3

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pada saat sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai jenis pekerjaan yang diselesaikan dengan menggunakan media yang sudah maju seperti komputer. Komputer sangat berguna dalam proses pengolahan maupun penguasaan Sistem Informasi Manajemen, yang mana keduanya merupakan bagian yang komplek dalam suatu lembaga ataupun perusahaan. Keberadaan komputer pada saat ini merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi kelancaran aktivitas suatu lembaga ataupun perusahaan. Didalam pengolahan biasanya komputer digunakan dalam mengolah data keuangan, administrasi, pemasaran, penjualan, penggajian, kesehatan dan lain-lain. Dengan komputer diharapkan data-data yang ada dapat diolah dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan terpercaya.
Perkembangan dunia teknologi yang sangat cepat semakin meningkatkan kebutuhan akan informasi, kebutuhan tidak hanya dalam hal jumlah informasi yang didapat, tapi termasuk kecepatan akses, keakuratan dari informasi tersebut dan telah dimanfaatkan begitu luas oleh kalangan. Teknologi informasi ini digunakan untuk meningkatkan pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat.
Apotek Sidowayah Farma adalah suatu perusahaan daerah yang bergerak didalam bidang penjualan obat. Di Apotek ini sistem penjualannya masih dilakukan secara manual. Maka dari itu dalam tugas akhir ini dibuat sistem penjualan obat dengan menggunakan Visual Basic 6.0 agar dapat membantu pihak Apotek dalam memberikan Informasi dan pelayanan yang cepat dan akurat kepada pembeli dengan sistem penjualan yang dilakukan secara terkomputerisasi.  

Maksud 
Pengolahan data penjualan obat di Apotek Sidowayah Farma ini masih menggunakan cara manual, maka sangat diperlukan pengolahan data yang terkomputerisasi sehingga data menjadi lebih mudah dalam penyimpanan dan pengolahannya. 

Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk membangun sebuah sistem penjualan obat yang baru di Apotek Sidowayah Farma Kabupaten Klaten, agar dapat meningkatkan kinerja pada apotek tersebut. Dan untuk memberikan informasi yang diterapkan secara komputerisasi sehingga akan memudahkan pengguna dalam penerapan manajemen, sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Batasan Masalah 
Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka ruang lingkup pembahasan masalah akan terbatas pada masalah Sistem Pengolahan Data Obat yang meliputi :  Pada saat input data konsumen, tidak memasukkan data jika konsumen hanya membeli obat golongan bebas, hanya golongan obat resep saja yang datanya disimpan. Pendataan Data Dokter, Pendataan Obat, Pengolahan Data Penjualan, dan Laporan Penjualan Obat

Sistematika 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam menulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB 1	PENDAHULUAN
Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang diteliti, maksud, tujuan, batasan masalah dan sistematika.
BAB 2	LANDASAN TEORI
Dalam Landasan Teori ini akan membahas konsep dasar sistem informasi, struktur organisasi, deskripsi kerja, konsep dasar pengolahan data, konsep dasar software yang digunakan (Visual Basic 6.0).
BAB 3	ANALISIS DAN PERANCANGAN 
	Sistem perangkat lunak dan keras yang digunakan, perancangan tabel, relasi antar tabel, bagan alir sistem, penjelasan sistem, rancangan input dan rancangan output.
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN
		Bab ini meliputi hasil aplikasi dan output program ” Pengolahan Data Penjualan Obat di Apotek Sidowayah Farma Klaten “.
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN
		Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

