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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Komputer

Kata “Komputer” berasal dari bahasa Inggris yaitu ” to compute”

yang berarti hitung atau menghitung, namun definisi yang dapat

dikemukakan dari beberapa pakar adalah sebagai berikut:

Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan

beberapa tujuan seperti menerima input, memproses input sesuai dengan

programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan data,

menyediakan output dalam bentuk informasi (Bismen, 1985).

Komputer adalah suatu alat elektronik dengan kecepatan yang tinggi

yang mampu melaksanakan perhitungan dan operasi logis serta

penyimpanan melaksanakan instruksi yang akan memungkinkan untuk

melakukan serangkain operasi tanpa campur tangan manusia (Chasing,

1996).

2.2 Sistem

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sebuah

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan

pada komponen-komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih

menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut :

“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
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kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Kristanto,

2003).”

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau

komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut:

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2001).”

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah:

1. Tujuan

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat berupa tujuan

usaha, kebutuhan, masalah dan prosedur mencapai tujuan.

2. Batasan

Merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuan dari sistem

dimana batasan itu dapat berupa peraturan-peraturan, biaya-biaya,

personel dan peralatan.

3. Kontrol

Merupakan pengawasan dari pelaksanaan pencapaian tujuan sistem,

yang dapat berupa kontrol masukan data atau input, kontrol keluaran

data atau output dan kontrol pengoperasian.

4. Input

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data

masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan ataupun

jenis masukan data.
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5. Proses

Yaitu bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan data yang dapat

berupa klasifikasi, peringkasan dan pencarian.

6. Output

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat berupa laporan

dan grafik.

7. Umpan Balik

Biasanya dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan sistem.

2.3 Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat

ini dan saat mendatang (Davis, 1989).

Informasi adalah data yang diproses, atau data yang memiliki arti (Mcleod,

1997).

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 2001).

2.4 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

(Jogiyanto, 2001: 11).
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Komponen sistem informasi antara lain:

1. Blok Masukan

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2. Blok Model

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis

data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan data yang

diinginkan.

3. Blok Keluaran

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna bagi semua

tingkatan.

4. Blok Teknologi

Blok teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model,

menyimpan dan mekakses data, mengirimkan keluaran dan membantu

pengendalian dari sitem keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian

utama, yaitu teknisi (humanware dan brainware), perangkat lunak

(software) dan perangkat keras (hardware).

5. Blok Basis Data

Basis data (Database) merupakan kumpulan dari data yang saling

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras

komputer dan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis data
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diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak paket

yang disebut dengan DBMS (Database Management Sistem).

6. Blok Kendali

Banyak hal yang bisa merusak sistem informasi seperti misalnya,

bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan,

kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidak

efisienan, sabotase dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu

dirancang untuk memastikan hal-hal yang merusak sistem dapat

dicegah.

2.5 Komputerisasi

Istilah komputer berasal dari bahasa asing compute yang berarti

menghitung (to compute atau recton). Davis dalam bukunya indtroduction to

computer mengatakan bahwa komputer adalah type khusus alat penghitung

yang mempunyai sifat tertentu yang pasti.

Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik

yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling

bekerjasama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti.

Sistem kerja ini kemudian dapat digunakna secara otomatis, berdasarkan

urutan instruksi atau program yang telah diberikan.

Istilah komputerisasi berarti bahwa kegiatan pengelolaan data yang

dilakukan, sebagian besar prosesnya menggunakan komputer sebagai alat

bantu. Proses komputerisasi ini melibatkan komputer sebagai perangkat
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utama sarana pemroses dan manusia sebagai pengatur, pengoperasian serta

pengendalian perangkat tersebut.

2.6 Perpustakaan

Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti (1) Kitab,

buku-buku (2) kitap primbon.Kemudian kata pustaka mendapat awal per dan

akhiran an menjadi perpustakaan. Perpustakaan mengandung arti (1)

kumpulan buku-buku bacaan, (2) bibliotek dan (3) buku-buku kesusastraan

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998). Istilah “Pustakaloka” yang berarti

tempat atau ruang perpustakaan.

Pengertian lebih umum dan luas dari perpustakaan adalah suatu

ruangan,bagian dari gedung/bagunan atau gedung itu sendiri, yang berisi

buku-buku koleksi yang disusundan diatur sedemikian rupa, sehingga

mudah untuk dicari dan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh

pembaca. Perpustakaan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana,

seperti ruang baca, rak buku, rak majalah, meja kursi, kartu-kartu katalog,

sistem pengolahan tertentu, dan ditempatkan petugas yang menjalankan

perpustakaan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya (Sutarno, 2003).

Admojahnawi (1984:14) mengatakan bahwa Perpustakaan adalah

tempat pengumpulan koleksi bahan-bahan pustaka atau koleksi buku-buku

yang telah ditempatkan dalam suatu gedung atau bangunan yang

mewadahinya dan telah diolah serta diatur secara sistematis dengan cara

tertentu untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi.

Perpustakaan juga menyelenggarakan pengadaan, pengolahan, pelestarian
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dan penyebarluasan serta pemanfaatan bahan-bahan pustaka kepada

masyarakat.

Dari jenisnya perpustakaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis

yaitu:

1. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang diselenggarakan pada

tingkat nasional.

2. Perpustakaan wilayah adalah pelaksana teknis dari pusat pembinaan

perpustakaan, untuk kelancaran pembinaan perpustakaan perpustakaan

daerah.

3. Perpustakaan umum adalah merupakan pusat kegiatan belajar,

pelayanan informasi, penelitian dan rekreasi bagi seluruh lapisan

masyarakat, suatu lembaga demokrasi, untuk pendidikan, kebudayaan

dan informasi.

4. Perpustakaan keliling adalah semacam perpustakaan umum yang

melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan

perpustakaan umum.

5. Perpustakaan sekolah adalah merupakan pusat kegiatan belajar

mengajar, pusat penelitian sederhana, pusat membaca guna menambah

pengetahuan dan rekreasi bagi guru dan murid.

6. Perpustakaan perguruan tinggi adalah merupakan sarana kegiatan

belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

7. Perpustakaan khusus/instansi adalah merupakan pusat referensi dan

penelitian serta saran untuk memperlancar tugas instansi tersebut.
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2.7 Administrasi Perpustakaan

Administrasi perpustakaan adalah tata laksana dan alur kerja yang

dilakukan oleh sekelompok orang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

perpustakaan sebagai tempat menampung sumber informasi.

Administrasi perpustakaan merupakan proses penyelenggaraan kerja

sama dari dua orang atau lebih dalam hal menghimpun, mengolah, dan

menyebarluaskan segala macam informasi tercetak untuk dimanfaatkan

seluas luasnya bagi segenap anggota masyarakat yang membutuhkan

(Depdikbud, 1997:7).

2.8 Peminjaman

Peminjaman adalah proses peminjaman buku perpustakaan mulai

pengisian buku peminjaman perpustakaan dengan mengisi tanggal

peminjaman, jenis buku, judul buku dan sampai batas waktu yang

ditentukan.

2.9 Pengembalian

Pengembalian adalah proses pengembalian buku perpustakaan sesuai

dengan jatuh tempo peminjaman, apabila ada keterlambatan dalam

pengambalian akan di kenakan denda.

2.10 Sirkulasi

Sirkulasi adalah suatu kegiatan di perpustakaan yang melayani

peminjaman dan pengembalian buku (Darmono, 2001).
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Sirkulasi adalah kegiatan kerja yang berupa pemberian bantuan

pemakai peprustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian pustaka

(Soetminah, 1991).

2.11 Denda

Denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar

sejumlah uang atau sesuatu yang lain yang sudah disepakati bersama antara

kedua belah pihak yang bersangkutan atas pelanggaran yang telah dilakukan.

2.12 Pengadaan Buku

Pengadaan buku adalah salah satu kegiatan untuk menambah dan

melengkapi jumlah koleksi buku.

2.13 Klasifikasi

Sulistyo Basuki (1991) mengatakan bahwa klasifikasi berasal dari

kata latin “classis”. Klasifikasi adalah proses pengelompokan, artinya

mengumpulkan benda/entitas yang sama serta memisahkan benda/entitas

yang tidak sama. Secara umum dapat dikatakan bahwa batasan klasifikasi

adalah usaha menata alam pengetahuan ke dalam tata urutan sistematis.

Hamakonda dan Tairas (1995) mengatakan bahwa klasifikasi adalah

pengelompokan yang sistematis dari pada sejumlah obyek, gagasan, buku

atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan

ciri-ciri yang sama.
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2.14 Jaringan LAN

“Jaringan LAN (Local Area Network) adalah jaringan yang dibatasi

oleh area yang relatif lebih kecil, satu komputer biasanya dijadikan file

server untuk menyimpan software yang mengatur aktifitas jaringan, ataupun

sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan oleh komputer-komputer

yang terhubung dalam network, komputer yang terhubung dengan network

sering disebut workstation (Komputer, 2001).”

2.15 Multiuser

Multiuser adalah pemakaian komputer secara bersama-sama dalam

waktu yang sama dengan tujuan yang sama pula untuk mengakses informasi

yang sama yang saling berhubungan antara komputer yang satu dengan

lainnya (Komputer, 2005).

Multiuser Sistem adalah sistem komputer yang dapat dipahami oleh

lebih dari satu orang, meskipun sebuah mikro komputer dipakai bersama-

sama oleh beberapa orang dapat dipandang sebagai sistem multiuser, istilah

ini biasa diperuntukkan untuk mesin yang oleh beberapa orang melalui

fasilitas terminal jaringan (Bawersok, 2000).

Multiuser adalah sistem operasi yang memberikan banyak pengguna

untuk masuk dan menggunakan sistem pada waktu yang bersamaan, masing-

masing bisa melaksanakan sistem pada waktu yang bersamaan, masing-

masing bisa melaksanakan pekerjaan mereka secara bebas tanpa tergantung

pada pengguna yang lain.

Kelebihan dari sistem multiuser sebagai berikut:
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a) Menggunakan sistem multiuser yang memungkinkan penggunaan

program secara bersama-sama LAN (Local Area Network).

b) Program dapat dijalankan dari sistem DOS, windows 3.11/95/98/XP, dan

jaringan.

c) Bila diinstall dari sistem windows standar, program akan membuat

shortcut folder pada desktop windows untuk mempermudah

menjalankannya.

d) Dilengkapi dengan fungsi proteksi berupa fasilitas password pemakai

beserta hak akses.

2.16 Analisa Sistem

Jogiyanto (2001) mengatakan bahwa tahap analisa sistem merupakan

tahap yang sangat penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan

berakibat kesalahan pada tahap selanjutnya. Analisis sistem mempunyai

empat tahapan yaitu:

a. Analisis pendahuluan.

b. Penyusunan pelaksanaan analisis sitem.

c. Pelaksanaan analisis sistem.

d. Penyusunan laporan hasil analisis sistem.

2.17 Desain Sistem

Bruch & Gary (1990) mengatakan bahwa desain sistem dapat di

definisikan sebagai gambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau
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pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang

utuh dan berfungsi.

2.18 Desain Model

Analisis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang

diusulkan dalam bentuk physical sistem dan logical model.

1. Physical Sistem

Sketsa physical sistem dapat menunjukan kepada user bagaimana

nantinya sistem secara fisik akan diterapkan. Sutedjo (2000) mengatakan

bahwa flowchart adalah suatu metode untuk menggambarkan tahap-

tahap pemecahan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol

tertentu yang mudah di mengerti, mudah digunakan dan standar.

Flowchart merupakan alat yang tepat untuk menggambarkan physical

sistem. Tujuan utama dari penggunaan flowchart adalah untuk

menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana,

terurai, rapi dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar.

2. Logical Model

Fatansyah (1999) mengatakan bahwa logical model dari sistem

informasi lebih menjelaskan kepada user bagaimana nantinya fungsi-

fungsi dalam sistem informasi secara logika akan bekerja. Logical model

yang digambarkan dengan menggunakan arus data (Data Flow

Diagram). Arus dari data di DAD dapat dijelaskan dengan menggunakan

Kamus Data (Data Dictionary).



23

2.19 Perangkat Pemodelan Sistem

2.19.1 Data Flow Diagram Context Level (Context Diagram)

Context Diagram adalah kasus khusus dari data flow (DFD) yang

berfungsi untuk memetakan model lingkaran, yang dipresentasikan

dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem.

Tabel 2.1 Simbol Basis Data

No Simbol Keterangan

1. - Simbol Sumber Data

- Menunjukkan sebagai

terminator yang

menggambarkan

lingkungan dari

sistem

2. - Simbol Proses

- Menunjukkansebagai

proses sistem secara

komputerisasi

3 - Simbol Garis

- Menunjukkan arah

aliran data dari sistem

atau yang ke sistem

Sumber : Fatansyah, Basis Data, 1999

2.19.2 Data Flow Diagram

Data flow diagram adalah gambaran sistem secara logical.

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat

lunak, struktur data atau organisasi file.
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Keuntungan menggunakan data flow diagram adalah memudahkan

pemakai yang kuran gmenguasai bidang komputer untuk mengerti

sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan.

Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram

No Simbol Keterangan

1. - Simbol proses

- Menunjukkan sebagai proses

komputerisasi

2. - Simbol Aliran Data

- Menunjukkan arah ke bagian

lain atau ke proses atau

sebaliknya

3 - Simbol Penyimpanan

- Menunjukkan sebagai

komponen untuk memodelkan

kumpulan data atau informasi

4 - Simbol Terminator

- Menunjukkan orang/kelompok

orang/departemen/organisasi/di

luar sistem/sistem lain yang

memberi/menerima

data/informasi

Sumber : Fatansyah, Basis Data, 1999

2.19.3 Kamus Data (Data Dictionary)

Kamus Data (Data Dictionary) tidak menggunakan notasi grafis

sebagaimana halnya DFD (Data Flow Diagram), tetapi porsinya
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dalam memodelkan sistem tidak perlu diragukan lagi karena

sebuah model tidak lengkap tanpa Kamus Data (Data Dictionary).

Mirip dengan kamus yang membantu kita dalam mencari arti kata

baru, maka Kamus Data (Data Dictionary) juga mempunyai yang

sama dalam pemodelan.

Table 2.3 Simbol Data Dictionary

No Simbol Keterangan

1 = Mendefinisikan, Diuraikan menjadi, artinya

2 + Dan

3 ( ) Optional / Boleh ada atau tidak ada

4 { } Pengulangan / Iterasi

5 [ ] Memilih salah satu dari sejumlah alternatif,

Seleksi

6 * * Komentar

7 @ Identitas atribut kunci

8 I Pemisah sejumlah alternatif pilihan symbol-

simbol

Sumber : Fatansyah, Basis Data, 1999

2.19.4 Entity Relationship Diagram

ERD (Entity Relationship Diagram) berisi komponen-komponen

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing

dilengkapi dengan atribut-atirbut yang merepresentasikan seluruh

fakta dari “dunia nyata” yang di tinjau.
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Tabel 2.4 Simbol Entity Relationship Diagram

No Simbol Keterangan

1. - Himpunan Entitas/Entity

- Suatu obyek yang dapat

didefinisikan dalam

lingkungan pemakai, sesuatu

yang penting bagi pemakai

dalam konteks sistem yang

akan dibuat

2. - Atribut

- Entity mempunyai elemen

yang disebut atribut, yang

berfungsi mendeskripsikan

karakter entity

3 - Himpunan relasi

- Entity dapat berhubungan

satu sama lain, hal ini

dinamakan relationship

4 - Link/Garis

- Sebagai penghubung antara

himpunan relasi dengan

himpunan entitas dan

himpunan entitas dengan

atributnya

Sumber : Fatansyah, Basis Data, 1999

2.20 Desain Input

Pree (1991) mengatakan bahwa desian input membahas tentang

inputan data yang tidak terlepas dari alat-alat input (Input Device) yang akan
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digunakan, misalnya keyboard, card reader dan lain-lain. Alat input

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu alat input langsung (Online Input

Device). Alat input langsung merupakan alat input yang dihubungkan

dengan CPU, misalnya keyboard, mouse, touch screen. Sedangkan alat

input tidak langsung adalah alat input yang tidak langsung dihubungkan

dengan CPU, misalnya KTC (Key-To-Card), KTT (Key-To-Tape) dan KTD

(Key-To-Disk).

Input yang menggunakan alat input tidak langsung menjadi tiga

tahapan utama tersebut, input yang menggunakan alat input langsung hanya

terdiri dari dua tahapan utama saja yaitu Data Capture dan Data Entry.

2.21 Desain Output

Rambaugh (1991) mengatakan bahwa output adalah produk dari

sistem informasi yang dapat berupa hasil media kertas, hasil media lunak

dan hasil dari suatu proses yang akan digunakan oleh proses lain yang

tersimpan pada suatu media seperti tape, disk atau kartu. Sedangkan outpun

yang dimaksud dalam desain ini adalah output yang berupa tampilan di

media kertas atau di layar monitor.

Output dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, yaitu internal

output (output intern) dan eksternal output (output ekstern).

1. Output Intern

Output intern Adalah output yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan manajemen. Output ini akan tetap tinggal di perusahaan dan

akan disimpan sebagai arsip atau dimusnahkan apabila sudah tidak
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digunakan lagi. Output jenis ini dapat berupa laporan-laporan terinci,

laporan-laporan ringkasan dan laporan-laporan lainnya.

2. Output Ekstern

Output ekstern adalah output yang akan didistribusikan kepada pihak

luar yang akan membutuhkannya. Contoh output ekstern adalah faktur,

cek, tanda terima pembayaran dan lain-lain.

2.22 Desain Database

Fatansyah (1999) mengatakan bahwa database dapat didefinisikan

dalam sejumlah sudut pandang seperti:

1. Himpunan kelompok data (arsip) ayng saling berhubungan yang

diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali

dengan cepat dan mudah.

2. Kumpulan data yang berhubungan yang disimpan secara bersama

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu, untuk

memenuhi berbagai kebutuhan

3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan

dalam media elektronis

Database adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan

secara bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu sama lain atau

tidak perlu suatu kerangkapan data dengan cara-cara tertentu, sehingga

mudah untuk digunakan atau ditampilkan, dapat digunakan untuk satu atau

lebih program aplikasi secara optimal, dapat disimpan tanpa mengalami

ketergantungan pada program yang akan mengunakannya, data disimpan
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sedemikian rupa sehingga penambahan juga pengurangan dan modifikasi

data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol (Sutanta, 1996).

2.23 Visual Basic 6.0

Visual Basic merupakan bahasa pemograman yang cukup popular,

banyak developer atau programmer yang resmi menggunakan Visual Basic.

Visual Basic 6.0 memiliki fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan Visual

Basic 5.0. Hanya saja pada bidang database diberikan suatu pemain baru

yaitu ADO (ActiveX Data Object).

Fasilitas yang ada di dalam Visual Basic 6.0 antara lain:

a. Form : Windows atau jendela yang merupakan tempat untuk membuat

user interface atau tampilan.

b. Kontrol : Tampilan berbasis grafis yang dimasukkan pada form untuk

membuat interaksi dengan pemakai (textbox, label, scroll bar dan tombol

command).

c. Properties : Nilai yang dimiliki oleh sebuah objek Visual Basic. Contoh :

Name, Caption, size, Color dan Text.

d. Metode : Serangkaian perintah yang sudah tersedi pada suatu objek yang

dapat diminta untuk mengerjakan tugas khusus.

e. Prosedur Kejadian : Kode yang berhubungan suatu objek atau instruksi-

instruksi yang dibuat pada objek

f. Prosedur Umum : kode yang tidak berhubungan dengan suatu objek atau

prosedur buatan sendiri.
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g. Modul : Kumpulan dan prosedur umum, deklarasi variabel dan devinisi

konstatanta yang digunakan oleh aplikasi.

2.23.1 Variabel dan Konstanta dalam Visual Basic 6.0

1. Variabel

Variabel adalah lokasi di memori komputer tempat Visual Basic

menyimpan sementara informasi. Aturan penamaan variabel dalam

Visual Basic yaitu sebagai berikut:

a. Maximum 40 karakter.

b. Tidak boleh ada spasi.

c. Diperbolehkan huruf, angka dan garis bawah.

d. Karakter pertama harus huruf.

e. Tidak boleh menggunaan kata kunci, objek properti dan

metode Visual Basic.

2. Deklarasi Variabel

Ada tiga cara pendeklarasian variabel antara lain:

a. Default

Tipe default jikavariabel tidak dideklarasikan secara implisit

mauput eksplisit. Tipe data default adalah tipe khusus yang

digunakan oleh Visual Basic yang berbasis data Numeric,

String dan Date.

b. Implisit

Untuk membuat variabel tipe implisit digunakan suffix atau

akhiran. Contoh:

Pesan $ = Visual Basic membuat variabel string
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Jumlah% = Visual Basic membuat variabel integer

c. Eksplisit

Untuk membuat variabel tipe eksplisit, harus menenetukan

scope atau jangkauan.

3. Level Prosedur

Pada level prosedur variabel dideklarasikan menggunakan

pernyataan DIM.

Contoh :

Dim umur As Integer

Dim Nama, Alamat, Kota AS String

a. Level Prosedur Statistik

Pada level prosedur statistik waktu hidup variabelnya selama

program aplikasi masih berjalan, dengan menggunakan kata

kunci STATIC.

Contoh :

Static Umur AS Integer

Static Total AS Double

b. Level Form

Variabel lever form dapat dipanggil pada semua prosedur

dalam form atua modul. Variabel dideklarasikan pada bagian

deklarasi dari objek General dalam jendela kode form,

menggunakan kata kunci DIM.

Contoh :

DIM Umur As Integer
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DIM Tanggal As Date

c. Level Global

Variabel level global menyimpan nilai yang dapat di panggil

pada semua prosedur dalam aplikasi. Variabel ini

dideklarasikan dari objek general dalam jendela kode form,

menggunakan kata kunci PUBLIC atau GLOBAL.

Contoh :

Public Umur As Integer

Global Tanggal AS Date

4. Variabel Array

Array adalah fasilitas untuk menyimpan data secara berurutan

dalam sebuah nama variabel. Dalam array data disimpan

menggunakan index untuk memudahkan pencarian kembali data

tersebut.

Contoh :

Dim arrContoh(9) AS Integer

5. Konstanta

Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak berubah. Konstanta

bekerja seprti variabel tetapi tidak dapat merubah nilainya pada

saat program berjalan. Konstanta dideklarasikan dengan kata kunci

CONST.

Contoh : Const Pi = 3,1459265
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2.23.2 Tipe Data Visual Basic 6.0

Tipe data selalu diaplikasikan ke dalam variabel saat memasukan

sebuah nilai ke dalam properti, nilai tersebut memiliki sebuah tipe.

Untuk lebih jelasnya tipe data yang ada pada Visual Basic dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Tipe Data Visual Basic

Tipe Data Jangkauan
Ukuran

(Byte)

Boolean True (benar) atau False (salah) 2 byte
Byte Bilangan 0 s/d 225 1byte
Currency Bilangan –922,337,203,685,477.5808

s/d 922,337,203,685,477.5807
8 byte

Date Tanggal dan Waktu dari 1 januari 100
s/d 31 Desember 9999

8 byte

Double Bilangan –1.79769313486232 E308 s/d
–4.94065645841247 E-324(-) untuk
bilangan negatif dan 4.94065645841247
E-324 s/d 1.79769313486232 E308(+)
untuk bilangan positif

8 byte

Integer Bilangan –32,768 s/d 32.767 2 byte
Long Integer Bilangan –2,147,483,648 s/d

2,147,483,647
4 byte

Object Digunakan untuk mewakili suatu object
penggunaanya menggunakan statement
SET

4 byte

Single Bilangan –3.402823 E38 s/d –1.401298
E-45(-) untuk bilangan negatif dan
1.401298 E-45 s/d 3.402823 E38(+)
untuk bilangan positif

4 byte

String
(panjang
bervariasi)

0 hingga kurang lebih 2 milyar 10 byte
panjang
string

String
(panjang
tetap)

1 hingga kurang lebih 65,400 Panjang
string

Text Jenis ini mewakili semua jenis data 50 byte
Variant
(dengan
angka)

Sembarang angka hingga jangkauan
jenis double

16 byte
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Tipe Data Jangkauan Ukuran
(byte)

Variant
(dengan
karakter)

Sama dengan jangkaun variabel string 22 byte +
panjang
string

User-Defined
(ditetapkan
oleh pemakai)

Jangkauan tiap elemen sama dengan
jangkauan tipe data yang digunakan
dalam elemen tersebut

Sesuai
dengan tipe
data yang
digunakan

2.23.3 Operator Visual Basic

Operator adalah perintah yang memanipulasi nilai atau variabel dan

memberikan suatu hasil. Terdapat beberpaa jenis operator dalam

Visual Basic diantaranya sebagai berikut:

a. Operator Aritmatika

Di dalam Visual Basic operator aritmatika terdiri dari :

Tabel 2.6 Operator Matematika

Operator Keterangan

+ Penjumlahan
- Pengurangan
* Perkalian
/ Pembagian bilangan real
\ Pembagian bilangan bulat
^ Pemangkatan

Mod Sisa hasil bagi

b. Operator Pembanding

Operator pembading sering disebut operator Relational. Hasil dari

pemakaian operator ini adalah nilai bertipe Boolean (True atau

False). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel operator

pembanding berikut ini:
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Tabel 2.7 Operator Pembanding

Operator Keterangan

= Sama dengan
<> Tidak sama dengan
< Kurang dari
> Lebih dari
<= Lebih kecil atau sama dengan
<= Lebih besar atau sama dengan

c. Operator Masukan

Bentuk operator masukan adalah = (tanda sama dengan)

Contoh :

Total = Jumlah*harga (memasukkan nilai ekspresi nilai jumlah

dikalikan harga) ke dalam Variabel Total.

d. Operator Logika

Operator logika berfungsi membandingkan dua buah nilai umtuk

memberikan hasil Ture atau False. Beberapa jenis operator logika

1. Logika AND

Hasil dari dua pernyataan dalam logika AND adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.8 Penggunaan Operator Logika AND

Pernyataan 1 Pernyataan 2 Hasil

True True True
True False False
True Null Null
False False False
False Null False
Null Null Null
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2. Logika NOT

Operator logika NOT digunakan suatu kondisi penyangkalan

suatu pernyataan.

Tabel 2.9 Penggunaan Operator Logika NOT

Pernyataan Hasil

True False
False True
Null Null

3. Logika OR

Hasil dari dua penryataandalam logika OR adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.10 Penggunaan Operator Logika OR

Pernyataan 1 Pernyataan 2 Hasil

True True True
True False True
True Null True
False False False
False Null Null
Null Null Null

2.23.4 Perintah dalam Visual Basic 6.0

2.23.4.1 Perintah Pengambilan Keputusan

a. If .. Then

If...Then berfungsi mengeksekusi satu atau lebih

kondisi yang menyangkut keadaan.

Cara penulisannya:

If Kondisi Then Perintah * untuk perintah satu baris
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If Kondisi Then Perintah * untuk perintah banyak baris

End If

b. If.... Then....Else

Perintah pengembalian keputusan If...Then ... Else

digunakan untuk banyak blok perintah.

Penulisannya:

If Kondisi 1 then

(Perintah blok 1)

Elself Kondisi 2 Then:

(Perintah blok 2)

Else

(Perintah blok ke n)

End If

Keterangan:

Bila kondisi dipenuhimaka perintah blok 1 dilaksanakan

Bila kondisi tidak dipenuhi perintah blok 2 yang

dilaksanakan.

c. Select case

Select Case merupakan alternatif dari struktur

If...Then...Else

Penulisannya:

Select Case Kondisi

Case Ekspresi 1

(Perintah blok 1)
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Case Ekspresi 2

(Perintah blok 2)

......................................

Case Els

(Perintah blok n)

End Select

2.23.4.2 Perintah Pengulangan

Perintah pengulangan digunakan untuk mengulang

sebagian rutin sehingga tidak perlu menulis rutin sebanyak

pengulangan yang diinginkan. Macam-macam perintah

pengulangan antara lain sebagai berikut.

a. Do...Loop

Perintah pengulangan Do ... Lop berfungsi

untukmengulang blok perintah sampai jumlah tertentu.

Dalam pengulangna ini akan berhenti apabila kondisi

sudah tidak memenuhi syarat lagi.

Penulisannya:

Do While Kondisi

Perintah

Loop

Bentuk Penulisan yanglain:

Do

Perintah

Loop While Kondisi
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b. For ... Next

Perintah pengulangna For... Next digunakan jika kita

sudah tahu berap aklai dilakukanpengulangna blok

perintah:

Penulisannya:

For Counter = awal to akhir [Step kenaikan]

Perintah

Next Counter

Pernyataan Exit For memungkinkankita keluar dari

pengulagan For .. Next sebelum pergulangan selesai

dilakuikan

Contoh penerapannya

For i=1 to 10

Nama =-Input (“Masukan nama Anda atau ketikg”&”

Selesai untuk keluar”)

IF Nama =”Selesai” Then Exit For

Print Nama

Next i

c. While....Wend

Perintah pengulanganWhile ... Wend hampir sama

dnegnaperintah pengulangan menggunakan Do ...Loop

Format statment ini adlaah sebagai berikut:

While kondisi

Perintah

Wend
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2.24 SQL Server

SQL(Structure Query Language) adalah sarana dasar yang

dibutuhkan untuk mengakses data didalam database relasional. Berdasarkan

kepada fungsinya, deklarasi atau perintah SQL dibagi kedalam dua kategori

yaitu DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation

Language). DDL (Data Definition Language) adalah bagian dari SQL yang

digunakan untuk mendefinisikan data dan objek database. DML (Data

Manipulation Language) adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk

memulihkan dan memanipulasi data(Ramalho, 2001).

SQL Server adalah sistem manajemen basis data yang memakai

perintah-perintah Transact-SQL untuk mengirim perintah dari komputer

client ke komputer server. Transact-SQL adalah bahasa SQL yang

dikembangkan oleh Microsoft dengan menambahkan dialek-dialek tertentu.

Microsoft SQL Server berisi database, mesin database, dan aplikasi yang

diperlukan untuk mengelola data dan komponen-komponennya

(Komputindo, 2003).

SQL Server 2000 adalah sebuah database relasional yang dirancang

untuk mendukung aplikasi dengan arsitektur client /server, dimana terdapat

pada komputer pusat yang disebut server dan informasi digunakan bersama-

sama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi di dalam komputer

lokalnya yang disebut dengan client.

Fasilitas SQL Server 2000 antara lain:
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1. Fasilitas Service Manager

Fasilitas ini digunakan untuk mengaktifkan (Start) atau menghentikan

(Stop) akivitas dan layanan server. Yang dimaksud server di sini

adalah SQL Server 2000 sebagai database server, yaitu server yang

menyimpan dan mengolah database SQL Service Manager.

Gambar 2.1 Jendela SQL Server Service Manager

2. Fasilitas Enterprise Manager

Fasilitas ini merupakan fasilitas utama dari SQL Server 2000. Hampir

semua kegiatan administratif dataset dilakukan dengan fasilitas

Enterprise Manager.

Gambar 2.2 Jendela SQL Server Enterprise Manager
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3. Fasilitas Query Analyzer

Fasilitas ini digunakan untuk membuat atau menjalankan perintah-

perintah SQL. Hasil proses eksekusi perintah-perintah dapat langsung

dalam Query Analizer.

4. Fasilitas Import dan Eksport Data

Fasilitas ini digunakan untuk mengimpor database dari aplikasi lain ke

SQL Server 2000 atau mengekspor database dari SQL Server 2000 ke

aplikasi database lain.

2.25 Crystal Report

Crystal Report merupakan salah satu software yang handal dari

Seagate dalam pembuatan laporan. Dengan memanfaatkan tools yang

dimiliki Crystal Report dapat dihasilkan laporan yang bervariasi.

Gambar 3.3 Tampilan Cristal Report


