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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang demikian pesat. Komputer merupakan salah satu karya dalam perkembangan dunia teknologi informasi, namun tidak semua pelaku usaha mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi tersebut. Keterbatasan pemahaman tentang komputer, mengakibatkan para pengguna komputer hanya mampu memanfaatkan komputer sebagai pengganti mesin ketik saja. Namun dilain sisi, penggunaan komputer juga relative mahal untuk perusahaan kecil dan menengah. 
	Pada umumnya, penerapan teknologi komputer dalam suatu usaha atau instansi dimaksudkan untuk membantu pekerjaan manusia yang membutuhkan kecepatan dan keakuratan yang tinggi, sehingga objek yang dihasilkan benar-benar tepat guna. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila banyak perusahaan atau instansi yang bergerak dalam perdagangan komputer berusaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen serta untuk meyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan jaman agar nantinya dapat mempertahankan serta mengembangan perusahaan atau instansi di tengah-tengah persaingan yang semakin hebat. Seperti dalam pengamatan pembelian spesifikasi komputer masih belum adanya program atau masih lambatnya pihak yang terkait dalam memberikan informasi yang dapat membantu konsumen dalam proses analisa harga pembelian spesifikasi komputer, yang dalam hal ini masih menggunakan metode manual yaitu dengan cara setiap konsumen berhadapan langsung dengan customer service serta menyakan langsung harga serta spesifikasi apa saja yang dapat di beli dengan jumlah uang tertentu. Keadaan ini dirasa sangat tidak efisien dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena perhitungannya masih dilakukan dengan manual.
	Dengan melihat keadaan seperti ini perlu kiranya dibuat sebuah sistem yang mampu menyajikan informasi mengenai spesifikasi apa saja yang bisa di beli oleh konsumen, dan diharapkan dengan menghadirkan sebuah sistem yang sistematis, terencana dan terpadu dengan menggunakan komputer dapat menampung segala sistem informasi yang relevan. Program ini juga bisa dijadikan sebagai pedoman harga bagi toko atau perusahaan tersebut, sehingga informasi tersebut dapat didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi secara cepat dan tepat. Pembuatan sistem ini menggunakan aplikasi komputer dengan bahasa pemrograman Visual Basic Versi 6.0 dan Mysql untuk membuat perancangan dan pengembangan  database-nya.
	Di ENATH Computer belum ada program bantu bagi konsumen untuk menganalisa harga spesifikasi komputer apa saja yang akan dibeli, padahal ENATH Computer adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan spesifikasi komputer yang mempunyai banyak pelanggan. Dengan melihat kondisi ini, ENATH Computer berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya dengan memberikan program bantu untuk mempermudah proses penjualan. Proses yang akan dibuat diharapkan akan sangat bermanfaat, agar memudahkan konsumen dalam memilih spesifikasi komputer yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. 



 Maksud 
Program Bantu Pembelian Spesifikasi Komputer Di Toko ENATH Computer ini merupakan suatu sistem yang menyajikan informasi bagi para konsumen yang akan membeli spesifikasi komputer, yang sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman harga bagi ENATH Computer itu sendiri, dan juga program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan toko komputer terhadap pelanggannya atau calon pelanggannya.

 Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan Program Bantu Pembelian Spesifikasi
Komputer Di Toko ENATH Computer adalah sebagai berikut :
	memberikan gambaran tentang spesifikasi apa saja yang bisa di beli dengan jumlah uang tertentu, sehingga akan memudahkan pengguna dalam memilih spesifikasi komputer secara tepat
	menyediakan program bantu untuk proses perhitungan harga bagi pihak konsumen dan pihak ENATH itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kinerja di toko tersebut, dan juga untuk membuat informasi yang dapat diterapkan secara komputerisasi 


 Batasan Masalah
Berhubung begitu luasnya permasalahan yang terdapat dalam  Program Bantu Pembelian Spesifikai Komputer Di Toko ENATH Computer Yogyakarta, maka dalam hal ini batasan masalahnya adalah sebagai brikut: program bantu pembelian spesifikasi komputer tersebut hanya untuk proses analisa penghitungan biaya satu paket komputer beserta laporanya dengan spesifikasi yang terdiri dari processor, motherboard, memory, VgaCard, hardisk, monitor, optical, soundcard, casing, floppydisk, keyboard, mouse, stabilizer, speaker, dan lain, dimana setiap kali melakukan analisa hanya  memilih satu dari masing-masing spesifikasi yang dimilki.

1.5 Sistematika
 Secara garis besar, sistematika  penulisan Karya Tulis ini dibagi menjadi beberapa bab atau sub pokok bahasan permasalahan  yaitu :
BAB  1  PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penyusunan Karya Tulis .	
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini berisi  tentang informasi yang berhubungan dengan ENATH Computer dan sistem penjualan yang ada, konsep dasar database manajemen sistem, Sekilas tentang Visual Basic dan sekilas tentang Mysql
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang perancangan sistem yang dibuat meliputi definisi sistem, rancangan struktur tabel, relasi antar tabel, diagram alir sistem atau flowchart, perancangan masukan  atau input serta perancangan keluaran atau output .
BAB 4  IMPLEMENTASI
Bab ini berisi tentang pembahasan program dan implementasinya.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran bagi pengembangan sistem .
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