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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar  Belakang Masalah
Perkembangan arus informasi saat ini melesat begitu cepat. Lintas batas negara tidak lagi menjadi kendala dalam pertukaran informasi dan komunikasi. Sehingga orang bisa berinteraksi lewat jaringan komputer atau teknologi informasi global. Namun sejalan dengan perkembangan arus informasi dewasa ini, keterlibatan pihak swasta semakin besar dalam segala bidang, termasuk bidang penjualan komputer, sehingga perusahaan penjual komputer menjadi bidang bisnis baru yang diminati swasta. Perkembangan komputer abad 21 ini sangat pesat yang ditandai dengan ditemukannya  berbagai hardware dan software komputer, ditambah lagi dengan era globalisasi yang dialami oleh  negara kita saat ini, misalnya dalam hal pekerjaan yang lebih diarahkan untuk terkomputerisasi, sehingga permintaan akan hardware dan software pun mengalami peningkatan. Keadaan seperti ini akan berpengaruh dalam persaingan   usaha jual beli komputer.
Pasar komputer pribadi (personal computer) di yogyakarta, jika ditinjau dari perbandingan antara penjual dan calon pembeli dapat dikatakan hampir mendekati pasar persaingan monopolistik. Ini disebabkan oleh meluasnya pengguna komputer baik untuk kepentingan bisnis dan individu, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai sarana pendidikan dan informasi.
 Dalam menghadapi persaingan jual beli komputer, para produsen menggunakan beberapa cara untuk mencapai target usahanya, antara lain dengan cara promosi terutama dalam mempromosikan suatu produk kepada konsumen, yang mana setiap penjual berusaha memberikan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.
Terlepas dari semua itu fakta menunjukkan bahwa bila komputer digunakan dengan benar akan mempercepat kinerja manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga tidak mengherankan bila kini banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli komputer berusaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan jaman yang ada agar nantinya dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di tengah-tengah persaingan dengan perusahaan lain baik untuk produk yang sama atau produk yang berbeda. Keterlambatan perusahaan dalam mengatasi persaingan, terutama dengan perusahaan sejenis dapat mengakibatkan turunnya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan, apabila dibiarkan hal ini akan menyebabkan perusahaan akan gulung tikar.  
Kaledia Komputer, merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli komputer juga berusaha memberikan pelayanan  yang terbaik bagi para pelanggan. Pelayanan di sini dalam arti tersedianya barang dalam show room maupun di gudang sehingga penjualan yang terjadi akan selalu terpenuhi, karena bila pelanggan merasa puas, maka secara tidak langsung pelanggan sendiri akan mempromosikan pelayanan tersebut kepada pelanggan lain, sehingga diharapkan volume transaksi penjualan komputer akan naik.


 
1.2.  Pokok Masalah
	Karena makin meningkatnya volume pembelian dan penjualan serta  diketahui secara pasti bahwa Kaledia Komputer dalam pemrosesan transaksinya sebagian sudah menggunakan sistem komputerisasi yang  mengakibatkan  informasi yang dibutuhkan lebih baik dibandingkan dengan masih digunakannya sistem manual. Tetapi untuk mengatasi permasalahan yang masih menggunakan sistem manual tersebut dapat  diambil alternatif untuk membuatnya ke dalam sistem komputerisasi yaitu dengan     cara melakukan pemrosesan transaksi penjualan dan pembelian barang, sehingga informasi yang cepat dan akurat  dapat  diperoleh dari sistem tersebut. Adapun data-data yang dikomputerisasikan adalah penjualan tunai, pembelian kredit, stok barang, data suplier, data pelanggan, data retur pembelian dan retur penjualan serta laporan rugi laba dari transaksi penjualan tersebut.

1.3.  Batasan Masalah
	Mengingat luas dan banyaknya masalah yang timbul  pada komputerisasi data, maka perlu membatasi permasalahan tersebut. Komputerisasi Penjualan dan Pembelian Barang di Kaledia Komputer Yogyakarta hanya menangani  transaksi penjualan barang secara tunai dan pembelian barang secara kredit, menangani masalah retur pembelian dan retur penjualan serta persediaan barang. 





1.4.  Metode Pengumpulan Data
	Sebelum membahas mengenai metode-metode atau cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data, perlu diketahui sumber data dapat dibagi menjadi dua macam,  yaitu :
	Sumber data primer

Yaitu sumber data yang dapat diperoleh dengan cara peninjauan langsung ke lokasi obyek yang diamati.
	Sumber data sekunder

 Yaitu sumber data yang dapat diperoleh dengan cara pencarian referensi atau  literatur yang lain.
	Sehingga untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyusunan karya tulis ini, digunakan beberapa metode antara lain :
	Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung tentang mekanisme kerja, dan kemudian mengambil data-data yang diperlukan untuk mendukung pembuatan sistem.
	Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara langsung berhadapan dengan orang yang bersangkutan atau langsung terjun ke Kaledia Komputer dan melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan para pegawai yang ada di Kaledia Komputer Yogyakarta.
	Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk memenuhi persyaratan karya tulis maka perlu disusun kerangka kerja secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan didalam mewujudkan penulisan karya tulis. Adapun sistematika dari karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB I		PENDAHULUAN
		Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan karya tulis.
BAB II	PENGOLAHAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN BARANG DI KALEDIA KOMPUTER
		Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum dan pengolahan transaksi penjualan tunai, pembelian kredit, retur penjualan, retur pembelian, dan persediaan barang di Kaledia Komputer.

BAB III	PERANCANGAN SISTEM
	Bab ini berisi diagram alir sistem, perancangan tabel  basis data, relasi antar tabel, perancangan masukan dan   perancangan keluaran.
BAB  IV	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
	Bab ini berisi tentang spesifikasi dan implementasi program.
BAB   V	PENUTUP
	Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah disajikan.


