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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dalam era globalisasi dengan tingkat perkembangan yang semakin maju dan modern, memang menjadi salah satu faktor yang ikut mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan ataupun organisasi. Untuk menghasilkan mutu informasi yang lebih baik, serta secara akurat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi dalam pekerjaan dengan sistem yang manual, maka suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi.
Sistem penjualan tunai pada Toko Eka Wijaya, dalam melakukan pencatatan yang menyangkut kegiatan penjualan barang di inginkan untuk dapat terkomputerisasi. Untuk mengurangi berbagai kendala seperti ketidak akurasian serta tidak effisiensinya permasalahan dalam pengolahan data. Permasalahan mendasar yang sering terjadi adalah pada data tentang transaksi penjualan, yaitu dalam hal pencatatan dan proses penjualan barang. Karena sebagian besar perusahaan besar maupun kecil sudah menggunakan sistem komputerisasi untuk pengolahan data-datanya. Maka penulis menganggap perlu dibuatkannya suatu sistem penjualan tunai berbasis komputerisasi pada Toko Eka Wijaya.
Oleh karenanya bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk menyusun tugas akhir dengan judul ”Sistem Informasi Penjualan Tunai Pada Toko Eka Wijaya. Dengan ada sistem yang baru maka akan dapat memberikan keluaran yang cepat dan tepat sehingga laporan-laporan yang dibutuhkan sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebutlah yang mendasari penulis memilih judul tersebut dan sebagai usaha memberikan solusi untuk menghindari atas kerumitan masalah yang akan terjadi di dalam Sistem Penjualan Tunai pada Toko Eka Wijaya.

Tujuan
Tujuan dari pada penulisan tugas akhir ini adalah untuk membantu sistem pada Toko Eka Wijaya yang sedang dibuat, membantu agar dapat menganalisa, membantu kegiatan penjualan pada tingkat efektifitas dan efisiensinya yang lebih baik lagi, sehingga diharapkan dapat :
	Membantu proses pelayanan transaksi penjualan, sehingga memberikan dukungan untuk pengolahan data yang baik.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.
Menghasilkan laporan–laporan yang lebih spesifik dari tiap kegiatan dalam tiap usaha dengan akurat dan tepat waktu.

Batasan Masalah
Dalam penulisan rancangan sistem informasi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dengan menitik beratkan pada Sistem Penjualan Tunai saja, yaitu dimulai dari pembeli memesan barang dan pembayaran akan diterima langsung oleh kasir, kemudian kasir menyerahkan barang dan faktur kepada pembeli.

