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BAB I
PENDAHULUAN


      Latar Belakang Masalah
Komputer merupakan alat kemajuan teknologi yang berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data, sebagai salah satu kemajuan di bidang teknologi, komputer sangat berperan besar untuk dapat mewujudkan proses pengolahan data yang baik. Dengan adanya komputer diharapkan data-data yang ada dapat diolah dengan cepat, tepat dan akurat sehingga informasi yang dihasilkan juga akan dapat menjadi informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya.
Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, menawarkan berbagai jenis informasi dan keakuratan suatu data yang semakin lengkap, tepat dan cepat, di mana pekerjaan yang dilakukan secara rutin menghitung dan menyimpan informasi dalam jumlah besar, mengambil data dengan cepat secara acak (random) maupun urut (sequential) dan menyelesaikan persoalan yang rumit serta banyak perhitungan dalam waktu yang cepat, dalam hal ini komputer merupakan alat yang mempunyai peranan yang sangat besar. Penggunaan komputer telah membentuk arah perkembangan manusia menjadi suatu masyarakat yang selalu membutuhkan teknologi, khususnya komputer.
Diharapkan dengan adanya aplikasi pengolahan data tansaksi penjualan yang terkomputerisasi dapat memberi keuntungan pada bagian penjualan antara lain:
	lebih menghemat biaya operasional
	ketelitian dan ketepatan waktu penghitungan yang  tinggi
	mudah dalam pencarian dan penyimpanan data

sehingga dapat mempermudah dan mempercepat cara kerja bagian penjualan khususnya. 

 Pokok Masalah
 Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha penjualan buku. Mengingat penjualan buku yang terus meningkat dan sistem pengolahan datanya dimana penjualan buku masih menggunakan sistem lama, maka dibutuhkan sistem informasi yang lebih baik dan kinerja yang lebih bagus. Oleh karena itu, sistem informasi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem informasi sebelumnya.

      Tujuan
Membuat suatu aplikasi pemrograman dan memberikan informasi tentang transaksi yang terjadi pada penjualan buku di Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga yang berdasarkan pada pokok permasalahan di atas.
      Batasan Masalah
Suatu kerja penelitian harus dibatasi oleh pokok pembahasan tertentu. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang dianalisis lebih terarah. Maka dalam pembuatan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Buku di Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga hanya dibatasi pada penjualan buku yang dilakukan secara tunai anggota, tidak termasuk pengembalian buku. Pembuatan laporan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan seperti yang telah disebutkan di atas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pengolahan data buku yang terdiri dari penerbit, anggota, buku termasuk jenis buku, penjualan. Untuk pembuatan program aplikasi dengan menggunakan pemrograman yang dipilih adalah pemrograman Visual Basic 6.0.


