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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG
Dalam era globalisasi yang serba menuntut keberadaan sistem komputer dalam penyajian terhadap informasi yang dibutuhkan seperti sekarang ini, maka sangat besar pengaruhnya baik dibidang informasi dan teknologi komputer maupun diberbagai bidang pekerjaan. Dengan kemajuan dalam bidang ilmu informatika dan teknologi komputer ini mempermudah dalam membantu penyelesaian pekerjaan. Sekarang ini dimana setiap orang memerlukan hasil dari suatu pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat terutama dalam pengolahan data, baik dalam bentuk laporan maupun data-data yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 
Suatu instansi atau badan usaha sebagian sudah mengkomputerisasikan data-datanya, sedang ada pula yang masih terpaku dengan sistem manual  yang sejak lama mereka gunakan atau karena instansi atau badan usaha tersebut masih baru menjalankan usahanya sehingga masih bersifat manual.
Toko NINOS merupakan suatu badan usaha dalam bidang pertokoan yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap konsumennya. Berkaitan dengan konsep tersebut maka Toko Ninos dituntut untuk memberikan tingkat pelayanan yang tinggi terhadap para konsumen toko itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu sarana untuk memberikan kemudahan dalam mencapai suatu sistem informasi yang cepat,tepat dan akurat dalam hal pelayanan terhadap konsumen.

1.2	POKOK MASALAH
Pokok masalah yang dihadapi di Toko Ninos selama ini adalah banyaknya jumlah barang yang harus didata. Dan salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam proses pendataan tersebut yaitu dengan menggunakan sistem komputer, baik dalam proses perhitungan maupun dalam proses penyimpanan data. Dengan digunakanya komputerisasi penjualan tunai tersebut maka proses pendataan barang yaitu penjualan dapat dilakukan dengan mudah dan efektif, dan tentunya juga akan meminimalkan tingkat kesalahan pelayanan terhadap konsumen.

1.3	BATASAN MASALAH
	Dari permasalahan tersebut maka penyelesaiannya adalah dengan membuat aplikasi atau sistem informasi yang berbasis komputer. Disini akan dibatasi ruang lingkup permasalahanya, yaitu hanya melakukan pemrosesan transaksi penjualan tunai saja. Jadi transaksi penjualan tunai tersebut akan direkam ke dalam komputer melalui sistem yang akan di buat. 
	Dalam penjualan ini tidak ada barang yang di retur. Toko ini mempunyai supplier karena dapat mempermudah proses pengadaan barang dan keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan mereka membeli di toko-toko. Jadi jika barang mereka habis maka akan menghubungi supplier tersebut.
Dari data yang telah diproses diatas akan memperoleh output atau keluaran yang berupa laporan – laporan yang diantaranya adalah sebagai berikut :
	Daftar suplier
	Laporan Penjualan per periode.
	Laporan Nota Penjualan
	Laporan Pembelian 
	Daftar Barang.
	Laporan laba/rugi 


1.4	MAKSUD DAN TUJUAN
	Maksud dan tujuan dari pengambilan masalah tentang Komputerisasi penjualan tunai di toko Ninos adalah untuk mempermudah dalam memberikan informasi secara terkomputerisasi tentang penjualan tunai baik dari proses perhitungan atau dalam hal pelaporan.

1.5	SISTEMATIKA PENULISAN
	Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB 1  PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB 2  LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat tentang toko serta membahas tentang sistem penjualan.
BAB 3  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dan struktur file basis data yang digunakan.
Selain itu diuraikan pula tentang relasi antar tabel, diagram alir sistem, perancangan bentuk masukan dan keluaran.
BAB 4  IMPLEMENTASI 
Pada bab ini diuraikan tentang spesifikasi program dan penjelasan program.
BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari karya tulis. 
LAMPIRAN 
	Pada lampiran ini berisi listing dan keluaran atau out put dari program.


