BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pada umumnya setiap persoalan didalam sebuah perusahaan tidak selalu dapat diselesaikan dengan cepat dan benar. Agar perusahaan tersebut berjalan dan berkembang sesuai dengan apa yg diharapkan, maka pengelolaan suatu perusahaan harus didasari pengetahuan tentang manajemen perusahaan. 
Dalam perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan informasi  semakin pesat dan sangat dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, karena komputer dapat mengolah data dengan cepat dan benar. Sehingga berkembanglah informasi yang dihasilkan dari penerapan komputer dalam berbagai hal. Sistem informasi dalam komputer membuat kerja lebih efektif dan efisien.
Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemrosesan data diterapkan secara komputerisasi. Sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan pengolahan data pembelian dan penjualan barang. 
1.2. Rumusan Masalah
Kemampuan teknologi informasi yang sudah berkembang dengan pesat belum dimanfaatkan secara optimal di erbe mini market. Hal tersebut terjadi dalam pengolahan data transaksi, data supplier, dan data barang masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi kesulitan seperti dalam hal pencarian data dan pembuatan laporan. Hal ini mengakibatkan kurang tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja. Oleh sebab itu dilakukan penelitian dan analisa sistem pengolahan data transaksi, yang kemudian dilakukan perancangan sistem aplikasi pengolahan data transaksi di erbe minimarket guna mendukung terciptanya suatu sistem informasi untuk mempermudah kegiatan di toko tersebut, terutama kegiatan pengolahan data transaksi. Masalah lain yang dihadapi yaitu data yang diperoleh 

1.3. Ruang Lingkup Masalah
Melihat rumusan masalah maka dalam Sistem informasi pengolahan data transaksi di erbe mini market,ruang lingkup masalah yang akan diangkat yaitu:
	Data yang diolah mengenai pendataan barang, memproses transaksi yang mana dari proses yang dilakukan akan menghasilkan laporan untuk setiap proses yang dilakukan, dalam hal ini transaksi yaitu pembelian dan penjualan.

Transaksi penjualan dilakukan secara tunai
Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan.
Sistem berbasis multi user sehingga dapat diakses secara bersamaan untuk setiap bagian.
	Terdapat tiga kelompok user yaitu bagian pembelian, kasir , dan pimpinan. 


1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian membuat aplikasi untuk mengatasi masalah dalam hal transaksi dan pembuatan laporan-laporan yang berhubungan dengan pembelian & penjualan barang di erbe mini market dengan komputer sebagai alat pengolahanya sehingga dapat diperoleh informasi yang benar dan membantu kegiatan manajemen.


