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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi ini perkembangan komputer semakin maju. Seiring dengan peningkatan tersebut, komputer banyak sekali digunakan untuk berbagai jenis keperluan. Pengaruh yang paling nyata terlihat pada terjadinya perubahan yang cukup mendasar dengan dituntunya setiap manusia untuk bisa  menjalankan suatu aplikasi yang berbasis komputasi terutama dibidang usaha baik itu usaha besar maupun usaha kecil menengah.
Dengan adanya komputer sebagai alat pengolahan data maka semua bidang di dalam suatu instansi dapat memakai sistem komputerisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini bidang–bidang yang dianggap penting dan utama. 
Oleh sebab itu CV TUNAS SUBUR yang bergerak dalam bidang produksi kayu semacam industri menengah membutuhkan sistem komputerisasi untuk pengolahan data. Selama ini CV TUNAS SUBUR mempunyai permasalahan dalam pengolahan data seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan, proses produksi, maupun pembuatan laporan. Oleh karena itu dengan pembuatan aplikasi sistem informasi pengolahan data produksi kayu dari bahan mentah menjadi bahan baku di CV TUNAS SUBUR ini diharapkan dapat membantu meringankan permasalahan yang muncul selama ini



 Maksud
Maksud penulisan karya tulis ini adalah membuat suatu aplikasi atau software yang digunakan untuk membantu dan memproses sistem dalam pengolahan data produksi kayu,  yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sehingga nantinya berguna dalam pengambilan keputusan dan pembuatan laporan–laporan data produksi kayu per periodik  khususnya di CV TUNAS SUBUR. 

Tujuan
Tujuan penulisan karya tulis Sistem informasi pengolahan data produksi kayu  dari bahan mentah menjadi bahan baku di CV TUNAS SUBUR ini adalah untuk membantu kelancaran pengolahan data baik itu peng-inputan data maupun peng-outputan data sehingga diperoleh suatu informasi tentang hasil produksi kayu secara tepat dan akurat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.  

Batasan Masalah
Dalam pengolahan data tersebut terdapat beberapa proses yang cukup kompleks, maka dalam karya tulis ini masalah yang ditekankan pada:
	Aplikasi untuk pegawai/administrasi bukan untuk umum.
	Transaksi pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai.
	Tidak ada retur barang.
	Barang yang dibeli berupa kayu glondongan.

Barang yang dijual hanya berupa kayu olahan.
	Penjualan barang hanya untuk dalam kota dan wilayah sekitarnya.
Aplikasi ini berbasis multiuser.
	Pencatatan proses produksi masih dilakukan secara manual.

Sistematika Karya Tulis
Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, maksud, tujuan penulisan tugas akhir, batasan masalah, dan sistematika penulisan tugas akhir.
BAB 2 :LANDASAN TEORI
Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran Umum tentang CV.TUNAS SUBUR, sistematika pengolahan data, definisi sistem informasi, pengolahan data, basis data, pendekatan pada perancangan basis data, pengenalan bahasa pemograman Borland Delphi 7, sekilas mengenai MySQL Database version 4.0.13.
BAB 3 : ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada bab ini diuraikan mengenai kebutuhan sistem mulai dari perangkat keras dan perangkat lunak, relasi antar tabel, bagan alir sistem, perancangan input dan perancangan output.
BAB 4 : 	HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang hasil aplikasi dan pembahasan program yang telah dibuat untuk pengolahan data produksi kayu  dari bahan mentah menjadi bahan baku di CV TUNAS SUBUR.
BAB 5 : 	KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

