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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang mendukung 

perkembangan zaman terjadi begitu pesat dan dampak yang sangat 

luas bagi semua aspek kehidupan. Hampir di semua perusahaan yang 

bergerak di bidang perdagangan maupun industri membutuhkan suatu 

sistem informasi yang baik terutama informasi penjualan, agar dalam 

kegiatannya dapat berjalan dengan efektif. Terutama dalam sistem 

informasi penjualan yang masih sering dilakukan secara manual mulai 

dari transaksi penjualan barang, laporan penjualan barang, laporan 

stok barang. Kendala yang sering muncul adalah masalah waktu 

dalam melakukan pembukuan atau pemeriksaan data barang terlalu 

lama dan juga masalah pengontrolan stok barang yang tersedia kurang 

teratur.  

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka diperlukan suatu fasilitas 

perangkat lunak dalam bidang komputer yang nantinya dapat 



2 
 

 
Universitas Kristen Maranatha 

mengelola data di dalam Toko – toko salon.  Oleh karena itu dalam 

penulisan Tugas Akhir ini diambil judul “Sistem Informasi Pembelian 

dan Penjualan Barang - barang salon”, yang diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan yang muncul di Toko – toko salon. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana membuat sistem informasi pembelian dan penjualan 

barang – barang salon ? 

 

1.3  Tujuan 

1. Membuat sistem informasi pembelian dan penjualan barang – 

barang salon. 

 

1.4  Batasan Masalah 

1. Pembuatan program ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 

dan Microsoft Sql Server 2008. 

2. Pengiriman barang melalui stok gudang terpusat. 

 

1.5  Sistematika Penelitian 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi pembahasan mengenai latar belakang 

perkembangan teknologi dan hubungannya dengan 
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penggunaan teknologi informasi dalam penjualan dan 

pembelian barang di toko pada saat ini. 

Bab II : Landasan Teori 

Berisi penjelasan mengenai konsep dasar dari program yang 

digunakan dalam pembuatan sistem informasi penjualan dan 

pembelian barang di toko. 

Bab III : Perancangan 

 Berisi penjelasan yang berkaitan dengan perancangan 

sistem informasi penjualan dan pembelian barang di toko 

hingga diagram alir dalam menjalankan program. 

Bab IV : Pembahasan 

Berisi semua proses penelitian yang telah diuraikan akan 

dibahas lebih mendalam seperti penguraian setiap 

komponen atau setiap bagian program perangkat lunak ini. 

Bab V : Kesimpulan dan saran 

Menjelaskan hasil dari kesimpulan dan saran untuk 

perkembangan sistem informasi penjualan dan pembelian 

barang di toko di masa yang akan datang. 

 


