
PERANCANGAN PROGRAM PERSEDIAAN BARANG PADA

 PT. SIMUT SAKTI 

JAKARTA

TUGAS AKHIR
Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga

Nurliah

NIM : 11095393

Jurusan Komputerisasi Akuntansi

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika

2012

i



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurliah
NIM : 11095393
Perguruan Tinggi : AMIK Bina Sarana Informatika
Alamat Kampus : Jl. Kamal Raya No.18 Ringroad Barat, Cengkareng
AlamatRumah : Kp. Talok Rt.02/01 Kec. Kresek, Tangerang - Banten

Dengan  ini  menyatakan  bahwa  tugas  akhir  yang  telah  saya  buat  dengan  judul: 
“Perancangan Program  Persediaan Barang pada PT. Simut Sakti 
Jakarta”, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum 
pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dengan  sebenar-benarnya  tanpa  ada 
paksanaan  dari  pihak  manapun  juga.  Apabila  dikemudian  hari  ternyata  saya 
memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa tugas 
akhir yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, 
saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari 
Akademi  Manajemen  Informatika  &  Komputer  Bina  Sarana  Informatika 
dicabut/dibatalkan.

Dibuat di   : Jakarta
Pada tanggal  : 11 Juli  2012
Yang menyatakan,

Nurliah

ii



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA 
ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama : Nurliah
NIM : 11095393
Perguruan Tinggi : AMIK Bina Sarana Informatika
Program Studi : Komputerisasi Akuntansi
Alamat Kampus : Jl. Kamal Raya No.18 Ringroad Barat, Cengkareng
AlamatRumah : Kp. Talok Rt.02/01 Kec. Kresek, Tangerang – Banten

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Akademi Manajemen 
Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika, Hak Bebas Royalti Non-
Eksklusif  (Non-exclusive Royalti-Free Right)  atas karya ilmiah kami yang berjudul: 
“Perancangan  Program  Persediaan  Barang  Pada  PT.  Simut  Sakti  Jakarta”, 
beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada). 

Dengan  Hak  Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  ini  pihak  Akademi  Manajemen 
Informatika  dan  Komputer  Bina  Sarana  Informatika  berhak  menyimpan, 
mengalih-media atau format-kan, mengelolaannya dalam pangkalan data (database), 
mendistribusikannya  dan  menampilkan  atau  mempublikasikannya  di  internet  atau 
media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami selama 
tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut. 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak  Akademi 
Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika, segala bentuk 
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal  : 11 Juli  2012
Yang menyatakan,

           
Nurliah

iii



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Nurliah
NIM : 11095393
Program Studi : Komputer Akuntansi 
Jenjang : Diploma Tiga (D.III)
Judul Tugas Akhir: Perancangan Program Persediaan Barang pada PT. Simut

        Sakti Jakarta

Untuk dipertahankan  pada periode  I-2012 dihadapan penguji  dan diterima sebagai 
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Diploma Ahli Madya (A.Md) 
pada Program Diploma Tiga (D.III) Jurusan  Komputerisasi  Akuntansi di Akademi 
Manajemen Informatika & Komputer Bina Sarana Informatika.

Jakarta, 11 Juli  2012

PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pembimbing      : Ratna Setyaningsih, S.Kom   ……...............................

Asisten Pembimbing : Liesnaningsih, A.Md    …………………………

D E W A N     P E N G U J I

Penguji I : Eri Mardiani, M.Kom ........................................

Penguji II : Rizqi Agung Permana, A.Md ........................................

iv



LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

AKADEMI BINA SARANA INFORMATIKA

• N I M :  11095393
• Nama Lengkap :  Nurliah
• Dosen Pembimbing :  Ratna Setyaningsih, S.Kom
• Judul Tugas Akhir         :   Perancangan Program Persediaan Barang 

          Pada PT.Simut Sakti Jakarta 

No Tanggal
Bimbingan Pokok Bahasan Paraf dosen

Pembimbing

1 26-04-2012 Bimbingan perdana dan pengajuan judul

2 30-05-2012 Acc Judul dan Pengajuan BAB I

3 01-06-2012 Acc BAB I dan Pengajuan BAB II (Landasan Teori)

4 22-06-2012 Acc Landasan Teori dan Pengajuan Normalisasi

5 29-06-2012 Acc Normalisasi dan Pengajuan HIPO,Flowchart

6 05-07-2012 Acc BAB III

7 11-07-2012 Acc Keseluruhan

8 22-10-12 Revisi Tugas Akhir

Bimbingan Tugas Akhir 
• Dimulai pada tanggal :  26 April 2012
• Diakhiri pada tanggal :  22 Oktober 2012
• Jumlah pertemuan bimbingan :  8

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing

Ratna Setyaningsih,   S.Kom     

v

Foto

2X3



LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

AKADEMI BINA SARANA INFORMATIKA

• N I M :  11095393
• Nama Lengkap :  Nurliah
• Asisten Pembimbing :  Liesnaningsih, A.Md
• Judul Tugas Akhir          :  Perancangan Program Persediaan Barang 

          Pada PT.Simut Sakti Jakarta 

No Tanggal
Bimbingan Pokok Bahasan Paraf dosen

Pembimbing

1 26-04-2012 Bimbingan Perdana dan Pengajuan Judul

2 21-06-2012 Pengajuan BAB I dan BAB II 
( Landasan Teori dan Normalisasi)

3 26-06-2012 Acc Normalisasi

4 28-06-2012 Pengajuan Spesifikasi File

5 03-07-2012 Pengajuan Program

6 07-07-2012 Pengajuan Flowchart

7 11-07-2012 Acc Keseluruhan

8 22-10-2012 Revisi Tugas Akhir

Bimbingan Tugas Akhir 
• Dimulai pada tanggal :  26 April 2012
• Diakhiri pada tanggal :  22 Oktober 2012
• Jumlah pertemuan bimbingan :  8

Disetujui oleh,
Asisten Pembimbing

 Liesnaningsih,     A.Md   

vi

Foto

2X3



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan  rahmat  dan  karunia-Nya,  sehingga  pada  akhirnya  penulis  dapat 

menyelesaikan tugas ini dengan baik.  Dimana tugas akhir ini penulis sajikan dalam 

bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan tugas akhir, yang penulis ambil 

sebagai berikut “Perancangan Program Persediaan Barang Pada PT. Simut Sakti 

Jakarta” 

Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan 

Program Diploma  Tiga  (D.III)  Akademik  Manajemen  Informatika  dan  Komputer 

(AMIK) Bina Sarana Informatika. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil 

penelitian (riset), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan 

ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka 

penulisan tugas akhir  ini  tidak akan lancar.  Oleh karena itu pada kesempatan ini, 

izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Direktur Akademi Bina Sarana Informatika.

2.  Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi Bina Sarana Informatika. 

3. Ibu Ratna Setyaningsih, S.Kom selaku dosen pembimbing dalam tugas akhir 

dan Ibu Liesnaningsih,  A.Md selaku asisten dosen pembimbing tugas akhir 

yang telah  membantu  penulisan tugas akhir  ini.

4. Staff / karyawan / dosen dilingkungan Akademik Manajemen Informatika dan 

Komputer (AMIK) Bina Sarana Informatika.

5. Bapak Robert selaku Manager PT. Simut Sakti Jakarta

vi
i



6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual.

7. Rekan-rekan mahasiswa kelas 11.6D.25.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga 

terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih 

jauh sekali  dari  sempurna,  untuk itu penulis  mohon kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya 

dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

           Jakarta,     Juli 2012

Penulis

Nurliah

vi
ii



ABSTRAKSI

     Nurliah (11095393), Perancangan Program Persediaan Barang Pada PT. 
Simut Sakti Jakarta.

       Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini,  teknologi  informasi  melaju  dengan 
cepatnya.  Adapun  komputer  yang  merupakan  peralatan  yang  diciptakan  untuk 
mempermudah pekerjaan manusia, saat mencapai kemajuan baik didalam pembuatan 
hardware maupun  software.  PT.  Simut  Sakti  Jakarta  membutuhkan  sekali  adanya 
suatu sistem informasi yang menunjang dan memberikan pelayanan yang memuaskan 
bagi para customer.

      Pada saat ini sistem yang digunakan PT. Simut Sakti masih dilakukan secara 
manual,  mulai  dari  pemesanan  barang,  sampai  pembuatan  laporan,  sehingga 
memungkinkan pada saat proses berlangsungnya terjadi kesalahan dalam pencatatan, 
kurang akuratnya laporan yang dibuat dan keterlambatan dalam pencarian data-data 
yang di perlukan.

      Perancangan sistem informasi merupakan solusi yang baik untuk memecahkan 
permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan ini, serta dengan perancangan 
sistem  dapat  tercapai  suatu  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien  dalam  menunjang 
aktifitas pada perusahaan ini.

Kata Kunci : Perancangan Program Persediaan Barang

ABSTRACT
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Nurliah (11095393), Inventory Program Design Of  PT. Simut Sakti Jakarta.

       In the current era of globalization, information technology moving so quickly.  
The computer are device to facilites the work of man, while good progress in making 
hardware  or  software.  PT.  Simut  Sakti  Jakarta  requires  very  existence  of  an 
information system that support and provide satisfactory service for customer.
 
      At this time the system PT. Simut Sakti is still done manually, from ordering raw 
material of yarn until other data storage associated with the inventory process as far  
as preparing reports, making it possible at the time the error occurred in out going  
process  of  recording,  last  accurate  reports  prepared  and  delays  in  finding  the 
necessary data.
 
      Information system design is a good solution to solve the problems that exist in  
this company, and with a system design can be achieved an activity that is effective  
and efficient in supporting the activities of this company.
 
Key words: Inventory, Program, Design 

DAFTAR SIMBOL 

a.  Simbol Flowchart
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TERMINAL
Digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir dari 

suatu kegiatan.

DECISION
Digunakan untuk menggambarkan proses pengujian 

suatu kondisi yang ada.

PREPARATION
Digunakan untuk menggambarkan persiapan harga 

awal dari proses yang akan dilakukan.

FLOWLINE
Digunakan untuk menggambarkan hubungan proses 

dari suatu proses ke proses lainnya. 

INPUT / OUTPUT
Digunakan untuk menggambarkan proses pemasukkan 

data yang berupa pembacaan data dan sekaligus proses 

keluaran yang berupa pencetakan data.

SUBROUTINE
                                            Digunakan untuk menggambarkan proses pemanggilan 

                                           sub program dari main program

PROSES
Digunakan untuk menunjukkan kegiatan proses dari 

operasi program komputer.
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CONECTOR
Digunakan sebagai penghubung antara suatu proses 
dengan proses lainnya yang ada di dalam suatu lembar 
halaman.

PAGE CONECTOR

Simbol ini digunakan sebagai penghubung antara suatu 
proses dengan proses lainnya akan tetapi berpindah 
halaman.

xi
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Perkembangan  komputer  saat  ini  sangatlah  berperan  penting  dalam  berbagai  bidang  usaha 

terutama  kemampuanya  yang  baik  dalam  mengolah  data  dan  informasi. Apalagi  pada  saaat  ini, 

komputer amat penting untuk memudahkan pekerjaan kita. Di era sekarang ini teknologi sudah sangat 

maju,  komputer  pun  mempunyai peranan  yang  sangat  penting.  Semua  bidang  profesi  sangat 

membutuhkan komputer, seperti dalam dunia perdagangan telah mengalami perubahan yang sangat 

besar, karena adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akibatnya, cara hidup dan pola fikir 

manusia mengalami perubahan menjadi lebih moderen sesuai dengan keadaan sekarang ini. 

Seiring  berjalannya  waktu,  semakin  banyak  pula  perusahaan  atau  lembaga  lembaga  yang 

bermunculan,  hingga  menyebabkan  timbulnya  persaingan  yang  semakin  ketat  disertai  dengan 

permasalahan-permasalahan  yang  kompleks,  sehingga  mereka  harus  berpacu  dalam  meningkatkan 

mutu pelayanan, operasional administrasi dan meningkatkan kualitas karyawan serta mempertahankan 

eksitensinya dalam dunia bisnis.

Pengolahan data atau operasional usaha yang dahulu masih dilakukan secara manual, dianggap 

kurang menguntungkan dan memerlukan banyak waktu. Karena hal ini akan menghambat kelancaran 

kerja dari unit-unit yang menangani tugas-tugas tersebut. Namun demikian dalam aplikasinya tidaklah 

mudah dan memerlukan dana yang relatif besar. Oleh karena itu, sebelum penerapan dilakukan harus 

melaksanakan penganalisaan terhadap kondisi perusahaan, ruang gerak usahanya dan dilihat dari sudut 

kebutuhan  serta  pemakaiannya,  apakah  layak  atau  tidak  untuk  diterapkan.  Saat  ini  sudah  banyak 

dijumpai perusahaan baik besar ataupun kecil yang sudah terkomputerisasi.

Sehubung dengan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk membuat program persediaan 

barang  jadi  yang  diharapkan  dapat  dipergunakan  pada  sistem persediaan  barang  pada  PT.SIMUT 
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SAKTI JAKARTA. Oleh karena itu, penulis terinspirasi untuk membuat tugas akhir ini dengan judul 

“Perancangan Program Persediaan Barang Pada PT.Simut Sakti Jakarta ”

1.2.  Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari  Perancangan  Program Persediaan  Barang Jadi  pada PT.Simut Sakti 

Jakarta adalah:

.1 Dengan pembuatan kasus pemrograman ini  diharapkan dapat  menambah pengalaman dibidang 

pemrograman selanjutnya.

.2 Pengolahan data yang dilakukan secara terkomputerisasi memungkinkan lebih efektif.

.3 Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahaan yang bersifat teori dan praktek, kemudiaan 

didalam kegiatan yang sebenarnya dapat diterapkan.

.4 Dapat  memberikan  pengetahuan  mengenai  bagaimana  cara-cara  penulisan  suatu  bentuk  tugas 

akhir yang baik.

Sedangkan  tujuan  dari  penulisan  tugas  akhir  ini  adalah  sebagai  salah  satu  syarat  guna 

menyelesaikan Program Diploma III  (DIII)  Jurusan Komputerisasi Akuntansi yang telah ditetapkan 

oleh Akademik Manajemen Informasi dan Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI)

.

 Metode Pengumpulan Data

  Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan beberapa metode penelitian yang 

digunakan diantaranya: 

1. Observasi 

Definisi  observasi  menurut  Sutabri  (2004:143)  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan 

langsung  melihat  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  user.  Pada  tahap  ini  penulis  melakukan 

pengamatan, pencatatan secara langsung dalam pengumpulan data-data yang berhubungan dengan 

sistem Pengolahan Data Persediaan Barang ”PT.SIMUT SAKTI”

2. Wawancara

14



Definis wawancara menurut  Sutabri  (2004:133) adalah suatu teknik yang  paling singkat  untuk 

mendapatkan data, namun sangat tergantung pada kemampuan pribadi sistem analis untuk dapat 

memanfaatkannya.

3. Studi Pustaka (Library Research)

Definisi  studi  pustaka  menurut  Widodo (2004:51)  adalah  cara  yang  dilakukan  dengan 

mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik 

buku,  jurnal,  majalah,  koran  atau  karya  tulis  lainnya  yang  relevan  dengan  topik,  fokus  atau 

variable penelitian.

Metode ini menjadi refrensi bagi penulis dalam mencari teori yang akan menjadi pegangan dalam 

memahami dan menganalisa setiap permasalahan yang ada dan juga sebagai  penunjang dalam 

penulisan Tugas Akhir (TA) ini agar mencapai hasil yang optimal.

1.4. Ruang Lingkup

Dalam  penulisan  Tugas  Akhir  ini,  penulis  hanya  memfokuskan  pada  pembahasan  masalah 

penginput-an data barang, penginput-an data customer, penginput-an data supplier, penginput-an data 

pengguna, transaksi penerimaan barang, transaksi pengeluaran barang sampai pembuatan laporan data 

barang,  laporan  data  customer,  laporan  data  supplier,  laporan  data  penerimaan  barang,  dan 

pengeluaran  barang,  laporan  stock barang sebagai  informasi  yang  akan dilaporkan  kepada pemilik 

perusahaan PT.SIMUT SAKTI setiap akhir bulan.
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BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Landasan Teori

Untuk mendukung berjalannya suatu sistem yang baik, diperlukan suatu aplikasi 

pemrograman  secara  komputerisasi  guna  menunjang  sistem  yang  sudah  ada. 

Komputerisasi  merupakan  alternatif  yang  tepat  untuk  dipilih,  karena  dengan 

menggunakan komputer  sebagai  media  pengolahan data  dapat  membantu  pemakai 

dalam mengolah data yang besar dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi.

Disamping itu juga penggunaan sistem komputerisasi akan sanagn menunjang 

kelancaran dalam operasi pada ”PT.SIMUT SAKTI” serta berperan penting dalam 

menyediakan informasi bagi perusahaan.

Dalam merancang suatu program tentu saja diperlukan peralatan pendukung 

(tools  system).  Peralatan  pendukung itu  sangat  berguna untuk menjelaskan  proses 

berjalannya  program  sehingga  mudah  dimengerti  oleh  siapapun  saja  yang  akan 

menggunakan program yang dibuat tersebut.

2.1.1 Konsep Dasar Program

A. Program

Program  menurut  Sutabri  (2005:25)  dapat  diartikan  sebagai  ”suatu  kumpulan 

langkah-langkah  atau  instruksi-instruksi  atau  tahapan-tahapan  pengolahan  yang 

ditulis  dalam bahasa pemrograman yang  disusun secara logis  dan sistematis  yang 
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telah dipersiapkan agar komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang telah 

ditentukan” .

Bahasa  pemrograman  menurut  Sutabri,  (2005:27)  adalah  ”perangkat  lunak 

atau software yang dapat digunakan dalam proses pembuatan program yang melalui 

beberapa  tahapan-tahapan  penyelesaian  masalah”.  Bahasa  pemrograman  komputer 

dikelompokan menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Low Level Language (Bahasa Tingkat Rendah)

Karena susahnya bahasa mesin, maka dibuatlah simbol yang mudah diingat yang 

disebut ”Mnemonic” (pembantu untuk mengingat)

Contoh : A untuk kata  Add (menambah), B untuk kata Substract (mengurangi)

2. High Level Language (Bahasa Tingkat Tinggi)

Bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataan mudah dipahami secara 

langsung. Contoh : Algol, Fortran, Pascal, Basic, Cobol.

Pemrograman  adalah  proses  mengimplementasikan  urutan  langkah  untuk 

menyelesaikan  suatu  masalah  dengan menggunakan  bahasa  pemrograman.  Bahasa 

pemrograman  adalah  prosedur  penulisan  program.  Ada  tiga  faktor  dalam  bahasa 

pemrograman, yaitu:

1. Sintaks adalah aturan penulisan bahasa pemrograman

2. Sistematic adalah arti atau maksud yang terkandung didalam statement tersebut.

3. Kebenaran logika adalah berhubungan dengan benar tidaknya urutan statment.
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Tahapan-tahapan dalam membuat suatu program sederhana adalah:

1.  Definisi Masalah

Seorang  programer  harus  paham  permasalahan  yang  timbul  dan  harus  dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang ada.

2. Desain Algoritma 

Algoritma yang didesain harus memiliki kebenaran secara logika sebelum siap 

untuk diimplementasikan ke dalam bentuk program.

3. Bahasa Pemrograman 

Fungsi dari bahasa pemrograman adalah sebagai media untuk membuat program 

dan juga sebagai alat komunikasi antara programmer dan komputer.

4. Testing dan Debugging 

Testing  adalah  menguji  program sampai  bebas  dari  error.  Debugging  adalah 

mengkoreksi error yang terdeteksi.

5. Dokumentasi Program

Melakukan pendokumentasian program sebagai cadangan (backup) untuk usaha 

pengembangan selanjutnya.

Proses pemrograman komputer  bukan hanya sekedar menuliskan suatu urutan 

dan  instruksi  yang  harus  dikerjakan  oleh  komputer  tetapi  bertujuan  untuk 

memecahkan masalah serta membuat mudah sebuah pekerjaan yang diinginkan oleh 

pemakai (user).

Ada lima langkah yang dapat dilakukan  programmer  dalam proses pemecahan 

suatu masalah dengan menggunakan program komputer, yaitu:
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1. Menganalisa  dan  memahami  persoalan  yang  ada,  kemudian  mengembangkan 

suatu urutan proses logika untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam bentuk 

algoritma.

2. Menentukan bentuk data apa yang diperlukan sebagain input, serta apa yang akan 

dihasilkan sebagai output dari program yang akan dibuat.

3. Pengkodean algoritma yang sudah dibuat, diterjemahkan dalam bentuk statement-

statement  yang  sesuai  dan  terdapat  didalam  bahasa  pemrograman  yang  akan 

digunakan.

4. Melakukan test program dari proses logika yang sudah dibuat, apakah program 

tersebut sudah benar dan bebas dari unsur kesalahan atau masih harus diperbaiki 

kembali.

5. Melakukan  pendokumentasian  program  sebagai  back-up,  karena  proses  ini 

penting untuk usaha program selanjutnya.

Salah satu tahapan dari pengembangan suatu program adalah menterjemahkan 

atau  mengkodekan  rancangan  terinci  yang  telah  dibuat  menjadi  suatu  program 

komputer  yang  siap  dipakai.  Dengan  menterjemahkan  berarti  kita  melakukan 

penulisan program dengan menggunakan suatu bahasa komputer yang kita kuasai.

Didalam  membuat  sebuah  program  komputer,  tentu  tidak  lepas  dari  sifat 

individu  seorang  programmer.  Beberapa  karakteristik  seorang  pemrogram  yang 

mempengaruhi baik tidaknya suatu program yang dibuatnya, adalah:

1. Memiliki pola pikir logis.

2. Memiliki ketekunan dan ketelitian yang tinggi.

3. Memiliki penguasaan bahasa pemrograman yang baik.
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4. Memiliki pengetahuan tentang teknik pemrograman yang baik.

Pola pikir logis, ketekunan dan ketelitian yang tinggi sangat dipengaruhi oleh 

sifat individu pemrogram. Butir satu sampai dengan empat merupaka syarat mutlak 

yang  harus  dikuasai  sebelum  memulai  membuat  program.  Selain  hal  yang  telah 

diuraikan diatas, yang berhubungan dengan masalah pemrograman komputer, ada hal 

lain  yang  perlu  diperhatikan  didalam  struktur  pemrograman  yaitu  sifat  dari 

pemrograman.

Berikut ini merupakan sifat-sifat dari pemrograman yaitu:

1. Program Oriented

Penulisan  program  yang  terstruktur,  dimana  programnya  selalu  berubah,  pada 

kondisi  data  yang  diproses  didalam  suatu  program  tersebut  akan  bertambah 

volume datanya, dan bentuk programnya bersifat statis serta tidak  flexible.

Contoh: Program animasi.

2. Data Oriented

Penulisan program yang terstruktur, dimana programnnya tidak selalu berubah , 

dan sifat programnya dinamis serta mempunyai tingkaty flexibilitas yang tinggi.

Contoh: Program aplikasi.

3. Program Interaktif

Program  dikatakan  interaktif,  jika  program  tersebut  dapat  digunakan  secara 

mudah, serta pemakai dapat mengerti tentang proses yang sedang dilakukan oleh 

pemrogram.  Suatu  program  yang  interaktif  tidak  terlepas  dari  pemakai  piranti 

masukan  dan  keluaran.  Untuk  mencapai  suatu  program  yang  interaktif,  gaya 

penulisan dan model program sangat berpengaruh.
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Berikut ini beberapa kiat tentang petunjuk penting didalam menulis program yang 

interaktif:

a. Program harus dapat melakukan validasi terhadap setiap data yang masuk.

b.  Program harus dapat mengecek setiap kemungkinan-kemungkinan yang penting 

yang akan muncul pada data masukan.

c. Buatlah format masukkan sesederhana mungkin.

d. Buatlah  agar  program  dapat  memberikan  tanda  bahwa  data  yang  dikehendaki 

sudah terpenuhi.

e. Berikan  label  atau  keterangan  pada  setiap  keluaran  termasuk  bentuk  pesan 

kesalahan, apabila si pemakai salah mengoprasikan program tersebut.

f. Berikan pesan apabila program sedang melakukan suatu proses yang memerlukan 

waktu tunggu.

4.  Penulisa program yang efisien

Selain  penulisan  program  yang  interaktif,  kita  juga  harus  menciptakan  suatu 

konsep  penulisan  program  yang  baik  dan  benar,  yang  disebut  sebagai  suatu 

efisiensi program. Setidaknya ada tiga hal yang dapat kita efisiensikan didalam 

penulisa suatu program komputer, yaitu sebagai berikut:

a.   Mengefisiensikan pernyataan  atau  statement  yang  terdapat  dalam program, 

yaitu:

1)Sederhanakanlah penulisan Ekpresi Aritmatika dan gunakan besaran integer  

atau boolean.

2)Evaluasi bentuk perulangan proses (Loop), jangan sampai ada pernyataan 

yang salah.
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b. Mengefisiensikan pemakaian memori komputer.

1)Pergunakan variable seminimum mungkin.

2)Hindari pemakaian array berdimensi banyak yang terlalu besar.

3)Bila  memerlukan  variable  untuk  data  yang  banyak  pergunakan  struktur 

dinamis atau Linked List.

c.  Mengefisiensikan pemakaian piranti masukan dan keluaran.

1) Pergunakan  permintaan  piranti  masukan  dan  keluaran  seminimum 

mungkin untuk meningkatkan kecepatan data dan kualitas.

2)Setiap  masukan  dan  keluaran  haruslah  melalui  buffer  sehingga  akan 

mempercepat proses.

3)Pilih  dan  pergunakan  metode  yang  cepat  untuk  mengakses  ke  alat 

penyimpanan (hardisk atau disket)

Dengan mengefisiensikan pemakaian bagian-bagian tersebut  maka akan 

dapat  menghasilkan  suatu  program  yang  cepat  dan  berkualitas.  Untuk 

melakukan  efisiensi  terhadap  pernyataan  yang  terdapat  di  dalam suatu 

program  komputer,  caranya  adalah  dengan  mengefisiensikan  algoritma 

program itu sendiri.

5.  Portabilitas Program 

Penulisan  program  yang  ditentukan  terhadap  mesin  komputer  atau  sistem 

operasinya, sehingga portabilitas program yang dibuat semakin meningkat maka 

diperlukan persyaratan yaitu:

a. Pergunakan  perintah  atau  instruksi  yang  sudah  baku  pada  bahasa 

pemrograman yang digunakan.
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b. Pergunakan  subrutin  atau  function  call,  sehingga  program  yang 

dikembangkan tidak tergantung pada mesin komputer.

c. Pergunakan konstanta untuk bilangan-bilangan yang sangat berpengaruh pada 

mesin  komputer  dan  sistem operasi,  misalnya  menentukan  panjang  record 

suatu  file,  karakter  khusus  untuk  mengatur  layar,  harga  maksimum  suatu 

variable dan sebagainya.

B. Pengertian Visual Basic

Menurut  Yuswanto  (2003:1)  ”Microsoft  visual  basic merupakan  pemrograman 

kendali  kejadian  (Event  Driven  Programming)   yang artinya  program menunggu 

sampai adanya respon dari pemakai berupa event atau kejadian tertentu. Ketika event 

terdeteksi, kode yang berhubungan dengan program akan dijalankan”.

Basic  adalah  suatu  development  tools  untuk  membangun  aplikasi  dalam 

lingkungan  windows.  Dalam  pengembangan  aplikasi,  visual  basic  menggunakan 

pendekatan  visual  untuk merancang  user  interface  dalam bentuk  form,  sedangkan 

untuk  kodingnya  menggunakan  dialek  bahasa  basic  yang  cenderung  mudah 

dipelajari.  Visual  Basic  adalah  bahasa  pemrograman  berbasis  Microsoft  Windows 

yang  merupakan  Object  Oriented  Programming  (OOP),  yaitu  pemrograman 

berorientasi  obejek,  Visual  Basic  menyediakan  objek-objek  yang  sangat  kuat, 

berguna  dan  mudah.  Visual  Basic  dapat  digunakan  dalam  tiga  edisi  yang  setiap 

edisinya menunjukkan fasilitas dan kemampuan sendiri-sendiri, adapun edisi tersebut 

adalah:
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1. Standart Edition

Didalam edisi  ini  para  programmer  diberi  kesempatan  untuk  membuat  sebuah 

aplikasi  sederhana  windows  dan  windows  NT  secara  mudah.  Didalamnya  juga 

disertakan control sederhana, ditambah grid, tab dan control data bound.

2. Proffesional Edition

Didalam  edisi  ini  disertakan  tool-tool  yang  lengkap,  disamping  berisi  semua 

fasilitas yang ada dalam edisi  standart  juga ditambah  control ActiveX,  Desainer 

Aplikasi Informasi internet,  Ingrated Data Tools  dan  Data Environment, Active  

Data Object serta Dynamic HTML Page Designer.

3. Enterprise Edition

Edisi  ini  memberikan  izin  kepada  Profesional  untuk  membuat  aplikasi  dalam 

sebuah  tim.  Di  dalamnya  dimasukan  semua  fasilitas  yang  ada  pada  edisi 

profesional, ditambah Tool Back Office seperti SQL Server, Microsoft Transaction 

Server, Internet Information Server.

Untuk dapat menggunakan Visual Basic, anda harus mengetahui IDE (Integreted  

Development Environment)  atau lingkungan kerja dari  Visual Basic  6.0 itu sendiri. 

IDE pada Visual Basic 6.0 dibagi menjadi delapan bagian besar,yaitu:

1. Menu

Pada bagian menu terdapat tiga belas menu utama, yaitu menu  File, Edit, View,  

Project, Format, Debug, Run, Query, Diagram Tools, Add-Ins, Window dan Help.  

Untuk menggunakan  menu anda  tinggal  mengklik  pada  menu  utama  kemudian 

memilih pada submenu.
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2. Toolbar

Toolbar fungsinya sama seperti fungsi dari menu, hanya saja pada toolbar pilihan-

pilihan berbentuk  icon.  Untuk memilih  suatu proses yang akan dilakukan, anda 

tinggal mengklik icon yang sesuai dengan proses yang diinginkan.

Icon-icon  pada  toolbar  adalah pilihan-pilihan pada menu yang sering digunakan 

dalam  membuat  program  aplikasi.  Dengan  adanya  toolbar,  memudahkan  kita 

untuk memilih proses yang sering dilakukan tanpa harus memilihnya pada menu.

3. Toolbox 

Toolbox  adalah tempat  di  mana kontrol-kontrol diletakan.  Kontrol-kontrol  yang 

terdapat pada toolbox dipakai dalam pembuatan program aplikasi. Untuk membuat 

objek kontrol pada form program aplikasi, diambil dari kontrol-kontrol yang ada 

pada toolbox.

4. Project Explorer

Project Explorer  adalah tempat untuk melihat daftar dari  form  dan module  yang 

digunakan dalam proyek. Melalui Project Explorer, kita dapat memilih form yang 

akan dipakai.

5. Properties Window

Properties  Window  adalah  tempat  untuk  property  dari  setiap  objek  kontrol. 

Properties Window juga dipakai untuk mengatur property dari objek kontrol yang 

dipakai. Dengan properties window, kita dapat mengubah property  yang nantinya 

akan dipakai sebagai default  dari objek kontrol pada waktu pertama kali program 

dieksekusi.
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6. Form Layout Window

Form Layout Window berfungsi untuk melihat posisi form pada layar monitor pada 

waktu program dieksekusi.  Untuk menggeser  posisi  form,  klik dan geser posisi 

form layout window sesuai dengan posisi yang diinginkan pada layar monitor.

7. Form

Form  adalah  tempat  untuk  membuat  tampilan  (user  interface)  bagi  program 

aplikasi. Dimana kita dapat meletakan atau menambah objek kontrol.

8. Kode Editor

Kode editor adalah tempat meletakan atau menuliskan kode program dari program 

aplikasi dibuat.

Aplikasi  Visual Basic  merupakan program aplikasi berbentuk orientasi pada 

visualisasi  sehingga  pemakai  atau  program  database  nantinya  akan  lebih  mudah 

dalam penggunaannya  dan kelebihan  lainnya  adalah  kita  dapat  merancang  sendiri 

format  penyimpanan  informasi  form   untuk  masuk  ke  table,  adapun  keuntungan 

lainnya dari Visual Basic adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Visual Basic cukup sederhana dan menggunakan kata-kata bahasa inggris 

yang umum digunakan.

2. Sarana  pengembangannya  yang  bersifat  Visual  memudahkan  untuk 

mengembangkan program aplikasi berbasis windows.

3. Bersifat mouse-driven (digerakkan dengan mouse).

4. Menggunakan flatform pembuatan program yang diberi nama develover studio,  

yang memiliki tampilan dan sarana dengan Visual I++ dan Visual C++.

15



5. Memiliki complier andalan yang dapat menghasilkan file executable.

6. Kemampuan membuat ActiveX dan fasilitas internet yang lebih banyak.

7. Saran akses data yang lebih cepat dan andal untuk membuat aplikasi  database 

yang berkemampuan tinggi.

8. Visual Basic  6.0 memiliki  beberapa  versi  atau edisi  yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pemakai

C. Pengertian Microsoft Access

Microsoft  Access menurut  Yuswanto,  (2004:26)  “merupakan  program aplikasi 

untuk mengolah database (basis data) model relasional karena terdiri dari lajur kolom 

dan  baris,  sengaja  dipilih  database  dari  Microsoft  Access karena  pemrograman 

database  ini  selain  mudah  dilpelajari,  program  Microsoft  Access mudah  didapat 

Karena berada satu paket yaitu Microsoft Office”

D. Perancangan Keamanan Data

Keamanan data  dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan  akses dimana 

seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya. Dengan 

demikian untuk dapat memberikan batasan pengaksesan pada bagian-bagian tertentu 

haruslah dibuat sebuah  password  agar data-data dapat terlindungi dari orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab.

Password  adalah  kata  khusus  yang  hanya  dikenal  oleh  satu  orang  atau 

sekelompok  orang  tertentu  yang  mengijinkan  mereka  mengakses  komputer  atau 

program.  Dalam  pengetikan  password  biasanya  hanya  memperlihatkan  bullet  

(●●●●),  asterisk  (****),  atau  dapat  juga berupa  simbol,  sehingga  tidak  ada yang 

dapat mengetahui kata rahasia yang telah anda buat.
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Password   merupakan hal  vital  dalam proses  aunthentication,  agar  password 

dapat digunakan secara efektif, maka:

1. Minimal mempunyai panjang 6 karakter, lebih baik jika 8 karakter, sedikitnya 

memiliki 1 karakter angka atau karakter spesial.

2. Tidak  memiliki  maksud  atau  makna.  Password  yang  memiliki  makna  atau 

maksud  relatif  lebih  mudah  untuk  ditebak.  Jadi  penggunaan  nama,  alamat, 

tanggal lahir dan sejenisnya harus dihindari.

3. Sebaiknya  diberi  periode  waktu.  Ini  berarti  harus  sangat  sering  mengganti 

password.

4. Jangan menggunakan kata-kata yang umum dan terdapat dalam kamus.

5. Jangan pernah menuliskan  password  yang dipakai ditempat-tempat yang dapat 

diakses umum.

6. Jangan gunakan nama login (username) sebagai password dalam bentuk apapun, 

baik dengan menggunakan huruf kapital, dibalik, diulang, dan sebagainya.

7. Jangan  pernah  memberitahukan  password  anda  kepada  orang  lain.  Sedapat 

mungkin gunakan kombinasi karakter. Contoh:C0nT*h

E. Pengertian Persediaan Barang

Menurut Warren Reeve Fess (398:2008) ”mendefinisikan persediaan merupakan 

barang  dagang  yang  disimpan  untuk  kemudian  dijual  dalam  operasi  bisnis 

perusahaan, dan disimpan untuk tujuan itu”.

Menurut Soemarso (384:2004) ”persediaan adalah barang-barang yang dimiliki 

perusahaan untuk dijual kembali”.
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2.1.2. Tools Program

Peralatan pendukung mempunyai pengertian sebagai media yang dibutuhkan 

oleh  setiap  programmer  untuk  membantu  mempermudah  dalam  pembuatan  dan 

pembacaan logika dan algoritma program serta membantu setiap programmer untuk 

mengetahui alur program yang dibuat. Peralatan yang mendukung dalam perancangan 

program  meliputi  normalisasi,  flowchart,  dan  HIPO  (Hierarchy  Input-Proces-

Output).

A. Normalisasi

Menurut  Kadir  (2009:116)  “Normalisasi  adalah  suatu  proses  yang  digunakan 

untuk  menentukan  pengelompokan  atribut-atribut  dalam  sebuah  relasi  sehingga 

diperoleh  relasi  yang  berstruktur  baik”. Normalisasi  merupakan  proses 

pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel menunjukan entity dan relasinya”.

Pada  proses  normalisasi  dilakukan  pengujian  pada  beberapa  kondisi  seperti 

menambah  (insert),  menghapus  (delete) atau  modify yang  dapat  mengakibatkan 

penyimpangan.  Penyimpangan  tersebut  disebut  dengan  anomali.  Ada  tiga  macam 

anomali, yaitu :

1. Insert Anomaly

    Kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi insert tuple / record pada sebuah

    relasi.

2. Deletion Anomaly

    Kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi hapus tuple / record pada sebuah

    relasi.

3. Update Anomaly
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    Kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple / record pada

    sebuah relasi.

Dalam  pembuatan  normalisasi  terdapat  beberapa  tahap  pembentukan 

normalisasi,  setiap  tahap  mempunyai  bentuk  normalisasi  yang  berbeda.  Bentuk-

bentuk normalisasi tersebut antara lain:

1. Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form).

Bentuk  ini  merupakan  kumpulan  data  yang  akan  direkap,  tidak  ada  keharusan 

untuk mengikuti suatu format tertentu, dapat saja tidak lengkap atau terduplikasi. 

Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya.

2.   Bentuk Normal Kesatu (1NF atau First Normalized Form).

Bentuk normal kesatu mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file datar 

atau rata (Flat File), data dibentuk dalam satu record demi record dan nilai field 

berupa  atomic value.  Tidak ada set  atribut  yang berulang atau atribut  bernilai 

ganda (Multivalue). Tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan 

kata  yang  mempunyai  arti  mendua,  hanya  satu  arti  saja  dan  juga  bukanlah 

pecahan kata sehingga artinya lain.

3. Bentuk Normal Kedua (2NF atau Second Normalized Form).

Bentuk  normal  kedua  mempunyai  syarat  yaitu  bentuk  data  telah  memenuhi 

kriteria bentuk normal  kesatu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara 

fungsi pada utama atau  primary key, sehingga untuk membentuk normal kedua 

harus sudah ditentukan kunci field. Kunci field haruslah unik dan dapat mewakili 

atribut lain yang menjadi anggotanya.
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4. Bentuk Normal Ketiga (3NF atau Third Normalized Form).

Untuk menjadi normal ketiga maka relasi harus dalam bentuk normal kedua dan 

semua atribut bukan primer tidak mempunyai hubungan yang transitif. 

Maka setiap atribut dari kunci harus  hanya pada  primary key dan  primary key 

secara menyeluruh.

Ada beberapa kunci yang digunakan dalam normalisasi meliputi:

1. Kunci Utama (Primary Key)

Himpunan atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik kejadian 

yang spesifik tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian suatu entity.

2. Kunci Calon (Candidate Key)

Satu atribut atau satu minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik 

kejadian yang spesifik dari suatu entity.

3.  Kunci Alternatif (Alternative Key)

Adalah kunci  yang tidak dipakai  sebagai  primary key.  Dimana setiap kali 

kunci ini dipakai sebagai kunci pengurutan dalam pembuatan laporan.

4. Kunci Tamu (Foreign Key)

Satu atribut atau satu set minimal atribut yang melengkapi satu hubungan 
yang menunjukkan ke induknya.

Dari  bentuk normalisasi  tersebut  maka didapat  beberapa  file,  antara 

lain:

1. Tipe File
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Database  dibentuk  dari  kumpulan  file.  File  didalam  pemrosesan  aplikasi 

dapat dikategorikan kedalam beberapa tipe, diantaranya sebagai berikut:

a) File Induk (Master)

File ini sangat penting karena berisi data yang tetap, sehingga file ini tetap 

terus ada selama berjalannya system informasi  dan dimana pemrosesan 

terhadap data  hanya  pada waktu-waktu tertentu  saja.  File  induk dibagi 

menjadi dua yaitu:

1) File Referensi

File induk yang recordnya relative statis dan jarang berubah nilainya.

Contoh: file gaji, file karyawan.

2) File Dinamik 

File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering 

diperbaiki  sebagai  akibat  adanya  transaksi.  Contoh:  file  barang,  file  

customer.

b) File Transaksi (File Transaction)

Disebut juga file input yang digunakan untuk merekam data transaksi yang 

terjadi.  Contoh:  file  transaksi  yang  berhubungan  dengan  transaksi 

penjualan,  file persediaan barang.

c) File Laporan (File Report)

Disebut  juga  file  output  yang  berisi  informasi  yang  akan  ditampilkan 

dalam sebuah laporan yang merupakan gabungan dari file master dan file  

transaksi.
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d)  File pelindung (Backup)

Merupakan  salinan  dari  file-file  yang  masih  aktif  di  database  dan 

digunakan untuk file  cadangan atau pelindung apabila  file database yang 

aktif digunakan atau hilang.

e) File Sejarah (History)

Disebut juga  file  arsip yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif 

lagi,  tetapi  perlu  disimpan  untuk  keperluan  mendatang  atau  sebagai 

dokumentasi.

f) File Kerja (Temporary)

Disebut  juga  file  sementara  (tenmporary)  atau  scratch  file,  yang  berisi 

data yang sifatnya sementara karena memori computer tidak mencukupi 

atau  untuk  menghemat  pemakaian  memori  selama  proses  dan  akan 

dihapus bila proses telah selesai.

g) File Library

File  yang  berisi  program-program  apikasi  atau  utility  program  yang 

digunakan  untuk  membantu  dalam  mengoptimalkan  dan  mempercepat 

system pengolahan data.

2. File Akses (Access File)

Metode yang menunjukan bagaimana suatu program computer akan membaca 

record-record dari suatu file:

1) Secara Urut (Sequential Access)
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Metode  ini  melakukan  proses  membaca  atau  menulis  suatu  record 

didalam file dengan cara langsung membaca dari record awal dahulu.

2) Secara Langsung (Direct Access)

Metode yang melakukan proses membaca atau menulis  satu  record  did 

lam  file  dengan  cara  langsung  membaca  record  pada  posisi  yang 

diinginkan tanpa membaca dari record awal dahulu.

3. Organisasi File 

Pengaturan  dari  record  secara  logika  didalam  file  yang  dihubungkan  satu 

dengan yang lainnya. Ada beberapa tipe organisasi file data yang digunakan:

1) File Urut ( Sequential File )

Merupakan file dengan organisasi urut dan pengaksesan secara urut.

2) File Urut Berindex ( Index Sequential File )

Merupakan  file dengan  organisasi  urut  dengan  pengaksesan  secara 

langsung.

3) File Akses Langsung ( Direct Akses File )

Merupakan  file dengan  organisasi  acak  dengan  pengaksesan  secara 

langsung.

B. Struktur Kode

Menurut Jogiyanto (2005:384) adalah ”Suatu susunan digit  (angka),  huruf dan 

karakter-karakter khusus yang dapat dirancang dalam bentuk kode”.

Kode  digunakan  untuk  mengklasifikasikan  data,  memasukkan  data  ke  dalam 

komputer  dan  untuk  mengambil  bermacam-macam  informasi  yang  berhubungan 
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dengannya.  Kode  dapat  berupa  angka,  huruf  dan  karakter  khusus.  Manfaat 

pengkodean antara lain :

1.  Mempercepat atau mempersingkat proses penulisan baik dari elemen data. Proses 

penyajian maupun peng-entry-an data pada computer

2.  Menghemat media penyimpanan data seperti harddisk, dan lain-lain.

3.  Untuk  mempermudah  dan  mempercepat  proses  pemasukan,  pencarian  serta 

pengolahan data guna memperoleh informasi yang akurat

Kode  digunakan  untuk  tujuan  mengklasifikasikan  data,  memasukkan  data 

kedalam  komputer  dan  untuk  mengambil  bermacam–macam  informasi  yang 

berhubungan  dengannya.  Kode  dapat  dibentuk  dari  kumpulan  angka,  huruf,  dan 

karakter–karakter khusus (seperti %, ?, $, #, &; dll). Angka merupakan simbol yang 

paling sering digunakan pada sistem kode, tetapi untuk 6 digit kode akan sulit untuk 

diingat.  Didalam  merancang  suatu  kode  harus  diperhatikan  beberapa  hal,  yaitu 

sebagai berikut:

1. Mudah Diingat

Supaya kode mudah diingat maka dapat dilakukan dengan cara menghubungkan 

kode tersebut dengan objek yang diwakili dengan kodenya.

2. Unik

Kode harus unik untuk masing-masing item yang diwakilinya.  Unik tidak ada 

yang sama.

3. Fleksibel 

Kode  harus  fleksibel  sehingga  memungkinkan  perubahan-perubahan  atau 

penambahan item baru dapat tetap diwakili oleh kode.
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4. Efisien 

Kode  harus  sependek  mungkin,  selain  mudah  diingat  juga  akan  efisien  bila 

direkam diluar computer.

5. Konsisten

Bila mana mungkin, kode harus konsisten dengan kode yang telah dipergunakan.

6. Distandarisasi

Kode  harus  distandarisasi  untuk  seluruh  tingkatan  dan  departemen  dalam 

organisasi.

7. Spasi Dihindari

Spasi didalam kode sebaiknya  dihindari,  karena dapat  menyebabkan kesalahan 

didalam menggunakannya.

8. Hindari Karakter yang mirip

Karakter  yang  mempunyai  bentuk  maupun  pengucapan  yang  sama  lebih  baik 

tidak digunakan sebagai kode.

9. Panjang kode harus sama

Masing-masing kode yang sejenis harus mempunyai panjang yang sama.

Dalam pengkodean ada beberapa macam tipe dari kode yang digunakan dalam 

sistem informasi yaitu sebagai berikut:

a. Kode Mnemonik (Mnemonic Code)

Merupakan kode yang digunakan untuk tujuan mudah diingat. Kode ini dibuat 

dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan 
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diwakili  dengan kode ini.  Umumnya  kode mnemonik  menggunakan huruf, 

akan tetapi  dapat  juga  menggunakan gabungan huruf  dan  angka,  kebaikan 

kode ini adalah mudah diingat dan kelemahannya kode dapat terlalu panjang.

Contohnya : 

JKT jakarta

BGR bogor

b. Kode Urut (Sequential Code)

Merupakan kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode berikutnya. 

Kebaikan  dari  kode  ini  adalah  sangat  sederhana,  mudah  diterapkan,  kode 

dapat pendek tapi unik, mudah dicari, baik untuk pengendalian. Kelemaham 

kode ini antara lain penambahan kode ini hanya dapat ditambahkan pada akhir 

urutan  dan  tidak  dapat  disisipkan,  tidak  mempunyai  dasar  logika  tentang 

informasi item yang diwakilinya, tidak fleksibel jika terjadi perubahan kode.

Contohnya : 

001 Kas

002 Utang dagang

003 Persediaan barang

004 Modal

c. Kode Blok (Block Code)

Kode  blok  mengklasifikasikan  item kedalam kelompok  blok  tertentu  yang 

mencerminkan satu klasifikasi tertentu atas dasar pemakaian maksimum yang 

diharapkan.

Contohnya :
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Rekening – rekening dalam buku besar.

Blok Kelompok

1000-1999    Aktiva

2000-2999    Hutang

3000.3999   Modal

3000.4000

d. Kode Group (Group Code)

Kode kelompok merupakan kode yang berdasarkan field–field dan tiap–tiap 

field kode mempunyai arti tertentu. Kebaikan kode ini antara lain nilai dari 

kode mempunyai arti, mudah diperluas, dapat diubah atau dibuang sebagian, 

dapat menunjukkan jenjang dari data, kelemahan kode ini adalah kode dapat 

menjadi panjang.  

Contohnya:              

X   X – X   X -  X  X  X

 

e. Kode Desimal (Decimal Code)

Merupakan  kode  yang  mengklasifikasikan  kode  atas  dasar  10  unit  angka 

desimal dimulai dari angka  0 sampai dengan angka 9 atau dari 100 sampai 

dengan 99 tergantung dari banyaknya kelompok

Contohnya :

0501 Akuntansi penyusutan
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0502 Akumulasi penyusutan gedung

0503 Akumulasi penyusutan mesin

C. Diagram Alur (Flowchart)

Diagram Alur atau flowchart menurut Sugiono (2005:29) adalah “simbol-simbol 

yang  digunakan  untuk  menggambarkan  urutan  proses  yang  terjadi  didalam  suatu 

program komputer secara sistematis dan logis”.

Flowchart  mempunyai  beberapa  simbol  yang  bisa  digunakan  dalam 

menggambarkan  rangkaian  proses  pembuatan  program  komputer  adalah  sebagai 

berikut:

1. Program Flowchart 

Simbol-simbol  yang  menggambarkan  proses  secara  rinci  dan  detail  antara 

instruksi yang satu dengan yang lainnya dalam suatu program komputer.

2. Sistem Flowchart

Simbol-simbol yang menggambarkan proses secara rinci dan detail suatu sistem 

komputerisasi yang bersifat fisik.

Adapun teknik pembuatan flowchart dibagi menjadi dua, yaitu:

a. General Way 

Teknik pembuatan dengan cara ini biasanya digunakan dalam menyusun 

logika suatu program yang menggunakan perulangan proses secara tidak 

langsung (non direct loop).
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b. Iteration Way

Teknik  pembuatan  dengan  cara  ini  biasanya  digunakan  untuk  logika 

program yang cepat serta bentuk permasalahan yang kompleks. Dimana 

perulangan atau proses yang terjadi bersifat kompleks (direct loop).

D. HIPO (Hierarchy plus Input Proces Output)

Menurut  Jogiyanto  (2005:787),  HIPO  (Hierarchy  plus  Input  Proces  Output) 

merupakan  metodologi  yang  dikembangkan  dan  didukung  oleh  IBM.  HIPO 

(Hierarchy plus Input Proces Output) adalah alat dokumentasi program, akan tetapi 

sekarang HIPO (Hierarchy plus Input Proces Output) juga banyak digunakan sebagai 

alat  disain  dan  teknik  dokumentasi  dalam  siklus  pengembangan  sistem  HIPO 

(Hierarchy  plus  Input  Proces  Output) berbasis  pada  fungsi,  yaitu  tiap-tiap  modul 

didalam sistem dikembangkan oleh fungsi utamanya.

HIPO  (Hierarchy  plus  Input  Proces  Output)  dapat  digunakan  sebagai  alat 

pengembangan sistem teknik dokumentasi program. Pengguna HIPO (Hierarchy plus  

Input Proces Output) mempunyai sasaran utama, yaitu:

1. Untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi dari sistem.

2. Untuk  lebih  menekan  fungsi-fungsi  yang  harus  diselesaikan  oleh  program, 

bukannya  menunjukan statement-statement  program  yang  digunakan  untuk 

melaksanakan fungsi tersebut.

3. Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari  input  yang harus digunakan dan 

output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap tingkatan 

diagram HIPO (Hierarchy Input-Proces-Output).
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4. Untuk  menyediakan  output  yang  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan 

pemakai.

HIPO Hierarchy Input-Proces-Output) menggunakan tiga macam diagram untuk 

masing-masing tingkatannya yaitu:

1. Visual Table Of Content (VTOC)

Diagram ini menggambarkan hubungan dan fungsi-fungsi di sistem-sistem secara 

berjenjang.

2. Overview Diagram

Diagram  ini  menunjukan  secara  garis  besar  hubungan  dari  input,  proses  dan 

output.

3. Detail Diagram 

Detail  diagram merupakan diagram tingkat  yang paling rendah dalam diagram 

HIPO  (Hierarchy  Input-Proces-Output)  yang  berisi  elemen-elemen  dasar  dari 

paket yang menggambarkan secara rinci dari fungsi.

HIPO (Hierarchy Input-Proces-Output) mempunyai tiga bagian sebagai berikut:

1. Index Program 

Merupakan nomor acuan yang menunjukan nomor layar dialog.

2. Nama Program

Merupakan nama layar dialog atau suatu program.

3. Escape Program 

Merupakan nomor layar dialog sebelumnya yang akan dituju.
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Index Program

Nama Program

Escape Program

2.2. Analisa Perancangan Program

2.2.1. Tinjauan Perusahaan

Suatu  perusahaan  dapat  ditinjau  dari  peradaban  modern  yang  terdiri  dari 

berbagai kelompok yang mempunyai visi dan misi dengan tujuan yang berbeda-beda. 

Secara umum tujuan dari setiap perusahaan adalah untuk mewujudkan kepentingan 

para karyawan khususnya dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

PT. Simut Sakti menetapkan beberapa bagian yaitu dengan mengelompokkan 

unit-unit kegiatan dan fungsinya dibawah koordinasi dari seorang pemimpin. Hal ini 

dimaksudkan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  dari  tugas  dan  fungsi  suatu 

organisasi, sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan ketergantungan antara 

seorang atasan dan bawahannya.

A. Sejarah Perusahaan

PT. Simut Sakti didirikan berdasarkan No. SIUP 1498/1.824.221/0308 atas nama 

penanggung jawab Bapak Susanto dan akta notaris No. 30 pada tanggal 13 November 

2007 dari Notaris Sakti LO, S.H, yang sahamnya dimiliki oleh Bapak Lie Po Kong 

dan  Ibu  Lilyanti  Tjasnadi,  yang  beralamat  di  Jl.Lingkar  Luar  Barat  No.8  A 

Cengkareng – Jakarta Barat, Karyawan yang ada pada saat pendirian baru 15 orang 
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yang bekerja rangkap sebagai pekerja produksi juga sebagai pengirim barang, sedang 

administrasi  pencatatan  seadanya  saja.  Lambat  laun,  perusahaan  mengembangkan 

produknya.  Sejalan dengan perkembangan tersebut, karyawan yang ada juga mulai 

bertambah menjadi  = 54 orang, yang terdiri  :  bagian proses produksi = 30 orang, 

quality control = 3 orang, Technical Support = 4 orang, bagian penjualan = 10 orang 

dan bagian umum & administrasi = 7 orang. Peralatan yang digunakan juga berubah 

mengikuti perkembangan jaman.

B. Struktur Organisasi Dan Fungsi

Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu penetapan dan pembagian 

pekerjaan dengan pembatasan tugas, tanggung jawab dan kewajiban, serta penetapan 

hubungan antara unsur-unsur organisasi. Sehingga memungkinkan organisasi dapat 

bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Suatu struktur 

organisasi  yang  akan  disusun  hendaknya  mengandung  pemisah  tugas  dan  fungsi 

pelaksanaan,  penyimpangan,  pengawasan,  otoritas,  dan  pencatatan,  pada  saat  ini 

struktur organisasi yang berlaku pada PT. Simut Sakti digambarkan sebagai berikut : 
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DIREKTUR

KEPALA 
GUDANG

ADMIN 
UMUMSUPERVISOR PERSONALIA

CUSTOMER
RELATION

ADMIN
GUDANG CHECKER DRIVER

FORKLIF MOTORIS SALESMAN OFFICE BOY SECURITY

Gambar II.1 Struktur Organisasi PT. Simut Sakti

Berikut ini adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing badan terkait yang 

terdapat di PT. SIMUT SAKTI:

1. Direktur

Bertanggung  jawab  atas  segala  aktivitas  operasional  maupun  keuangan, 

melakukan pengecekan atas laporan harian dan bulanan.

2. Kepala Gudang

Bertugas membuat purchasing order yang telah disetujui olek Kepala Depo, 

bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang. 

3. Supervisor

Mengawasi  distribusi  barang  ke  konsumen,  membuat  kebijakan  atau 

menindaklanjuti keluhan dari konsumen.
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4. Admin Umum

Menerima  pesanan  barang  dari  konsumen,  membuat  jadwal  pengiriman 

barang ke konsumen serta melakukan administrasi harian maupun bulanan

5.  Personalia

Melakukan seleksi dalam penerimaan karyawan baru, bertanggung jawab atas 

data-data karyawan

6.  Admin ATK

Melakukan pembelian alat tulis kantor, pencatatan terhadap pemakain alat 

tulis kantor.

7. Admin Gudang

Melakukan  administrasi  keluar  masuknya  barang,  melakukan 

pencatatan hasil stock opname barang harian maupun bulanan

8.  Checker

Melakukan pengecekan terhadap pengambilan barang di gudang, melakukan 

cross check fisik barang dengan dokumen.

9. Driver Forklif

Melakukan pengaturan tata letak barang di gudang, melakukan bongkar muat 

barang.

10. Sales Dropping

Melakukan pengiriman barang, dengan melalui pesanan terlebih dahulu.

11. Sales 

Melakukan penjualan barang secara  langsung kepada  konsumen tanpa  melalui 

pesanan terlebih dahulu, mencari konsumen baru.
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12. Helper

Melakukan bongkar muat barang ke konsumen.

13. Office Boy

Bertanggung jawab atas kebersihan kantor dan gudang.

14. Security

Bertanggung jawab atas keamanan kantor dan gudang.

2.2.2. Tinjauan Kasus

  Perkembangan  dunia  saat  ini  sangat  pesat,  dimana  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi diterapkan disemua aspek kehidupan manusia. Masyarakat sekarang sangat 

tergantung dengan teknologi modern yang memberikan berbagai kemudahan, segala 

sesuatunya  terorganisir  dan  terkomputerisasi  dengan baik  sehingga  aktivitas  dapat 

berjalan dengan efektif, efisien dan mengikuti perkembangan zaman. Metode-metode 

bersifat manual sedikit demi sedikit sudah ditinggalkan karena sudah tidak efisien.

Pada PT. Simut Sakti  proses pencatatan masih secara manual.  Masalah itu 

terjadi pada “PT.SIMUT SAKTI” dalam pengolahan data dan sering mengakibatkan 

permasalahan sebagai berikut:

1. Belum  efektif  di  dalam  pencataan  data  pada  waktu  transaksi  baik 

pembelianmaupun penjualan barang yang dicatat dalam buku besar.

2. Dalam pembuatan  laporan  masih  dilakukan  dengan  cara  menumpulkan 

arsip.
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Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengembangkan”PT.SIMUT 

SAKTI” ini adalah penerapan program komputer untuk pengolahan data yang 

efisien dan akurat khususnya dalam proses persediaan barang.

Pada penulisan ini  bahasa pemrograman yang  digunakan adalah  Microsoft  

Visual  Basic  6.0  karena  segi  tampilan  yang  indah,  kemudahan  dalam merancang 

form, laporan dan pemrograman jauh lebih mudah dan cepat.

Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka  penulis  bermaksud  untuk 

mencoba melakukan penanganan pengolahan data dengan merancang program pada 

PT.  Simut  Sakti,  sehingga  pengolahan  data  yang  diperlukan  perusahaan  tersebut 

dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat.

2.2.3. Spesifikasi Rancangan Bentuk Masukan

Bentuk data masukan dari program ini adalah sebagai berikut:

1.  Nama : Data Barang

 Fungsi : Untuk mengetahui data barang

 Sumber : Gudang

 Tujuan : Pimpinan

  Media : Kertas

Jumlah : Satu Lembar

Bentuk : Lampiran – A1

2. Nama : Data Supplier

Fungsi : Untuk mengetahui data supplier

Sumber : Supplier
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Tujuan : Admin

Media : Database

Jumlah : Satu Lembar

Bentuk : Lampiran – A2

3. Nama : Data  Customer

Fungsi : Untuk mengetahui data customer

Sumber : Customer

Tujuan : Admin

Media : Database

Jumlah : Satu Lembar

Bentuk : Lampiran – A3

4. Nama : Bukti Penerimaan Barang

Fungsi : Untuk mengetahui jumlah barang masuk

Sumber : Gudang

Tujuan : Pimpinan

   Media : Kertas

 Jumlah : Satu Lembar

  Bentuk : Lampiran – A4

5. Nama :  Bukti Pengeluaran Barang

Fungsi : Untuk mengetahui data barang yang keluar

Sumber : Gudang

Tujuan : Pimpinan
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   Media : Kertas

  Jumlah : Satu Lembar

Bentuk : Lampiran – A5

2.2.4.  Spesifikasi Rancangan Bentuk Keluaran

1. Nama : Laporan Data Barang (stock)

 Fungsi : Untuk mengetahui data barang yang ada

 Sumber : Admin Gudang

 Tujuan : Pimpinan

  Media : Tampilan Form/Layar Monitor

Bentuk : Lampiran – B1

2.    Nama : Laporan Data Supplier 

 Fungsi : Untuk mengetahui data supplier yang ada

 Sumber : Admin Gudang

 Tujuan : Pimpinan

  Media : Tampilan Form/Layar Monitor

  Bentuk : Lampiran – B2

3.   Nama : Laporan Data Customer 

 Fungsi : Untuk mengetahui data customer yang ada

 Sumber : Admin Gudang 

 Tujuan : Pimpinan

  Media : Tampilan Form/Layar Monitor

Bentuk : Lampiran – B3
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4.   Nama : Laporan Barang Keluar

 Fungsi : Untuk mengetahui jumlah barang yang sudah 

   keluar/dijual

 Sumber : Admin Gudang

 Tujuan : Pimpinan

  Media : Tampilan Form/Layar Monitor

  Bentuk : Lampiran – B4

5.   Nama : Laporan Barang Masuk

 Fungsi : Untuk mengetahui jumlah barang yang sudah  

masuk/dibeli

 Sumber : Admin Gudang

 Tujuan : Pimpinan

  Media : Tampilan Form/Layar Monitor

Bentuk : Lampiran – B5

 6.  Nama : Kartu Stock

 Fungsi : Untuk mengetahui jumlah barang yang sudah masuk

dan keluar serta sisa dari barang yang ada dalam 

 persediaan

 Sumber : Admin Gudang

 Tujuan : Pimpinan

  Media : Tampilan Form/Layar Monitor

  Bentuk : Lampiran – B6
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2.2.5.  Normalisasi File

1. Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form)

kode_user no.sj
nama_user tgl
password kode_csr
status nama_csr
kode_brg address
nama_brg kode_brg
satuan nama_brg 
stok satuan
kode_spl jml
nama_spl
alamat
telepon
cp
kode_csr
nama_csr
address
telp
attn
no.pb
tgl
kode_user
kode_spl
nama_spl
alamat
kode_brg
nama_brg
Jumlah

Gambar II.2. Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form)

40



2. Bentuk Normalisasi Kesatu (First Normal Form)

 

kode_user *
nama_user
password
status

kode_brg*
nama_brg
satuan
stock

kode_spl*
nama_spl
alamat
telepon
cp

kode_csr*
nama_csr
address
telp
Attn

no.pb*
tgl
jumlah

no.sj*
tanggal
jml
total

Keterangan:

*Candidate Key

Gambar II.3. Bentuk Normalisasi Kesatu (First Normal Form)
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3. Bentuk Normalisasi Kedua (Second Normal Form)

Keterangan:

* Primary Key                            One To One

** Foreign Key            One To Many

Gambar II.4. Bentuk Normalisasi Kedua (Second Normal Form)

4. Bentuk Normalisasi Ketiga (3 NF)

Barang Masuk

no_pb*
tgl
jumlah

kode_user**
kode_brg**
kode_spl**

Barang Masuk

no_pb*
tgl

kode_user**
kode_spl**
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User

kode_user*
nama_user
status
password

Barang Keluar

no.sj*
tanggal
jml

kode_user  **
kode_brg   **
kode_csr    **

Barang

kode_brg*
nama_brg
satuan
stock

Supplier

kode_spl*
nama_spl
alamat
telepon
cp

Customer

kode_csr*
nama_csr
address
telp
attn

User

kode_user*
nama_user
password
status

Barang Keluar

no.sj*
tanggal

kode_user  **
kode_csr    **

Barang

kode_brg*
nama_brg
satuan
stock

Supplier

kode_spl*
nama_spl
alamat
telepon
cp

Customer

kode_csr*
nama_csr
address
telp
attn

Detail Barang 
Masuk

jumlah

kode_brg**
no.pb  **

Detail Barang 
Keluar

jumlah

kode_brg **
no.sj**



Keterangan:

* Primary Key                           One To One

** Foreign Key          One To Many

Gambar II.5. Bentuk Normalisasi Ketiga (Third Normal Form)

2.2.6.  Spesifikasi File

1. File Barang

Nama : File Barang

Akronim : tbarang

Fungsi : untuk mengetahui data barang
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Tipe File : File master

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 47 karakter

Kunci Field : kode_brg

Software : Microsoft Visual Basic 6.0

Tabel II.1.

 Spesifikasi File Barang

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang keterangan
1 Kode barang Kode_brg Text 3 Primary Key
2 Nama barang Nama_brg Text 25
3 Satuan Satuan Text 15
4 Stock Stock Number 4

2. File  Supplier

Nama : File Supplier

Akronim : tpemasok

Fungsi : untuk mengetahui data pemasok

Tipe File : File master

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk
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Panjang Record : 136 karakter

Kunci Field : kode_spl

Software : Microsoft Visual Basic 6.0

Tabel II.2. 

Spesifikasi File Supplier

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang keterangan
1 Kode supplier kode_spl Text 3 Primary Key
2 Nama supplier Nama_spl Text 30
3 Alamat Alamat Text 70
4 Telepon Telepon Text 13
5 Cp Cp Text 20

3. File Customer

Nama : File Customer

Akronim : tpelanggan

Fungsi : untuk mengetahui data pelanggan

Tipe File : File master

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 129 karakter

Kunci Field : kode_csr

Software : Microsoft Visual Basic 6.0
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Tabel II.3.

 Spesifikasi File Customer

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang keterangan
1 kode customer kode_csr Text 3 Primary Key
2 nama customer nama_csr Text 30
3 Address address Text 70
4 Telp telp Text 13
5 Attn attn Text 13

 

4. File Barang Masuk

Nama : File Barang Masuk

Akronim : tinput_gudang

Fungsi : untuk mengetahui jumlah barang yang masuk/dibeli

Tipe File : File master

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 27 karakter

Kunci Field : no_pb

Software : Microsoft Visual Basic 6.0

Tabel II.4.

 Spesifikasi File Barang Masuk 
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No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan
1 No_BPB no_pb Text 15 Primary Key
2 Tanggal Tgl Date/time 8
3 Jumlah Jumlah Number 4

5. File Barang Keluar 

Nama : File Barang Keluar

Akronim : toutput_gudang

Fungsi : untuk mengetahui jumlah barang yang keluar/dijual

Tipe File : File master

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 27 karakter

Kunci Field : kode_spl

Software : Microsoft Visual Basic 6.0

Tabel II.5. 

Spesifikasi File Barang Keluar

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang keterangan
1 No.BKB No_sj Text 15 Primary Key
2 Tanggal Tgl Date/time 8
3 Jumlah Jml Number 4
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6. File User

Nama : File User

Akronim : tv_user

Fungsi : untuk mengetahui data User

Tipe File : File master

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 45 karakter

Kunci Field : kode_user

Software : Microsoft Visual Basic 6.0

Tabel II.6.

 Spesifikasi File User

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang keterangan
1 Kode User Kode_user Text 3 Primary Key
2 Nama User Nama_user Text 20
3 Status Status Text 10
4 Password Password Text 12
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7. File Detail Barang Masuk

Nama : File Detail Barang Masuk

Akronim : -

Fungsi : untuk mengetahui jumlah barang yang masuk/dibeli

Tipe File : File Detail

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 22 karakter

Kunci Field : -

Software : Microsoft Visual Basic 6.0

Tabel II.7.

 Spesifikasi File Detail Barang Masuk

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang keterangan
1 Kode Barang Kode_brg Text 3 Foreign Key
2 No. BPB No_pb Text 15 Foreign Key
3 Jumlah Jumlah Number 4

8. File Detail Barang Keluar

Nama : File Detail Barang Keluar 
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Akronim : -

Fungsi : untuk mengetahui jumlah barang yang keluar/dijual

Tipe File : File Detail

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 22 karakter

Kunci Field :-

Software : Microsoft Visual Basic 6.0

Tabel II.8.

 Spesifikasi File Detail Barang Keluar

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang keterangan
1 Kode Barang Kode_brg Text 3 Foreign Key
2 No. BKB No_sj Text 15 Foreign Key
3 Jumlah jml Number 4

2.2.7.  Struktur Kode

Agar data akan lebih efisien dan efektif dalam proses pemasukan data, maka 

dapat digunakan kode-kode untuk mewakili suatu data. Sehingga dapat  mengurangi 

jumlah pemasukan data yang harus masuk, namun tidak mengurangi kelengkapan data 
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tersebut. Ada beberapa macam kode yang akan digunakan dalam perancangan system 

ini, yaitu :

1. Kode Barang

 Kode Barang dalam struktur kode berjumlah 3 (tiga) digit

Keterangan :

a. Digit pertama sampai ke-tiga menyatakan nama barang

X X X

 
Jenis Barang

Contoh:

F X R

Keterangan :

1) XXX : Fixer WB 405

2.  Bukti Penerimaan Barang (BPB)

 No. Pembelian dalam struktur kode berjumlah 15 (lima belas) digit

 Keterangan :

 a. Digit pertama sampai ketiga menyatakan BPB (Bukti Penerimaan Barang)
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 b. Digit ke lima dan ke enam menyatakan bulan

 c. Digit ke delapan sampai ke sebelas menyatakan tahun

 d. Digit ke tigabelas sampai ke limabelas menyatakan No.BPB

X X X / 9 9 / 9 9 9 9 - 9 9 9

    No.BPB
 Tahun

Bulan

BPB

Contoh :

B P B / 0 7 / 2 0 1 1 - 2 1 4

Keterangan :

a.) BPB : Bukti Penerimaan Barang

b.) 07 : Bulan BPB dibuat 

c.) 2011 : Tahun BPB dibuat

d.) 214 : No.BPB Ke 21

3.  Bukti Keluar Barang

 Bukti Keluar Barang dalam struktur kode berjumlah 15 (empat belas) digit

 Keterangan :

a. Digit pertama sampai ketiga menyatakan Bukti Keluar Barang

b. Digit ke lima dan ke enam menyatakan bulan
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 c. Digit ke delapan sampai ke sebelas menyatakan tahun

 d. Digit ke tigabelas sampai ke limabelas menyatakan No.BKB

X X X / 9 9 / 9 9 9 9 - 9 9 9

   No.BKB
 Tahun

Bulan

Bukti Keluar Barang

Contoh :

B K B / 0 7 / 2 0 1 1 - 0 2 1

Keterangan :

a.) BKB : Bukti Keluar Barang

b.) 07 : Bulan BPB dibuat 

c.) 2011 : Tahun BPB dibuat

d.) 021 : No.BKB Ke 21

4.  Kode Customer

 Kode Customer dalam struktur kode berjumlah 3 (tiga) digit

 Keterangan :

 a. Digit pertama sampai ke tiga menyatakan Nama Customer

X X X
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Nama Customer

Contoh :

C S P

Keterangan :

 a.) CSP : Nama Customer ”Cahaya Screen Printing”

5.  Kode Supplier

 Kode Supplier dalam struktur kode berjumlah 3 (tiga) digit

 Keterangan :

 a. Digit pertama sampai ke tiga menyatakan Nama Supplier

X X X
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Nama Supplier

Contoh :

B M M

Keterangan :

 a.) BMM : Nama Supplier ”Beruang Mas Multikimia”

6.   Kode Admin dan User

 Kode Admin dan User dalam struktur kode berjumlah 3 (enam) digit

 Keterangan :

 a. Digit pertama sampai ke tiga menyatakan Nama Inisial Pengguna 

X X X

55



Nama Inisial Pengguna

Contoh :

L I A

Keterangan :

 a.) LIA  : Nama Inisial Pengguna

2.2.8. Spesifikasi Program (HIPO)

Dalam pembahasan spesifikasi program dijelaskan cara kerja dari program 

agar lebih mudah memahaminya. Untuk itu dalam perancangan program kita dituntut 

mampu membangun program secara terstruktur, karena program yang terstruktur 

adalah salah satu ciri dari program yang baik. Berikut adalah gambaran jalannya 

program melalui hiraki program:
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Log In

MasterFile

Menu Utama

Transaksi Laporan Utilitas

0.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Data Barang
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Log Out
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Barang Masuk Laporang
Barang Masuk

Barang Keluar Laporan
Barang Keluar

Laporan
Data Customer

Laporan
Data Supplier

Laporan
Data Barang

Kartu
Stock

Data User

Ganti
Password

5.1

5.2

4.1

4.2

4.3

4.5

4.4

4.6

3.2

3.1

2.3

2.2

2.1

1.2

1.1

Gambar II.6. Gambar HIPO (Hierarchy Input-Proces-Output)
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1. Spesifikasi Program Form Log In

Nama Program : Form Log In

Akronim : Formlog_in.frm

Fungsi : Untuk keamanan program 

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C1

Proses :

a. Jalankan Program

b. Tampil Form Log In, Input User Id dan Password

c. Klik   Ok atau  enter untuk  menyatakan  data  sudah  benar  dan  untuk 

menampilkan menu utama menjadi aktif. Klik Cancel untuk membatalkan.

d. Jika salah memasukan  User Id  atau  Password  maka akan muncul  pesan ” 

User name atau password anda salah”. Jika benar maka akan muncul pesan 

”Anda berhasil Log in”  dan menu utama akan menjadi aktif.

2. Spesifikasi Program Menu Utama

Nama Program : Form Menu Utama

Akronim : formmenu_utama.frm

Fungsi : Untuk menampikan pilihan program pada menu utama yang 

   ada diprogram

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
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Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C2

Proses : Pada menu utama terdapat beberapa pilihan, yaitu:

a. File

Pada menu file ini terdapat dua sub menu, yaitu: Log Out dan Exit.

b. Master

Pada menu master terdapat tiga sub, yaitu: Data Barang, Data Supplier, Data 

Customer.

c. Transaksi

Pada menu transaksi terdapat dua sub menu, yaitu: Barang Masuk dan Barang 

keluar

d. Laporan

Pada menu laporan terdapat enam sub menu, yaitu: Laporan Barang Masuk, 

Laporan Barang Keluar,  Kartu  Stock,  Laporan  Data Barang,  Laporan Data 

Supplier,  dan Laporan Data Customer 

e. Utilitas

Pada menu utilitas terdapat 2 sub menu, yaitu: Ganti Password dan User

f. Klik  salah  satu  menu  yang  diinginkan  untuk  melakukan  pengisian, 

penyimpanan, penghapusan, perubahan atau keluar dari aplikasi.

3. Spesifikasi Program Form Data Barang

Nama Program : Form Data Barang 

Akronim : formdata_barang.frm

Fungsi : Untuk menambah, mengubah, menghapus, menyimpan dan 
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  mencari data barang yang ada

Index Program : kode_brg

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C3

Proses : 

a. Dari  menu utama pilih  menu  master lalu  dari  sub menu pilih  data  barang 

maka akan tampil form data barang

b. Pada  saat  form  dijalankan  semua  dalam  keadaan  tidak  aktif.  Jika  akan 

menambah barang klik tombol  Input  maka  form  akan aktif.  Masukan kode 

barang, nama barang, satuan dan jumlah.

c. Klik  save  untuk menyimpan data barang yang sudah di  input, jika ada kode 

barang yang sama maka akan muncul pesan ”Kode barang sudah ada”

d. Klik cancel untuk membatalkan penyimpanan

e. Jika  tombol  edit  dipilih,  masukan  kode  barang  yang  akan  kita  ubah. 

Kemudian klik save untuk menyimpan perubahan.

f. Jika tombol delete yang dipilih, masukan kode barang yang akan dihapus

g. Jika tombol find yang dipilih, masukan kode barang yang akan dicari

h. Klik  close untuk keluar dari form data bara

4. Spesifikasi Program Form Data Supplier

Nama Program : Form Data Supplier

Akronim : formpemasok.frm

Fungsi : Untuk menambah, mengubah, menghapus, menyimpan dan 
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  mencari data pemasok/supplier

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C4

Proses : 

a. Dari menu utama pilih menu  master lalu dari sub menu pilih data  supplier 

maka akan tampil form data supplier

b. Pada saat form dijalankan semua dalam keadaan tidak aktif. Jika data supplier 

masih kosong maka akan muncul pesan info ”record kosong, harap input” lalu 

tekan enter.

c. Jika akan menambah data  supplier klik tombol  Input  maka  form  akan aktif. 

Masukan kode supplier, nama supplier, alamat, telepon dan contact person.

d. Klik save untuk menyimpan data pemasok yang sudah di input, jika ada kode 

supplier yang sama maka akan muncul pesan ”Kode pemasok sudah ada”

e. Klik Cancel untuk membatalkan 

f. Jika  tombol  edit  dipilih,  masukan  kode  supplier yang  akan  kita  ubah. 

Kemudian klik save untuk menyimpan perubahan

g. Jika tombol delete yang dipilih, masukan kode supplier yang akan dihapus

h. Jika tombol  find yang dipilih, masukan kode supplier yang akan dicari

i. Klik Close untuk menutup form data supplier

5. Spesifikasi Program Form Data Customer

Nama Program : Form Data Customer
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Akronim : formpelanggan.frm

Fungsi : Untuk menambah, mengubah, menghapus, menyimpan dan

   mencari data customer

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C5

Proses : 

a. Dari menu utama pilih menu  master lalu dari sub menu pilih data  customer 

maka akan tampil form data customer

b. Pada  saat  form  dijalankan  semua  dalam  keadaan  tidak  aktif.  Jika  data 

customer masih kosong maka akan muncul pesan info ”record kosong, harap 

input” lalu tekan enter.

c. Jika akan menambah data  customer klik tombol  Input maka form akan aktif. 

Masukan kode customer, nama customer, alamat, telepon dan attention.

d. Klik save untuk menyimpan data customer yang sudah di input, jika ada kode 

customer yang sama maka akan muncul pesan ”Kode pelanggan sudah ada”

e. Klik Cancel untuk membatalkan 

f. Jika  tombol  edit  dipilih,  masukan  kode  customer yang  akan  kita  ubah. 

Kemudian klik save untuk menyimpan perubahan

g. Jika tombol delete yang dipilih, masukan kode customer yang akan dihapus

h. Jika tombol find yang dipilih, masukan kode customer yang akan dicari

i. Klik Close untuk menutup form data customer
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6. Spesifikasi Program Form Barang Keluar

Nama Program : Form Barang Keluar

Akronim : formoutput.frm

Fungsi : Untuk menginput, mencetak, data retur barang dan arsip 

   barang keluar data barang yang  keluar/dijual

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C6

Proses : 

a. Dari menu utama pilih menu transaksi lalu dari sub menu pilih barang keluar 

atau shortcut Ctrl+K maka akan tampil form data barang keluar.

b.    Ada tiga  Tab dalam  Form barang keluar  yaitu  Barang keluar,  Retur  dan 

Arsip.

c.   Jika ingin menginput barang keluar pilih Tab Barang Keluar.Klik tombol input  

untuk meng-input data  barang yang  akan dikeluarkan,  Klik tombol  cancel  

untuk membatalkan dan klik cetak untuk mencetak bukti barang keluar.

d.   Klik tombol tutup untuk keluar dari  form barang keluar.

e.   Jika ada barang yang sudah keluar/dijual dan ada barang yang retur karena 

rusak pilih Tab Retur. Klik tombol input untuk meng-input data barang yang 

akan diretur,  Klik  tombol  cancel  untuk membatalkan  dan klik  cetak untuk 

mencetak bukti barang retur.

f.   Tab Arsip digunakan sebagai Arisp data-data barang keluar dan arsip data-data 

barang retur
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g.    Jika memilih tombol cari masukan kode barang yang akan dicari, jika kode 

barang salah maka akan muncul pesan ”kode tidak ada”.

7.   Spesifikasi Program Form Barang Masuk

Nama Program : Form Barang Masuk

Akronim : forminput.frm

Fungsi : Untuk menginput, mencetak, data retur barang dan arsip data 

   barang yang masuk/dibeli

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C7

Proses : 

a. Dari menu utama pilih menu transaksi lalu dari sub menu pilih barang masuk 

atau shortcut Ctrl+M maka akan tampil form data barang masuk

b.    Ada tiga  Tab dalam  Form barang keluar  yaitu  Barang masuk,  Retur  dan 

Arsip.

c.   Jika ingin menginput barang masuk pilih  Tab  Barang Masuk. Klik tombol 

input  untuk  meng-input data  barang  yang  akan  dimasukan,  Klik  tombol 

cancel  untuk  membatalkan  dan  klik  cetak  untuk  mencetak  bukti  barang 

masuk.

d.   Klik tombol tutup untuk keluar dari  form barang masuk.

e.   Jika ada barang yang sudah masuk/dibeli dan ada barang yang retur karena 

rusak pilih Tab Retur. Klik tombol input untuk meng-input data barang yang 
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akan diretur,  Klik  tombol  cancel  untuk membatalkan  dan klik  cetak untuk 

mencetak bukti barang retur.

f.   Tab  Arsip digunakan sebagai Arisp data-data barang masuk dan arsip data-

data barang retur

g.    Jika memilih tombol cari masukan kode barang yang akan dicari, jika kode 

barang salah maka akan muncul pesan ”kode tidak ada”.

8.   Spesifikasi Program Form Laporan

Nama Program : Form Laporan

Akronim : formlaporan.frm

Fungsi : Untuk menampilkan data-data laporan barang masuk, laporan barang 

keluar,  kartu  stock,  laporan  data  barang,  laporan  supplier, 

laporan customer

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C8

Proses : 

a. Dari menu utama pilih menu laporan maka akan tampil form Laporan

b. Ada  enam pilihan  laporan  yaitu:  Laporan  Barang Masuk,  Laporan  Barang 

Keluar,dan Kartu Stock.

c. Jika memilih tombol laporan barang masuk, maka akan mucul pilihan laporan 

menurut per tanggal atau semua transaksi barang masuk sesuai dengan pilihan 

kode barang.
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d. Tombol print untuk mencetak data laporan barang masuk.

e. Jika memilih tombol laporan barang keluar, maka akan mucul pilihan laporan 

menurut per tanggal atau semua transaksi barang keluar sesuai dengan pilihan 

kode barang.

f. Tombol print untuk mencetak data laporan barang keluar

g. Jika memilih tombol kartu stock, maka akan mucul pilihan laporan kartu stock 

menurut per tanggal atau semua transaksi sesuai dengan pilihan kode barang.

h. Tombol print untuk mencetak data Kartu Stock

i. Jika memilih tombol laporan  data barang, maka akan mucul pilihan laporan 

menurut per tanggal atau semua transaksi barang sesuai dengan pilihan kode 

barang.

j. Tombol print untuk mencetak data barang

k. Jika memilih tombol laporan data supplier, Klik Print untuk mencetak laporan 

data supplier

l. Jika  memilih  tombol  laporan  data  customer,  Klik  Print  untuk  mencetak 

laporan data customer

m. Tombol close untuk menutup form laporan

9.    Spesifikasi Program Form Data User

Nama Program : Form Data User

Akronim : formdata_user.frm

Fungsi : Untuk mengubah, menambah, menghapus dan mencari data

  User dan admin.
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Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C9

Proses : 

a. Dari menu utama pilih menu utilitas lalu dari sub menu pilih data user maka 

akan tampil form data user

b. Klik Input untuk menambah data user atau admin baru

c. Klik Cancel untuk membatalkan 

d. Klik Save untuk menyimpan data yang sudah di input, jika ada kode user atau 

admin  yang  sama  maka  akan  muncul  pesan  ”Kode  user  sudah  ada”.  Jika 

berhasil disimpan akan muncul pesan ”Data berhasil disimpan”.

e. Jika tombol  edit  dipilih, masukan kode user yang akan kita ubah.  Kemudian 

klik save untuk menyimpan perubahan.

f. Jika tombol Delete dipilih, masukan kode user yang akan dihapus

g. Jika tombol find dipilih, masukan kode user yang akan dicari

h. Klik Close untuk menutup form data User

10.   Spesifikasi Program Form Ganti Password

Nama Program : Form Ganti Password

Akronim : formganti_password.frm

Fungsi : Untuk mengubah password admin dan user

Index Program : ---

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0
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Bentuk Tampilan : Lihat lampiran – C10

Proses : 

a. Dari  menu  utama  pilih  menu  utilitas  lalu  dari  sub  menu  pilih  data  ganti 

password  maka akan tampil form ganti password

b. Masukan password lama, password baru, dan ulang password baru.

c. Klik  tombol  proses  untuk  memproses  penggantian  password  maka  akan 

muncul pesan info  “Yakin ingin ganti password” jika kita menekan enter atau 

mengklik ok, maka akan muncul pesan “Password berhasil di ubah”.

d. Klik Batal untuk membatalkan perubahan password.
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2.2.9. Flowchart

1. Flowchart Form Log In

Start
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Gambar II.7. Flowchart Form Log In
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2. Flowchart Menu Utama Admin
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1. File
2. Master
3. Transaksi
4. Laporan
5. Utilitas

File
Pilih Sub Menu File
1. Log Out
2. Exit

Master

Log Out Form Login

Pilih Sub Menu Master
1. Data Barang
2. Data Supplier
3.Data Customer

Y

Transaksi
Pilih

1. Barang Masuk
2. Barang Keluar

Barang Masuk

Barang Keluar

Form Barang 
Keluar

Laporan

Start

Y

T

T

A

Exit

T

Data
barang

Form Data 
Barang

Y

Data
Supplier

Form Data
Supplier

Y

T

Data
Customer

Form Data 
Customer

T

Y
T

Form Barang 
Masuk

Y

Pilih
1. Laporan Barang Masuk
2. Laporan Barang Keluar
3. Kartu Stock
4. Laporan Data Barang
5. Laporan Data Customer
6. Laporan Data Supplier

Barang Masuk

Barang Keluar

Kartu Stock

Tampil 
Lap.Barang 

Masuk

Tampil Kartu 
Stock

Tampil 
Lap.Barang 

Keluar

A DB

T

Data Barang

C

Tampil 
Lap.Data 
Barang

T

T

Y
B

Y

YY

Y

T

T
Y

Y

T

T

T

Y

Y

T

71



A DB
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Gambar II.8. Flowchart Menu Utama Admin
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3. Flowchart Menu Utama User

Menu Pilihan
1. File
2. Master
3. Transaksi
4. Laporan
5. Utilitas

File
Pilih Sub Menu File
1. Log Out
2. Exit

Master

Log Out Form Login

Pilih Sub Menu Master
1. Data Barang
2. Data Supplier
3.Data Customer

Y

Transaksi
Pilih

1. Barang Masuk
2. Barang Keluar

Barang Masuk

Barang Keluar

Form Barang 
Keluar

Start

Y

T

A

Exit

T

Data
barang

Form Data 
Barang

Y

Data
Supplier

Form Data
Supplier

Y

T

Data
Customer

Form Data 
Customer

T

Y

T

Form Barang 
Masuk

T

T

Y
B

End

A

B

T

T

T

YY

Y

Utilitas

Keluar

Ganti 
Password

Form Ganti 
Password

Y Y

Y

T

T

T

Y

Gambar II.9. Flowchart Menu Utama User

4. Flowchart Form Data Barang
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Gambar II.10. Flowchart Form Data Barang

5. Flowchart Form Data Supplier
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Gambar II.11. Flowchart Form Data Supplier

6. Flowchart Form Data Customer
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Gambar II.12. Flowchart Form Data Customer
7. Flowchart Form Transaksi Barang Masuk
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Gambar II.13. Flowchart Form Transaksi Barang Masuk

8. Flowchart Form Transaksi Barang Keluar
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Gambar II.14. Flowchart Form Transaksi Barang Keluar

9. Flowchart Laporan
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Gambar II.15. Flowchart Form Laporan
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10. Flowchart Form Ganti Password
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Gambar II.16. Flowchart Form Ganti Password
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11.Flowchart Form Data User
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Gambar II.17. Flowchart Form Data User
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2.2.10. Sarana Pendukung Program

Sebelum  melaksanakan  suatu  sistem  komputerisasi,  diperlukan  beberapa 

persiapan,  baik  dalam  hal  kebutuhan  akan  perangkat  keras  (hardware)  maupun 

perangkat lunak (software) sebagai sarana pendukung program yang akan dijalankan. 

Sarana  pendukung  tersebut  harus  mampu  membantu  aplikasi  program  atau 

komputerisasi sistem yang efisien dan efektif.

1. Perangkat Keras

Perangkat  keras  (hardware)  adalah  seluruh  komponen  yang  membentuk  suatu 

sistem  komputer  dan  peralatan  lainnya  yang  memungkinkan  komputer  dapat 

melaksanakan  tugasnya.  Klasifikasi  perangkat  keras  minimal  untuk  berjalannya 

program adalah sebagai berikut:

Processor : Intel Pentium IV, 1300 MHz

Memori :  256 MB

Monitor : 14 Inci

Hard Disk : 80 GB

Disk Drive : 3½ floppy

Keyboard : Standard 101/102-key

Mouse : PS/2

Printer : Ink Jet

84



2. Perangkat Lunak

Bagian penting lain yang mendukung program adalah perangkat lunak (software) 

yang digunakan untuk mengeksekusi program aplikasi serta sistem operasi yang akan 

digunakan untuk menjalan program tersebut.

Perangkat  lunak  (software)  yang  dibutuhkan  untuk  menjalankan  aplikasi 

program penjualan  ini  adalah  Microsoft  Visual  Basic  6.0  dan  Crystal  Report  8.0 

dengan sistem operasi Microsoft Windows XP.
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BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan mengenai 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Komputer  sebagai  teknologi  yang  canggih  dan  modern  sangat  membantu 

manusia dalam mempercepat dan mempermudah proses suatu pekerjaan

2. Dari proses pembuatan program ini dapat diketahui bahwa penyusunan suatu 

program  yang  baik  ada  beberapa  tahap  yang  perlu  dilakukan  adalah 

mempelajari  program  yang  telah  ada,  merumuskan  permasalahannya  lalu 

mencari  alternative  pemecahan  masalahnya,  kemudian  merancang  suatu 

program yang dapat mengatasi masalah serta mengimplementasikan program 

yang dirancang

3. Program yang dirancang dapat membantu kinerja kerja perusahaan, dengan 

diterapkannya program ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang 

terdapat didalam perusahaan khsusnya dalam bidang usaha perusahaan.

4. Dengan  adanya  komputerisasi,  maka  diharapkan  kualitas  pengolahan  data 

dapat ditingkatkan

86



3.2. Saran-saran

Agar dapat menggunakan program dengan baik, maka penulis memberikan saran-

saran sesuai  dengan pengalaman penulis  dalam menyelesaikan  tugas  akhir  ini, 

saran-saran tersebut adalah:

1. Dengan  adanya  program  ini,  maka  perlu  pengetahuan  dan  pelatihan  bagi 

operator computer atau user untuk menjalankannya terutama untuk aplikasi 

operasi windows

2. Data yang dimasukan kedalam file hendaklah merupakan data-data yang benar 

serta valid agar tidak terjadi kesalahan dalam proses

3. Output  yang  dihasilkan  harus  selalu  diamati  karena  dengan  berubahnya 

lingkungan  perusahaan  akan  berubah  pula  kebutuhan  output dari  program 

tersebut.  Jika  terjadi  perubahan  kebutuhan  program,  maka  untuk  dapat 

menyediakan  informasi  yang  aktual  perlu  diadakan  lagi  tahap-tahap 

pembuatan program

4. Agar  komputer  tidak  terkena  virus  berasal  dari  disket,  CD,  dan  lain 

sebagainya sebaiknya menggunakan antivirus yang berkualitas

5. Perawatan hardware dan software harus dilakukan secara teratur
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