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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah  
     Di era globalisasi ini perkembangan teknologi didunia komputer baik itu perangkat keras ( hardware ) ataupun perangkat lunak ( software ) semakin meningkat. Teknologi komputer dapat memberikan peranan yang sangat penting dalam kegiatan manusia terutama dalam kegiatan bisnis dan organisasi. Komputer mulai dimanfaatkan hampir di segala bidang misalnya bidang usaha, bidang bisnis, bidang kesehatan, dunia hiburan (entertaintment) dan lain sebagainya.
	Semakin beragamnya perangkat keras ( hardware )  dan perangkat lunak
( software )   yang ditawarkan, mengakibatkan harga sebuah komputer kian terjangkau. Komputer bukan lagi barang mewah ataupun mahal, harga–harga komputer yang kian terjangkau tersebut memacu banyak perusahaan dan bidang usaha yang mulai memanfaatkan kecanggihan komputer untuk mengelola usahanya.
      Perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam medapatkan informasi tidaklah pernah lepas dari perkembangan komputer. Komputer sangatlah diperlukan untuk pengolahan data sehingga akan menghasilkan informasi yang lebih baik. Selain itu dengan menggunakan komputer maka pekerjaan akan semakin cepat, ringan, mudah dan efisien.



Tujuan
Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penyewaan VCD di T- Box Yogyakarta adalah sebuah sistem Pengolahan Data Penyewaan VCD kepada peminjam. Tujuan dari pembuatan program aplikasi ini adalah tidak lain untuk mengelola data – data VCD, data pelanggan dan mengelola transaksi yang dibutuhkan, serta menghaslkan laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pihak T- Box.

Batasan Masalah
Agar permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini tidak terlalu luas maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada sistem pengolahan data penyewaan VCD ini adalah
	Data pelanggan, data film, data peminjaman serta data pengembalian VCD dengan adanya denda jika melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Peminjam wajib meninggalkan jaminan yang dapat berupa SIM ( Surat Izin Mengemudi ), KTP ( Kartu Tanda Penduduk ), Kartu Pelajar atau KTM.
Peminjam dapat melakukan penyewaan lagi jika semua VCD yang disewa sudah dikembalikan ( jika ada denda harus sudah lunas ).
Penggantian atau denda VCD yang rusak atau hilang tidak dibahas dalam tugas akhir ini.
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