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ABSTRAK 

 

Prasetyo Utomo, Sistem Database Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
(KPRI) Harapan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Dengan Program 

Visual Basic 6.0. Tugas Akhir. Statistika Terapan dan Komputasi D3. 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 Universitas Negeri Semarang 2005. 
 

Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi merupakan unit pelaksana 
teknis bidang kesejahteraan anggota dalam hal ini khususnya pegawai negeri yaitu 
guru-guru yang berada di Kecamatan Gemuh. Dalam kegiatan koperasi tidak lepas 
dari data-data yang dapat berubah sewaktu-waktu dengan jumlah data yang sangat 
besar. Perubahan data tersebut harus tersimpan dengan baik. Dalam pengelolaan 
data kebanyakan dari pihak koperasi menggunakan sistem pemrosesan manual, 
dimana data yang ada berupa setumpik rekaman yang disimpan dalam rak-rak 
berkas. Dengan demikian butuh sebuah solusi dalam menangani data yang besar. 
Komputer dalam hal ni merupakan sebuah solusi yang dapat mengatasi hal 
tersebut yaitu dalam hal pengelolaan data-data koperasi. 
 Permasalahan dalam kegiatan ini mencakup tiga permasalahan, pertama 
bagaimana perancangan basis data di KPRI Harapan Kecamatan Gemuh, kedua 
bagaimana susunan dan tata bahasa program untuk dapat menghasilkan program-
program basis data dengan menggunakan software Microsoft Visual Basic 6.0, 
ketiga bagaiman cara atau proses kerja sehingga dapat menghasilkan program 
basis data di KPRI Harapan Kecamatn Gemuh. Tujuan dari kegiatan ini yaitu 
untuk merancang kemudian menerapkan dalam tata bahasa program selanjutnya 
dilakukan penganalisaan cara kerja program sehingga terbentuk sebuah program 
yang berguna bagi pihak koperasi khususnya dalam penanganan system penjualan 
dan pembelian barang. 
 Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah merancang dan 
membuat program basis data system penjualan dan pembelian barang melalui 
beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain membuat rancangan 
diagram alir program, diagram entity relationship, menterjemahkan diagram alir 
program ke dalam tata bahasa program microsoft visual basic 6.0, membuat 
program, dan menguji program. Pengujian yang dilakukan terhadap program 
meliputi uj modul, uji pengembangan dan uji operasional. 
 Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah program basis data yang dapat 
membantu pihak koperasi dalam melakukan pengelolaan data. Basis data yang  
dibuat adalah basis data sistem penjulan dan pembelian barang pada KPRI 
Harapan Kecamatan Gemuh Kendal 
 Berdasarkan hasil kegiatan diatas disarankan kepada pihak koperasi 
supaya menggunakan teknologi komputer dalam melakukan kegiatan koperasi 
untuk keefektifan dan kecepatan dalam kegiatan. Selain itu kepada pihak lain 
diharapkan melakukan pengembangan software-sofware basis data koperasi untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sebuah organisasi. Organisasi 

tersebut dikelola secara efisien dan merupakan hasil dari pengorganisasian. 

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan pada orang-

orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab agar tercipta 

suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan 

bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Keterlibatan anggota masyarakat dalam organisasi tersebut sebagai anggota, 

karyawan, pasien atau warga negara.  

Organisasi merupakan kesatuan yang memungkinkan masyarakat 

mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. 

Jadi dari berbagai tujuan, apakah untuk memperoleh suatu keuntungan, 

menyelenggarakan pendidikan, atau meningkatkan pelayanan kesehatan, 

organisasi dapat melaksanakan pekerjaan itu. 

 Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi merupakan unit pelaksana 

teknis bidang ekonomi untuk kesejahteraan anggota. Koperasi juga 

merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Dalam melakukan 

kegiatannya koperasi dipegang oleh pengurus koperasi. 

Kegiatan koperasi tidak lepas dari data-data yang dapat berubah sewaktu-

waktu dengan jumlah data yang sangat besar. Perubahan data tersebut harus 



 

 

2

tersimpan dengan baik. Dalam pengelolaan data kebanyakan dari pihak 

koperasi menggunakan sistem pemrosesan manual. Data yang ada berupa 

setumpuk rekaman yang disimpan dalam rak-rak berkas.  

Seiring dengan kemajuan teknologi, komputer merupakan produk 

teknologi yang mampu memecahkan masalah bukan hanya dalam segi 

perhitungan tetapi juga dalam kemampuannya menyimpan dan memberikan 

informasi. Walaupun demikian dalam masyarakat modern, komputer lebih 

banyak dimanfaatkan sebagai pusat data (database) dibandingkan pengguna 

lainnya.  

Perkembangan basis data tidak lepas dari perkembangan perangkat keras 

dan perangkat lunak. Salah satu perangkat lunak pengembangan aplikasi yang 

populer adalah Microsoft Visual Basic 6.0. bahasa pemrograman Microsoft 

Visual Basic 6.0 berbasis Microsoft Windows. Sebagai bahasa pemrograman 

yang mutakhir, Microsoft Visual Basic 6.0 didesain untuk dapat 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam Microsoft Windows. 

Penggunaan bahasa pemrograman Visual Basic dalam penanganan basis 

data merupakan kemajuan teknologi dalam perkembangan basis data. 

Pemrograman Visual Basic lebih mudah menggunakannya dibandingkan 

dengan bahasa pemrograman yang lain, disamping itu tampilan dalam Visual 

Basic memiliki keunggulan tersendiri. Dalam menangani data yang besar 

pemrograman Visual Basic sangat efektif dibandingkan dengan sistem 

pemrosesan manual yang dilakukan. Dengan menggunakan pemrograman 

Visual Basic penulis tertarik untuk membuat program basis data di koperasi.  
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Koperasi merupakan tempat yang cukup banyak data yang harus dikelola 

dengan baik, sedangkan dalam kenyataan yang ada dilapangan semua proses 

pengolahan data masih dilakukan secara manual. Dengan demikian dibuat 

sebuah program dalam mengelola data di koperasi. Adapun yang menjadi 

obyek dalam pembuatan basis data adalah KPRI Harapan Gemuh Kendal. 

 

B.  Rumusan dan Pembatasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas 

adalah   sebagai berikut.  

(a) Bagaimana perancangan basis data di KPRI Harapan Gemuh 

Kendal? 

(b) Bagaimana susunan dan tata bahasa program untuk menghasilkan 

program basis data dengan menggunakan software microsoft Visual 

Basic 6.0 ? 

(c) Bagaimana cara atau proses kerja sehingga dapat menghasilkan 

program basis data di KPRI Harapan Gemuh Kendal ? 

2. Pembatasan Masalah 

Dalam kegiatan ini tidak seluruh sistem yang ada di koperasi dibuat 

program basis datanya. Berdasarkan pertimbangan waktu maka hanya 

dibuat basis data dari customer, supplier, dan barang dari koperasi pegawai 

republik indonesia (KPRI) Gemuh Kendal dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 
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C.  Tujuan 

1. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 

(a) Merancang program basis data yang ada di KPRI Harapan Gemuh 

Kendal. 

(b) Menerapkan hasil rancangan ke dalam tata bahasa pemrograman 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

(c) Membuat dan menganalisis cara kerja program basis data di KPRI 

Harapan Gemuh Kendal. 

2. Manfaat kegiatan 

Manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut. 

(a) Bagi mahasiswa dapat menerapkan teori yang dipelajari dalam 

kenyataan yang ada di masyarakat. 

(b) Bagi pihak koperasi dapat mempermudah dalam penanganan basis 

data penjualan dan pembelian barang dibandingkan dengan 

penanganan secara manual.  

(c) Bagi pembaca dapat mengenalkan sekaligus menjelaskan 

penanganan basis data yang sesuai dan efektif secara urut dari proses 

yang ada di lapangan dilanjutkan dengan pemasukan ke dalam 

proses penanganan basis data dengan komputer sampai 

pelaporan/informasi data. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.   KOPERASI 

1. Pengertian Koperasi 

Kata Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris cooperation, 

sedangkan kata tersebut berasal dari dua kata, co yang artinya bersama 

dan kata operation yang berarti kerja. Jadi, kata koperasi mengandung arti 

kerjasama. Pengertian koperasi disebutkan dalam undang-undang Nomor 

25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut. 

Koperasi adalah badan uasaha yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum koperasi dengan malandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip kegiatan kopersi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. 

Menurut Suharto (1988 : 9), koperasi adalah kumpulan dari orang-

orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong-royong 

berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-

kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. 

2.   Ruang Lingkup Koperasi 

Ruang lingkup koperasi meliputi; 

a.   Manajemen koperasi 

Kegiatan ini bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara baik. 

Dalam manajemen koperasi terdapat struktur organisasi dengan masa 
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jabatan pengurus paling lama lima tahun. Pada bidang ini meliputi 

pengelolaan koperasi selama pengelolaan. 

b.   Perangkat Organisasi 

Pada undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

disebutkan bahwa perangkat organisasi terdiri atas rapat anggota, 

pengurus dan pengawas dengan ketentuan sebagai berikut. 

(1) Rapat Anggota 

Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau 

sebagian anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota mempunyai 

wewenang menetapkan 

a.    Anggaran Dasar (AD). 

b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan 

usaha koperasi 

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan 

pengawas 

d.   Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja 

koperasi serta pengesahan laporan keuangan. 

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

f.    Pembagian sisa hasil usaha (SHU). 

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran 

koperasi. 
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Dalam pelaksanaan rapat anggota diatur dalam anggaran dasar 

minimal setahun sekali. 

(2). Pengurus 

Tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut. 

a.   Mengelola koperasi dan usahanya. 

b. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja koperasi 

c.   Menyelenggarakan rapat anggota. 

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 

e. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris 

secara tertib. 

f.   Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 

(3). Pengawas 

Tugas pengawas koperasi adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan 

dan pengelolaan koperasi. 

b.   Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 

Laporan hasil pengawasan itu harus dirahasiakan terhadap 

pihak ketiga (bukan anggota koperasi yang bersangkutan) 

c.    Kegiatan Koperasi 

Dalam kegiatan koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 
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(1) Sebagai kelompok usaha keperluan jasa. Dalam usaha ini 

diantaranya menyediakan modal yang dapat dipinjam oleh 

anggotanya dengan bunga rendah. 

(2) Sebagai kelompok usaha yang mendatangkan barang yang 

diperlukan anggota, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun 

untuk perusahaan maupun untuk perusahaan anggotanya. 

(3)  Sebagai usaha untuk memasarkan hasil produksi dari anggota. 

 

B.  BASIS DATA 

1. Data dan Informasi 

Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Sejumlah 

sumber-sumber menggunakan data untuk menyatakan nilai-nilai yang 

secara aktual terkandung dalam basis data sedangkan informasi adalah 

hasil analisis dan sintesis terhadap data. 

Menurut Budi Sutedjo Dharma, (2002:13), pengolahan data 

menjadi informasi itu merupakan sebuah siklus, yang terdiri dari tahap-

tahap sebagai berikut. 

a.    Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data yang asli 

dengan cara tertentu, seperti sampling, data transaksi, data warehouse, 

dan lain sebagainya yang biasanya merupakan proses pencatatan data 

ke dalam suatu file. 
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b.   Input 

Tahap ini merupakan proses pemasukan data dan prosedur 

pengolahan data ke dalam komputer melalui alat input seperti 

keyboard. Prosedur pengolahan data itu merupakan urutan langkah 

untuk mengolah data yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman 

yang disebut program. 

c.    Pengolahan data 

Tahap ini merupakan tahap dimana data diolah sesuai dengan 

prosedur yang telah dimasukkan. Kegiatan pengolahan data, 

klasifikasi (pengelompokkan), kalkulasi, pengurutan, penggabungan, 

peringkasan baik dalam bentuk tabel maupun grafik, penyimpanan dan 

pembacaan data dari tempat penyimpanan data. 

1.   Pencatatan data masukan (recording/capturing) 

Data harus dicatat dalam beberapa bentuk sebelum 

diproses. Proses pencatatan ini tidak hanya terjadi pada tahap 

origination atau distribution saja, tetapi dapat terjadi pada seluruh 

siklus pengolahan. 

2.   Manipulasi data 

Operasi manupilasi data yang telah dikumpulkan dapat 

berupa pengklasifikasian (pengelompokkan), kalkulasi 

(penghitungan), sorting (pengurutan), merging (penggabungan), 

summarizing (meringkas), storing (penyimpanan) dan retrrieving 

(penggunaan kembali). 
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3. Klasifikasi 

 Klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokkan data 

dalam suatu grup berdasarkan kategori tertentu. Klasifikasi ini 

biasanya dapat dilakkukan berdasarkan lebih dari satu kategori. 

Misalnya, dari sekumpulan data siswa dari suatu sekolah dasar 

diklsifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya. 

d. Output 

 Hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output seperti 

monitor dan printer sebagai informasi. 

2. Pengertian Basis Data 

Basis data merupakan istilah yang banyak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda. Pada saatnya marak perangkat lunak dBASE II 

dan dBASE II plus, sebuah berkas (dengan eksistensi DBF) biasa disebut 

basis data. Istilah yang tidak tepat ini, meskipun telah merasuk ke 

sejumlah pemrograman, akhirnya diluruskan kembali oleh pencipta 

perangkat lunak basis data yang lain. 

Menurut Date, sistem basis data adalah sistem komputerisasi yang 

tujuan utamanya adalah memelihara informasi dan membuat informasi 

tersebut tersedia saat dibutuhkan. (Abdul Kadir, 1999 : 9). 

Pengguna sistem basis data bisa melakukan berbagai operasi, 

antara lain: 

a.  Menambahkan file baru ke sistem basis data. 

b.  Mengosongkan berkas 
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c.  Menyisipkan data ke suatu berkas 

d.  Mengambil data yang ada pada suatu berkas 

e.  Mengubah data pada suatu berkas 

f.  Menghapus data pada suatu berjas 

g.  Menyajikan suatu informasi yang diambil darui sejumlah berkas 

3. Sejarah Basis Data 

 Sistem pemrosesan basis data terbentuk setelah masa sistem 

pemrosesan manual dan berkas. Sistem pemrosesan manual (berbasis 

kertas) merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa 

setumpuk rekaman yang disimpan pada rak-rak berkas. Jika sesuatu 

berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada rak-rak tersebut. 

Bentuk seperti ini masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pada awal penerapan sistem komputer, sekelompok rekaman 

disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Sistem yang 

menggunakan pendekatan seperti ini biasa disebut sebagai sistem 

pemrosesan berkas. Sistem ini memiliki kelebihan daripada sistem 

pemrosesan manual, yaitu dalam hal keakuratan dan kecepatannya. 

Kelemahannya, perancangan sistem masih didasarkan pada kebutuhan 

individual pengguna, bukan kebutuhan sejumlah pengguna. Jelasnya, 

sistem pemrosesan berkas memiliki kelemahan dalam hal. 

a. Kemubadziran data 

b. Keterbatasan berbagai data 

c. Ketidakkonsistenan dan kurangnya integritas data 
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4. Hirarki Data Dalam Basis Data 

 Data dalam sebuah basis data disususn berdasarkan sistem hirarki 

yang unik yaitu : 

a. Database, merupakan kumpulan  file yang saling terkait satu sama 

lain. 

 Kumpulan  file yang tidak saling terkait satu sama lain tidak disebut 

database 

b. File, yaitu kumpulan dari record yang saling terkait dan memiliki 

format field yang sama dan sejenis. 

c. Record, yaitu kumpulan field yang menggambarkan suatu unit data 

individu tertentu. 

d. Field, yaitu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data 

seperti nama, alamat dan lain sebagainya. 

e. Byte, yaitu atribut dari field yang berupa huruf yang membentuk nilai 

dari sebuah field. Huruf tersebut dapat berupa numerik maupun abjad 

atau karakter khusus 

f. Bit, yaitu bagian terkecil dari data secara keseluruhan yaitu karakter 

ASCII nol atau satu yang merupakan komponen pembentuk byte. 

5. Database managemen sistem (DBMS) 

a. Pengertian DBMS 

 Menurut Abdul Kadir, (1999 : 17), DMBS adalah suatu program 

komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 
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menghapus, memanipulasi dan memperoleh data atau informasi 

dengan praktis dan efisien 

 Tujuan DBMS adalah untuk mempermudah penciptaan struktur 

data dan membebaskan pemrogram dari masalah penyusunan file yang 

kacau. Dengan DBMS,  maka dapat didesain struktur file secara jauh 

lebih mudah dan menyiapkan suatu basis data yang dapat digunakan 

oleh sejumlah program aplikasi yang berlainan 

b. Komponen DBMS 

  Database Managemen sistem memiliki komponen utama yang 

terdiri dari : 

(1) Perangkat Keras 

 Perangkat keras merupakan perangkat yang berupa 

komputer dan bagian-bagian didalamnya, seperti harddisk, 

Prosesor, dan memori. Komponen inilah yang melakukan 

pemrosesan dan juga melakukan penyimpanan basis data  

(2) Data  

  Data didalam basis data memiliki sifat terpadu dan bebbagi. 

Terpadu berarti berkas-berkas data di dalam basis data saling 

terkait. Sedangkan berbagi berarti bahwa data dapat dipakai oleh 

sejumlah pengguna secara bersamaan. 
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(3) Perangkat Lunak 

  Perangkat lunak dalam hal ini DBMS, berkedudukan antara 

basis data (data yang disimpan didalam harddisk) dengan 

pengguna. 

(4) Pengguna 

  Pengguna dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu 

pengguna akhir, pengguna aplikasi dan administrator basis data. 

c. Abstraksi Data 

 Kegunaan utama DBMS adalah agar pengguna mampu menyusun 

suatu pandangan abstraksi dari data. Sistem yang sesungguhnya 

tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara disembunyikan  

kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar 

yang mudah dimengerti orang awam. Abstrksi data dalam DBMS 

dibagi menjadi tiga lapis yaitu. 

(1) Lapis fisis merupakan lapis terendah dalam abstraksi data. Lapis 

ini menjelaskan bagaimana data sesungguhnya disimpan. Pada 

lapis ini struktur data dijabarkan secara rinci. 

(2) Lapis konseptual bersifat lebih tinggi daripada lapis fisis. Lapis ini 

menjabarkan data apa saja yang sebenarnya disimpan pada basis 

data dan menjabarkan hubungan-hubungan antar data. 

(3) Lapis pandang merupakan lapis tertinggi pada abstraksi data. Pada 

lapis ini pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana, 

yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal 
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oleh masing-masing pengguna bisa berbeda-beda dan barangkali 

hanya mencakup sebagian dari basis data. 

d. Model Basis Data 

 Model basis data menyatakan hubungan antar rekaman yang 

tersimpan dalam basis data. Beberapa literatur menggunakan istilah 

struktur data logis untuk menyatakan keadaan ini. Model basis data 

ada 3 macam yaitu : 

(1) Model Hirarkis 

  Model hirarkis biasa disebut model pohon dengan 

menggunakan pola hubungan orang tua-anak. Setiap simpul 

menyatakan sekumpulan medan. Simpul yang terhubung ke 

simpul pada level dibawahnya disebut simpul orang tua. Setiap 

simpul orang tua memiliki satu atau beberapa simpul anak. 

(2) Model Jaringan 

  Model jaringan menyerupai model hirarkis, dengan 

perbedaan suatu simpul anak dapat memiliki lebih dari satu simpul 

orang tua. 

(3) Model Relasional 

  Model relasional merupakan model yang paling sederhana 

sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Model 

relasional menggunakan sekumpulan tabel berdimensi dua (yang 

disebut relasi atau tabel), dengan masing-masing relasi tersusun 

atau tupel atau baris  dan atribut. Relasi dirancang sedemikian 
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rupa sehingga dapat menghilangkan kemubadziran data dan 

menggunakan kunci tamu untuk berhubungan dengan relasi lain. 

e. Bahasa DBMS 

  Macam bahasa dalam DBMS untuk mengelola dan 

mengorganisasian data yaitu: 

(1) Bahasa definisi data (DDL) 

  DDL adalah bahasa yang biasa digunakan oleh 

administrator basis data untuk mendefinisikan skema ke DBMS. 

Skema adalah deskripsi lengkap tentang struktur medan, rekaman, 

dan hubungan data pada basis data. Tugas utama skema adalah 

menjabarkan struktur basis data kepada DBMS. DDL juga dipakai 

untuk mendefinisikan subskema. Subskema adalah pandangan 

bagi pengguna terhadap basis data. Subskema merupakan 

himpunan bagian dari skema. 

(2) Bahasa manipulasi data (DML) 

  DML adalah bahasa yang digunakan untuk mengubah, 

memanipulasi dan mengambil data pada basis data. DML pada 

dasarnya terbagi menjadi dua yaitu. 

a. Prosedural 

 Yang menurut pengguna menentukan data apa saja yang 

diperlukan dan bagaimana cara mendapatkannya. 
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b. Nonprosedural 

  Yang menuntut pengguna menentukan data apa saja yang 

diperlukan tetapi tidak menyebutkan cara mendapatkannya.  

6. Perancangan Basis Data 

6.a. Proses perancangan basis data 

 Proses perancangan basis data, terlepas dari masalah yang 

ditangan, dibagi menjadi 3 tahapan. 

(1) Perancangan basis data konseptual 

 Merupakan upaya untuk membuat model yang masih 

bersifat konsep. Perancangan basis data secara konseptual terdiri 

atas tiga langkah, yaitu: 

a) Penentuan entitas pada basis data  

b) Pendefinisian hubungan antar entitas 

c) Penerjemahan hubungan ke dalam entitas 

(2) Perancangan basis data secara logis 

Merupakan tahapan untuk memetakan model konseptual ke 

model basis data yang akan dipakai. Namun sebagaimana halnya 

perancangan basis data secara konseptual, perancangan ini tidak 

bergantung pada DBMS yang akan dipakai 

(3) Perancangan basis data secara fisis 

Merupakan tahapan untuk menuangkan perancangan basis 

data yang bersifat logis menjadi basis data fisis yang tersimpan 
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pada media penyimpan eksternal (yang spesifik terhadap DBMS 

yang dipakai). 

6.b. Pengembangan Sistem 

 Pengembangan Sistem terdiri dari atas sederetan kegiatan yang 

dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan. Menurut Fabbri dan 

Schwab dalam Abdul Kadir, (1999:40), tahapan pengembangan sistem 

dibagi menjadi lima tahapan yaitu studi kelayakan, rencana 

pendahuluan, analisis sistem, perancangan sistem dan implementasi 

sistem. 

(1)  Studi Kelayakan  

Pada tahapan studi kelayakan, identifikasi terhadap 

kebutuhan sistem baru mulai dilakukan. Identifikasi tidak hanya 

didasarkan oleh kebutuhan-kebutuhan baru yang dikehendaki oleh 

manajemen, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sistem 

yang sudah ada, baik sistem manual maupun sistem otomasi. 

(2)  Studi Pendahuluan  

Tahapan rencana pendahuluan menentukan lingkup proyek 

atau sistem yang akan ditangani. Hal ini digunakan untuk 

menentukan jadwal proyek. Adapun lingkup sistem yang ditangani 

dijabarkan dalam bentuk DFD kontek atau sering disebut juga 

diagram konteks DFD (Data Flow Diagram), sering diterjemahkan 

menjadi diagram aliran data (DAD). DAD merupakan alat yang 

biasa dipakai untuk mendokumentasi proses dalam sistem 
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(3)  Analisis Sistem 

Pada tahapan analisis sistem, analisis sistem (orang yang 

bertanggungjawab terhadap pengembangan sistem secara 

menyeluruh) sering berdialog dengan pengguna untuk 

memperoleh informasi detail kebutuhan pengguna. Pengumpulan 

kebutuhan pengguna biasa dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan kuesioner. Hasil yang didapatkan dipakai sebagai 

bahan untuk menyusun DAD untuk sistem baru. 

Untuk memperinci DAD, item-item yang terdapat pada 

aliran data digambarkan dengan garis dan panah. Yang terdapat 

pada penyimpanan data dijabarkan dalam bentuk kamus data. 

Kamus data adalah deskripsi formal mengenai seluruh elemen 

yang tercakup dalam DAD. Pada tahapan perancangan, elemen-

elemen pada kamus data akan menjadi bahan untuk menyusun 

basis data. 

(4) Perancangan Sistem 

  Tahapan perancangan sistem dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

(a) Perancangan basis data 

  Perancangan basis data merupakan langkah untuk 

menentukan basis data yang diharapkan dapat mewakili 

seluruh kebutuhan pengguna. Penyususnan basis data ini 
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berlandaskan kamus aliran data yang telah dibuat pada tahapan 

sebelumnya. 

  Perancangan basis data terdiri atas perancangan basis data 

secara konseptual, perancangan basis data secara logis dan 

perancangan basis data secara fisis. 

(b) Perancangan proses 

(5) Implementasi sistem 

  Tahapan implementasi sistem menckup pengkodean 

program, pengujian program, pemasangan program dan juga 

pelatihan kepada penggunaan. Dalam hal ini aplikasi mulai 

dioperasikan oleh pengguna untuk melakukan berbagai transaksi. 

7. Model Relasi 

 Menurut Harianto Kristanto, (1994:35) bentuk relasi antar file 

dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu: 

a)   Hubungan satu lawan satu (one to one relatonship) 

Hubungan satu lawan satu memiliki ciri-ciri: 

(1) Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu 

berbanding Satu 

(2) Tanda lingkaran untuk menunjukkan file dan relasi antara 

kedua file digambarkan dengan tanda panah tunggal. 

Contoh : Pada kode barang, dimana barang hanya memiliki satu 

kode barang dan kode barang hanya dimiliki oleh satu barang. 
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Gambar 2.1 Relasi satu lawan satu 

b) Hubungan satu lawan banyak (one to many relationship) 

Hubungan satu lawan banyak memiliki ciri-ciri: 

(1) Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu 

berbanding banyak atau dapt pula dibalik banyak lawan Satu 

(2) Tanda lingkaran untuk menunjuk file dan relasi antara kedua 

file  digambarkan dengan tanda panah ganda. 

Contoh: Pada penjualan barang koperasi, dimana customer 

membeli lebih dari satu barang. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Relasi satu lawan banyak 

c) Hubungan banyak lawan banyak (many to many relationship) 

Hubungan banyak lawan banyak memiliki ciri-ciri 

(1) Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak 

berbanding banyak. 

Barang 
Kode Barang 

Customer 
Barang 
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(2) Tanda lingkaran untuk menunjukkan file dan relasi antara 

kedua file digambarkan dengan tanda panah ganda untuk 

menunjukkan hubungan banyak tersebut. 

Contoh: Pada Dosen di Perguruan Tinggi, dimana Dosen mengajar 

lebih dari seorang Mahasiswa dan Mahasiswa diajar dari satu 

Dosen. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Relasi banyak lawan banyak 

 

C.  Microsoft Visual Basic 6.0 

1.   Mengenal Microsoft Visual Basic 6.0 

Bahasa pemrograman yang mengolah basis data salah satu 

diantaranya adalah Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa 

pemrograman yang paling handal digunakan sehingga banyak yang 

menggunakan. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain semisal 

Turbo Pascal maka akan lebih mudah menggunakan Visual Basic dalam 

penulisan kode program mampu menambahkan sendiri. 

 

 

 

Dosen mahasiswa
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2.   Komponen Visual Basic 

a. Title bar 

Title bar merupakan batang judul dari program Visual Basic 6.0 

yang terletak pada bagian paling atas dari jendela atau nama jendela. 

Selain itu title bar juga berfungsi untuk memindahkan posisi jendela 

dengan menggunakan proses drag and drop pada posisi title bar 

tersebut dan untuk mengatur ukuran jendela dari ukuran maximize ke 

ukuran restore ataupun sebaliknya dengan melakukan klik ganda pada 

posisi title bar tersebut. 

b. Menu bar 

Menu bar merupakan batang menu yang terletak dibawah title bar 

yang berfungsi untuk menampilkan pilihan menu atau perintah untuk 

mengoperasikan program Visual Basic 6.0. Pada saat pertama kali 

jendela program Visual Basic 6.0terbuka dapat dilihat tiga belas menu 

utama yaitu file, edit, view, project, format, debug, run, query, 

diagram, tool, add-ins, windows dan help. Menu bar memiliki 

sederetan pilihan menu yang masing-masing mempunyai arti dan 

fungsi yang berbeda. Memilih menu dapat menggunakan dua cara 

yaitu mouse dan keyboard. 

c. Toolbar 

Toolbar merupakan sebuah batang yang berisi kumpulan tombol 

yang terletak di bagian bawah menu bar yang dapat digunakan untuk 
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menjalankan suatu perintah. Pada saat kondisi default program Visual 

Basic 6.0 hanya menampilkan toolbar standard. 

d. Toolbox 

Toolbox merupakan kotak perangkat yang berisi kumpulan tombol 

objek atau kontrol untuk mengatur desain dari aplikasi yang akan 

dibuat. Pada kondisi default, toolbox menampilkan tabulasi general 

dengan 21 tombol kontrol yang dapat ditampilkan. 

e. Project 

Project merupakan suatu kumpulan module atau merupakan 

program aplikasi itu sendiri. Dalam Visual Basic 6.0, file project 

disimpan dengan nama file  berakhiran. VBP, dimana file ini berfungsi 

untuk menyimpan seluruh komponen program. Apabila membuat 

suatu program aplikasi baru maka secara otomatis project tersebut 

diisi dengan objek Form1. 

f. Properties Windows 

Properties windows merupakan sebuah jendela yang digunakan 

untuk menampung nama properti dari kontrol yang terpilih. 

Pengaturan properti pada program Visual Basic 6.0 merupakan hal 

yang sangat penting untuk membedakan objek yang satu dengan objek 

yang lainnya. Pada jendela properti ditampilkan jenis dan nama objek 

yang dipilih urut berdasarkan abjad pada tab alphabetic atau 

berdasarkan kategori pada tab categorized. 
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g. Form layout windows 

Form layout windows merupakan sebuah jendela yang 

dipergunakan untuk mengatur posisi dari form pada form saat program 

dijalankan. Pada saat mengarahkan untuk memindahkqn posisi form 

pada layar monitor dapat dilakukan dengan proses drag and drop. 

h. Immediate Windows 

Immediate windows merupakan sebuah jendela yang digunakan 

untuk mencoba beberapa perintah dengan mengetikkan baris program 

dan  dapat dilihat secara langsung hasilnya. 

 

D. Kerangka Berpikir 

 Kegiatan Koperasi yang tidak lepas dari data yang selalu berubah dan 

memerlukan penanganan khusus untuk pelaporan secara cepat membutuhkan 

sebuah solusi. Keefektifitas kegiatan koperasi dapat berjalan lancar apabila 

didukung dengan kemampuan penanganan basis data secara komputerisasi. 

Dalam hal ini penanganan basis data dengan menggunakan Microsoft Visual 

Basic diharapkan dapat meningkatkan keefektifan kegiatan. Hal ini dapat 

dilihat dari kemampuan Microsoft Visual Basic bila dibandingkan dengan 

bahasa pemrograman lain semisal pascal dalam hal kemudahan menggunakan 

dan tampilannya yang memiliki keunggulan tersendiri. 

 Data yang ada di koperasi dalam penanganan seringkali menggunakan 

sistem pemrosesan berkas. Untuk mengatasi dari hal tersebut maka perlu 

dilakukan sebuah sistem yang lebih baik yaitu dengan menggunakan sistem 
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basis data. Setelah melalui perancangan basis data kemudian perlu dilakukan 

penterjemahan ke dalam bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah 

program yang membantu dalam menangani basis data. Dalam hal ini 

menggunakan  bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 

 Tahapan-tahapan tersebut diatas merupakan proses untuk dapat 

menghasilkan sebuah program. Setelah terbentuk sebuah program maka 

langkah terakhir adalah pengujian program untuk meyakinkan bahwa program 

tersebut merupakan program yang membantu dalam menangani basis data 

dalam koperasi. 
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BAB III 

METODE KEGIATAN 

 

A.  RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Kegiatan ini dilakukan untuk membuat suatu program basis data di KPRI 

Harapan  Gemuh Kendal. Basis data yang dibuat merupakan basis data sistem 

penjualan dan pembelian barang. Dalam menangani basis data sistem 

penjualan dan pembelian barang semua hal yang menyangkut jual beli barang 

seperti Customer, Supplier dan barang ikut serta dibuat. Jadi, dalam 

pembuatan basis data sistem penjualan dan pembelian barang fokus 

kegiatannya meliputi permasalahan toko koperasi. 

Pembuatan program basis data sistem penjualan dan pembelian barang 

dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft 

Visual Basic 6.0. Dengan hal ini pembahasan hanya mengacu pada 

penanganan basis data secara komputerisasi dengan Microsoft Visual Basic 

6.0. 

 

B.  VARIABEL DAN CARA PENGAMBILAN DATA 

1.  Variabel Kegiatan 

 Dalam pembuatan program basis data terdapat variabel yang akan 

menjadi fokus dari kegiatan ini. Adapun program yang dibuat adalah 

sebagai berikut. 
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a.   Program basis data customer, meliputi : 

(1) Data Customer 

(2) Penjualan Barang 

b.   Program basis data supplier, meliputi : 

(1) Data Supplier 

(2) Pembelian Barang 

c.   Program basis data barang, meliputi : 

(1) Data Barang 

(2) Penjualan Barang 

(3) Pembelian Barang 

Cara Pengambilan Data 

 Metode Pengambilan Data yang akan dilakukan dalam makalah ini 

meliputi metode literatur, wawancara, dan observasi 

a.   Metode Literatur 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data serta teori-

teori yang mendukung dalam pembuatan program basis data. Metode 

ini dilakukan dengan mencari literatur yang dapat mendukung 

kegiatan. Literatur berasal dari koperasi maupun pihak lain yang 

relevan dengan kegiatan. 

b.   Metode Wawancara 

  Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan langsung 

dengan para anggota-anggota. Hal ini merupakan cara yang efektif 

dalam pengumpulan data. 
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c.   Metode Observasi 

 Metode ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan data 

yang tidak mungkin didapat melelui metode literatur maupun 

wawancara. Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung ke lapangan mengenai pengelolaan data-data 

yang ada di koperasi. 

 

C.  METODE KEGIATAN 

 Metode kegiatan dilakukan dalam kegiatan ini adalah merancang dan 

membuat program basis data sistem penjualan dan pembelian barang dengan 

langkah-langkah kegiatan antara lain: 

1) Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

2) Membuat rancangan basis data 

3) Membuat diagram relasi antar entitas 

4) Menterjemahkan diagram alir program ke dalam bahasa pemrograman 

Microsoft Visual Basic 6.0 

5) Membuat program basis data pada Microsoft Visual Basic 6.0 

6) Mengkompilasi program 

7) Menguji program 

8) Merevisi program apabila diperlukan 

Metode kegiatan dalam hal ini meliputi perancangan yang kemudian 

diwujudkan dalam program dengan menggunakan Sofware Microsoft Visual 
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Basic 6.0. Jadi dalam hal kegiatan ini tidak lepas dari komputer baik perangkat 

keras maupun perangkat lunaknya. 

 

D.  Analisis Data 

 Hasil perancangan dan pembuatan diuraikan secara deskriptif naratif. 

Penafsiran dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan tiap langkah 

dalam pembuatan program. Simpulan akhir ditentukan dengan berhasil 

tidaknya program dapat dijalankan sesuai dengan perancangan. Indikator 

keberhasilan didasarkan pada kesesuaian program dalam penanganan basis 

data apabila dilakukan secara manual 
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 BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A.  Tahap Pengembangan Sistem 

1.   Studi Kelayakan 

a. Kondisi objektif Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Harapan  Gemuh Kendal  

 KPRI Harapan  Gemuh Kendal merupakan koperasi yang berada di 

lingkungan Guru-guru wilayah se- Kecamatan Gemuh. KPRI Harapan 

didirikan pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan badan hukum koperasi 

No. 7877/b/BH/PAD/KWK11/XI/1996. Jadi, koperasi tersebut 

merupakan koperasi resmi dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil. 

 Anggota koperasi pada awal pembentukan kebanyakan berasal dari 

guru-guru yang berada di wilayah Kecamatan Gemuh tetapi juga 

merambah ke Kecamatan lain. Pemberdayaan koperasi di tujukan 

untuk jual beli barang dan berbagai transaksi lain yang melibatkan  

guru-guru di wilayah kecamatan Gemuh dan tidak menutup 

kemungkinan para anggota masyarakat yang lain. 

 Kantor KPRI Harapan Gemuh berada di dekat kantor Cabang 

Dinas P dan K Kecamatan Gemuh tepatnya di Jl. Simpang Tiga 

Gemuh. Jumlah anggota koperasi saat ini sebanyak 281 anggota. Dari 

sejumlah anggota 5 diantaranya merupakan pengurus koperasi dan 3 
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orang menjadi pengawas koperasi. Anggota yang terdaftar merupakan 

guru-guru yang melaksanakan di sejumlah   Sekolah Dasar. 

b. Struktur Organisasi 

 Dalam koperasi struktur organisasi tertinggi merupakan rapat 

anggota dan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari koperasi 

ditangani oleh pengurus koperasi. Dalam melaksanakan tugasnya 

pengurus koperasi diawasi oleh pengawas koperasi. 

 Bentuk struktur organisasi pengurus KPRI Harapan  Gemuh pada 

periode 2003-2005 adalah sebagai berikut. 

Ketua 

Drs. Sutrisno 

 

Wakil Ketua 

Buchori 

 

 

Sekretaris Bendahara Pembantu 

Kasmadi, S. Ag      Siswo Mulyono, S. Pd Sugimarwo, S. Pd 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus KPRI Harapan  Kecamatan 
Gemuh Periode 2003-2005 
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Bentuk Struktur Organisasi Pengawas KPRI Harapan Kecamatan 

Gemuh Periode 2003-2005 

Pengawas 

 

                                   

Pengawas I Pengawas II Pengawas III 

Lasiman, S. Pd H. Wuryanto BA Widarbo, S. Pd 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengawas KPRI Harapan 
Kecamatan Gemuh Periode 2003-2005 

 
c. Administrasi Keuangan di KPRI Harapan Kecamatan Gemuh Kendal 

 Administrasi keuangan adalah seluruh proses kegiatan pengurusan 

keuangan mulai dari awal pengadaan sampai pertanggungjawaban 

untuk kepentingan koperasi dalam mencapai tujuan yaitu 

mensejahteraan anggota. 

 Dalam pengelolaan keuangan yang ada di KPRI Harapan 

Kecamatan Gemuh-Kendal menggunakan sistem manual. Kegiatan 

koperasi merupakan salah satu pendapatan dari koperasi adalah toko 

koperasi. Dimana pengelolaan toko koperasi masih dilakukan secara 

manual baik pembeliaan barang maupun penjualan barang. Proses 

kegiatan penjualan dan pembelian barang dalam toko koperasi di 

KPRI Harapan Kecamatan Gemuh-Kendal adalah sebagai berikut. 
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1). Pembelian Barang 

 Pembelian barang dimulai dari pengecekan jumlah barang 

dan nama barang yang akan dibeli oleh karyawan. Selanjutnya 

pengecekan terhadap supplier yang menyediakan barang tersebut. 

Kemudian menghubungi supplier selanjutnya diadakan transaksi 

pembelian barang. Supplier menerima pembayaran sesuai dengan 

jumlah barang yang dibeli. Semua proses selanjutnya dicatat 

dalam buku pengeluaran oleh bendahara. 

2). Penjualan Barang   

 Penjualan barang dimulai dari konsumen yang memilih 

barang kemudian menyerahkan kepada karyawan toko. Karyawan 

toko kemudian melakukan pengecekan harga barang. Selanjutnya 

diadakan transaksi penjualan dan konsumen membayar sejumlah 

barang yang dibeli. Semua proses transaksi kemudian dicatat 

dalam buku pemasukan oleh bendahara. 

2. Tahap Rencana Pendahuluan 

 Tahap rencana pendahuluan dilakukan untuk menentukan lingkup 

proyek yang ditangani, dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk diagram 

alir data konteks. Diagram alir data adalah sebuah proses yang 

membentuk siklus yang dapat mempermudah dalam merancang sistem 

basis data. 
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 Pembuatan basis data di KPRI Harapan  Gemuh Kendal pada tahap 

rencana pendahuluan dilakukan dengan membuat diagram alir data 

konteks sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Alir Data Konteks 
Basis Data Sistem Pembelian dan Penjualan Barang 
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3. Tahap analisis sistem 

 Tahapan analisis sistem merupakantahapan lanjutan dari tahap 

rencana pendahuluan. Diagram alir data konteks yang telah dibuat pada 

tahap rencana pendahuluan dijabarkan ke dalam pandangan yang lebih 

detail. Penjabaran dari diagram alir data konteks atau yang lebih detail 

dari diagram alir data konteks disebut diagram alir data analisis. 

 Untuk memperinci diagram alir data analisis perlu dibuat kamus 

data yang merupakan perincian item-item yang terdapat pada aliran data 

dan juga yang terdapat pada penyimpanan data. 

a. Diagram alir data (DAD) analisis 

 Dari diagram alir data konteks sistem basis data Sistem Pembelian 

dan Penjualan Barang yang terdiri dari anggota, supplier, dan 

custumer. Pada KPRI Harapan Gemuh Kendal dapat dijabarkan 

menjadi beberapa diagram alir data analisis sebagai berikut. 
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1) Pembayaran Supplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Alir Data Analisis 
Sistem Pembayaran Supplier 
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2) Pembayaran Customer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Alir Data Analisis 
Sistem Pembayaran Customer 
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b. Relasi antar tabel 

 Bentuk relasi antar tabel dapat dilihat pada gambar relasi antar 

tabel dengan bentuk diagram entitiy relationship pada basis data 

pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi Pegawai Negeri 

Indonesia ( KPRI ) Harapan Gemuh Kendal sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Entity Relationship Pada Basis Data Pembelian 

 

 Tabel Supplier Berisi : KodeSpl, Nama, Alamat, Kota, Hubungan, 

Telepon. Tabel Pembelian Berisi : KodeSpl, KodeBrg, NoFaktur, 

TgFaktur, Banyak, Harga. Tabel Barang Berisi : KodeBrg, Nama, 

Satuan, Harga. 

 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Entity Relationship Pada Basis Data Penjualan 

Supplier Pembelian Menerima 

Memiliki 
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Customer Barang Membayar
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 Tabel Customer Berisi : KodeCst, Nama, Alamat, Kota, Hubungan, 

Telepon. Tabel Barang Berisi : KodeBrg, Nama, Satuan, Harga. 

c. Bagan Struktur Sistem 

 Hasil dari perancangan proses adalah dokumentasi perancangan 

dalam bentuk struktur sistem yang memperlihatkan seluruh program 

dalam sistem hirarki kontrol terhadap program-program tersebut yang 

kemudian sering disebut sebagai bagan struktur sistem. 

 Pada rancangan basis data pembelian dan penjualan barang pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Harapan Gemuh 

Kendal memiliki beberapa bagian antara lain seperti yang terdapat 

dalam gambar bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Bagan Struktur Sistem Menu Utama 
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d. Cara Kerja Program 

 Cara kerja program didasarkan pada diagram bagan struktur sistem 

dari program yang telah dibuat. Saat program dieksekusi, maka 

tampilan awal yang merupakan judul dari program basis data di 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Harapan Gemuh 

Kendal. 

 Dalam menu awal terdapat beberapa pilihan program lanjutan 

antara lain tombol Sistem Penjualan dan Pembelian, tombol Struktur 

Organisasi didalam Koperasi, tombol Next Program dan tombol Tutup 

Program. Menu Utama dari Sistem Penjualan dan Pembelian terdapat 

pada tombol Sistem Penjualan dan Pembelian apabila diklik maka 

akan muncul tampilan mengenai permasalahan yang menyangkut 

pemasukan data barang, supplier, customer dan transaksi penjualan 

dan pembelian. 

e. Uji Operasional 

 Uji operasional merupakan uji yang dilakukan untuk memeriksa 

bagaimana program bertindak dalam keadaan realistis. Pengujian 

dilakukan dengan menjalankan program kemudian mengaktifkan 

seluruh bagian sesuai dengan urutan yang diberikan pada menu-menu 

dan perintah yang ada pada setiap program dijalankan. Secara 

operasional program yang telah dibuat dapat beroperasi dengan baik 

dan sudah sesuai dengan yang telah dirancang pada bagian alir data. 
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 Sesuai dengan pengujian yang dilakukan  maka program dapat 

dikatakan bekerja dengan baik dan telah sesuai dengan rancangan 

yang dibuat. Pembuatan program basis data penjulan dan pembelian 

barang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 

dan keterangan mengenai pembuatan program ini juga telah 

dimasukkan dalam program sebagai sebuah panduan program bagi 

pengguna. 

 Bagian awal dari program setelah program dijalankan merupakan 

tampilan mengenai judul program basis data sistem penjualan dan 

pembelian barang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Harapan  Gemuh Kendal. Tampilan awal dari program adalah sebagai 

berikut. 

Form Menu 
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Jika tombol Sistem Pembelian dan Penjualan ditekan maka akan 

menampilkan sistem dalam program basis data sistem pembelian dan penjualan 

barang. Selain dari tombol sistem pembelian dan penjualan terdapat juga tombol 

lain yaitu tombol Profile Koperasi, tombol Next Program dan yang terakhir 

tombol Tutup Program. Semua form yang tampil dari masing-masing tombol 

setelah ditekan merupakan keterangan dari program. Tampilan form setelah 

tombol Pembelian dan Penjualan ditekan adalah sebagai berikut: 

Menu Pilihan 

 

Gambar Form Menu Pilihan 

 

Tampilan Form Menu Pilihan meliputi; Data barang, Data Pembelian, 

Data Penjualan dan Data Penjualan Sementara. Kemudian didalamnya terisi 

adalah sebagai berikut: 

Data Barang 
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Gambar Form Data Barang 

Form Data Barang berisi input barang dan browse barang. Yang 

didalamnya terdapat: Kode barang, Nama barang, Satuan dan Harga 

Menu Transaksi dari menu utama berisi transaksi pembelian dan penjualan 

barang. Tampilan dari transaksi adalah sebagai berikut: 

a. Transaksi Pembelian 

 

Gambar Form transaksi Pembelian 

 

 



 

 

45

b.Transaksi Penjualan 

 

Gambar Form Transaksi Penjualan 

Penjualan Sementara 

 

 

Gambar Form Penjualan Sementara 
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Gambar Form Menu Pilihan yang meliputi; Data Customer dan Data Suplier 

 

Menu cetak merupakan menu untuk mencetak data yang telah diinput untuk 

melihat hasil secara keseluruhan. Pada proses ini terbagi menjadi 2 proses cetak. 

Tampilan dari proses cetak tersebut adalah: 

a. Cetak Customer 

 

Gambar Form Cetak Customer 
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b. Cetak Suplier 

 

Gambar Form Cetak Supplier 

 

Menu terakhir dari menu utama yaitu menu tutup. Tampilan ini apabila 

ditekan maka akan muncul menutup atau keluar dari program. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, dapat diambil beberapa simpulan 

sebagai berikut: 

1. Perancangan basis data di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Harapan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal melalui beberapa tahapan. 

Pertama tahap studi kelayakan untuk melakukan identifikasi kebutuhan di 

koperasi. Kedua, tahap rencana pendahuluan untuk menentukan lingkup 

proyek atau sistem yang ditangani. Ketiga, tahap analisis sistem untuk 

menjelaskan lebih detail dari tahap rencana pendahuluan. Keempat, tahap 

perancangan sistem untuk penyusunan relasi antar tabel. Kelima, tahap 

implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam perancangan basis 

data meliputi pengujian program sehingga dihasilkan basis data sistem 

penjualan dan pembelian barang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Harapan Gemuh Kendal. 

2. Hasil pembuatan program dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual 

Basic 6.0 susunan dan tata bahasa program selengkapnya terdapat pada 

lampiran 3. 

3. Proses kerja dari program berdasarkan pada struktur sistem dimana 

kesahihan data tergantung pada pengguna. Cara kerja program dimulai 

dari tampilan awal dengan tombol pilihan yang terdiri dari Sistem 
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Pembelian dan Penjualan, Profil Koperasi, Next Program dan Exit 

Program.  

 

B. Saran 

1. Koperasi merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi jadi 

pengembangan software-sofware basis data koperasi sangat perlu 

dilakukan mengingat kebanyakan dari koperasi masih menggunakan 

proses manual dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

dari pengelolaan koperasi 

2. Dalam kegiatan koperasi disarankan agar pengurus koperasi dengan para 

anggotanya dapat terjalin kerja sama yang kuat sehingga dapat terwujud 

koperasi yang kuat pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50

DAFTAR PUSTAKA 

 

Kadir, Abdul. 1999. Konsep dan Tuntutan Praktis Basis Data. Yogyakarta : Andi 

Kusumo, Ari Suryo. 2000. Buku Latihan Mirosoft Visual Basic 6.0. Jakarta : PT 
Elex Media Komputindo 

 
Kusumo, Ari Suryo. 2000. Buku Latihan Pemrograman Database Dengan Visual 

Basic 6.0. Jakarta : PT Elex Media Komputindo  
 
Suharto. 1988. Pelajaran Koperasi. Surakarta : CV Handayani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51

Lampiran 1 

Customer Karyawan Bendahara 
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Lampiran 2 

Karyawan Supplier Bendahara 
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