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BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia komputer sekarang telah semakin canggih, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi di bidang elektronika komputer yang menunjang berkembangnya perangkat keras komputer.  Hal ini juga mengakibatkan perkembangan ilmu perangkat lunak serta cabang-cabang ilmu lainnya yang terkait. Kemajuan teknologi perangkat lunak tentunya diikuti dengan tingginya kebutuhan akan perangkat lunak, sehingga dapat mengakibatkan mahalnya perangkat keras. Di sisi lain adalah sulitnya untuk mengubah atau menambah fungsi yang ada pada perangkat lunak. Hal ini mungkin disebabkan tidak adanya dokumentasi dari perangkat lunak yang baik atau karena program tidak tersusun dengan baik.  Oleh sebab itu, sebaiknya pembuatan maupun penggunaan sistem perangkat lunak atau  perangkat keras dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
Kopma (Koperasi Mahasiswa) Universitas Negeri Yogyakarta adalah suatu organisasi yang beranggotakan mahasiswa yang melaksanakan berbagai bidang usaha baik dalam bidang penjualan maupun pelayanan jasa, salah satunya adalah Kopma Selluler.Tujuan didirikannya Kopma Selluler ini adalah untuk memberikan pelayanan penjualan pulsa dan perdana kepada konsumen yang sebagian besar adalah mahasiswa. Semakin berkembangnya Kopma UNY, maka semakin banyak pula pelayanan yang harus diberikan oleh Kopma Selluler. Sampai saat ini Kopma Selluler terbagi menjadi tiga divisi penjualan pulsa dan perdana yang ketiganya saling berhubungan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
 Untuk menangani masalah-masalah pelayanan dalam penjualan  pulsa,  pihak administrasi  Kopma Selluler harus bekerja cukup teliti bahkan harus bekerja ekstra untuk menghitung tiap-tiap transaksi penjualan pulsa dan perdana tersebut. Sistem trasaksi penjualan pada Kopma Selluler yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan permasalahan  khususnya dalam laporan-laporan daftar barang, daftar transaksi  rekapitulasi penjualan harian serta ketidaktepatan dan keakuratan dalam memperoleh suatu informasi. Kadang kala dalam melaksanakan transaksi penjualan pulsa mengalami suatu masalah  trouble yaitu pada saat transaksi pulsa tidak langsung masuk, hal tersebut juga dirasakan dapat menjadi hambatan. Sehingga sangat diperlukannya data-data transaksi penjualan serta informasi yang cepat, tepat dan akurat.  
Implementasi Sistem Komputerisasi Penjualan Pulsa dan Perdana ke dalam sistem perangkat lunak diharapkan dapat  membantu mempermudah  dalam hal perhitungan rekapitulasi transaksi harian, pendokumentasian data serta membantu dalam pengambilan keputusan  untuk menangani suatu masalah yang ada baik dari setiap divisi penjualan, manajer  maupun bagian keuangan

Tujuan
Tujuan dari aplikasi dan analisis yang  dilakukan adalah untuk menciptakan suatu sistem informasi penjualan pulsa dan perdana yang terkomputerisasi dengan tujuan untuk memudahkan penyajian informasi  tentang rekapitulasi transaksi penjualan pada Kopma Selluler UNY, sehingga akan mempermudah bagian divisi penjualan dan manajer untuk mendapatkan dan mengelola data-data penjualan secara efektif. Serta sistem tersebut dapat membantu pihak manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.

Batasan Masalah
Meskipun begitu bayak bidang usaha yang terdapat dalam Kopma UNY, maka untuk mencapai sasaran dan tujuannya  hanya dibatasi pada sistem komputerisasi penjualan pulsa dan perdana yang terdapat pada Kopma Selluler.  Pada sistem penjualan tunai ini hanya menghasilkan laporan jenis, laporan provider, laporan nominal, laporan barang, serta laporan transaksi penjualan tunai tanpa disertai laporan jurnal.



