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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan dalam bidang teknologi informasi diharapkan dapat mendukung tercapainya suatu kehidupan yang lebih baik. Karena kemajuan dalam bidang teknologi informasi membawa dampak positif bagi manusia maupun bagi perkembangan ilmu – ilmu yang lain yang diharapkan dapat membantu atau mempermudah dalam penyelesaian suatu masalah bagi pribadi khususnya ataupun instansi pada umumnya. Setiap orang apalagi suatu instansi selalu menginginkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan untuk menghasilkan keuntungan dan kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya. 
Salah satu contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia usaha yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan antara instansi penyedia jasa servis printer dengan konsumen. Dalam hal ini, pengolahan data yang dilakukan secara  terkomputerisasi sangat membantu aktivitas instansi penyedia jasa servis printer tersebut. Dengan pengolahan data yang dilakukan secara  terkomputerisasi tersebut semua data kegiatan yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan di grafity service dapat direkam dan disimpan secara menyeluruh. Kemudian dari hasil pengolahan semua data tersebut, dapat digunakan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang, misalnya manajer ataupun owner.


Tujuan 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir tentang pembuatan aplikasi pengolahan data servis di grafitty service center adalah sebagai berikut :
	Memberikan kemudahan bagi karyawan di bagian administrasi dalam pengolahan data konsumen
	Mempermudah dalam pengecekkan ulang hasil aktivitas dalam satu periode jika terjadi kesalahan.
	Mempermudah dalam pencatatan data transaksi yang terjadi dalam satu periode.
	Sebagai media atau alat pertanggungjawaban karyawan, terutama bagian administrasi kepada manajernya atau owner.


Batasan Masalah
Melihat banyaknya masalah yang ada maka tugas akhir ini akan dibatasi, bahwa :
	Sistem hanya mengolah data service printer
	Sistem pengolahan data servis hanya digunakan oleh bagian administrasi dan teknisi
	Tidak mengelola garansi
	Pembayaran dilakukan secara tunai dan dilakukan waktu pengambilan barang.

Printer yang di servis adalah jenis printer yang datanya telah tercatat dan tersimpan pada sistem 


