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BAB 1
PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah
Perkembangan Teknologi yang semakin pesat saat ini telah mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia. Sebagai contoh, dalam bidang bisnis teknologi komputer banyak digunakan sebagai sarana pengolahan data transaksi. Teknologi saat ini selalu diupayakan dan dituntut dapat dilakukan pengembangan dengan berbagai riset dan penelitian. Pengolahan data transaksi merupakan kegiatan yang sangat penting  dalam kegiatan transaksi di toko besi “Sinar Makmur” yang memberikan layanan kemudahan penghitungan transaksi baik bagi pemilik usaha dan konsumen. Diharapkan dengan pengolahan data yang baik dan diolah sedemikian rupa dapat menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan akurat
Tuntutan kebutuhan akan informasi dan penggunaan komputer yang semakin banyak mendorong terbentuknya sebuah jaringan komputer yang mampu melayani berbagai kebutuhan tertentu. Dengan adanya jaringan komputer, pengolahan data dan pengelolaan informasi dapat berlangsung lebih baik lagi sehingga perlu adanya sistem yang dapat memberikan informasi secara akurat, tepat dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna sistem.
Komputer sebagai media elektronik dapat membantu kegiatan pengolahan data tersebut yang disertai dengan pembuatan laporan-laporannya, yang tentu saja tidak akan membuang  waktu yang lama karena telah tersedia program yang dapat mempercepat pemrosesan pengambilan data yang dibutuhkan.
Oleh karena itu dalam penelitian dan pembuatan Skripsi ini penulis mengambil judul Membangun Aplikasi Client-Server Pengolahan Data Transaksi Toko Besi “Sinar Makmur” Menggunakan Delphi .

Perumusan Masalah
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba merumuskan, mengemukakan dan menyajikan hal-hal yang berkaitan erat dengan pengolahan data transaksi pada Toko Besi “Sinar Makmur”, khususnya dalam hal :
	Bagaimana merancang dan mengolah suatu aplikasi pengolahan data transaksi secara terkomputerisasi yang mulai dengan proses penginputan barang sampai transaksi berjalan.

Merancang aplikasi pengolahan data transaksi dengan komputer, serta pembahasan software pendukung dan desain layar tampilan.

Tujuan
Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :
	Membangun pengolahan data transaksi di toko besi “Sinar Makmur” yang mampu membantu proses administrasi dan pengolahan data.

Melatih kemampuan dasar dalam merancang dan olah data serta aplikasi client-server dengan bahasa pemrograman Delphi.

Batasan Masalah
Batasan masalah yang diperlukan agar pembahasan nantinya tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dalam skripsi ini pembahasan masalah dibatasi pada :
	Visualisasi pengolahan data transaksi toko besi “Sinar Makmur” menggunakan komputer berbasis client-server.
	Perancangan visualisasi pengolahan data transaksi toko besi “Sinar Makmur” yang menyediakan informasi tentang administrasi dan pengolahan data.



Sistematika Penulisan
Sistematika dari penyusunan karya tulis ini sebagai berikut :
BAB 1	PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, serta kerangka penulisan atau sistematika penulisan dari karya tulis ini.
BAB 2	LANDASAN TEORI
Bab ini berisi teori-teori dasar yang berhubungan dengan topik penulisan yang selanjutnya digunakan pada bagian pembahasan. Teori yang dibahas antara lain menyangkut client server, jaringan komputer, data, MySQL, Delphi.
BAB 3	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini membuat perancangan sistem, peralatan yang digunakan, rancangan databases, relasi databases, diagram alir sistem, perancangan masukan, dan perancangan keluaran.
BAB 4	IMPELEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Membahas tentang implementsi dari sistem yang telah diranang sebelumnya sehingga mendapat hasil yang nyata.


BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari karya tulis yang telah dibuat.
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