pembuatan laporan pemesanan barang dan pengiriman barang.
           B. MANFAAT
           Manfaat dari pembuatan sistem ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada pada toko Puspita mebel. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan agar lebih efisien.

SISTEMATIKA PENULISAN
             Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang berbeda namun berhubungan antara yang satu dan yang lainnnya. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:
BAB 1	PENDAHULUAN
            Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,   tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.
BAB 2	ANALISIS DAN PERANCANGAN
            Berisi relasi antar tabel, bagan alir sistem, rancangan masukan dan rancangan keluaran.
BAB 3	IMPLEMENTASI
            Berisi mengenai bentuk struktur menu program, pelaksanaan program, menu masukan tabel, keluaran dan laporan.
BAB 4	PENUTUP
            Berisi kesimpulan dan saran pada topik permasalahan.

