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ABSTRAK 
 
 

Susi Ariyanto, Komputerisasi Sistem Penawaran Barang Di Bagian 
Personalia Dengan Menggunakan Aplikasi Visual Basic 6.0 Di PT. Primatexco 
Indonesia Batang. 
 

PT. Primatexco Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi yang bahan bakunya kapas dan di proses menjadi kain atau barang jadi 
yang sudah siap dipasarkan. Kemajuan dan perkembangan ilmu sangat 
berpengaruh dalam kualitas dan kuantitas hasil produksi.Untuk menghasilkan 
suatu produksi berkualitas perlu sarana dan prasarana yang baik serta sumberdaya 
manusia yang tinggi. Produksi yang berkualitas harus diikuti dengan sistem 
pemasaran yang baik. Selama ini sistem penawaran barang di PT. Primatexco 
menggunakan komputer yaitu dengan menggunakan program MS. Excel dan MS. 
Acces. Dengan demikian belum adanya sistem database terpadu yaitu dengan 
menggunakan Micrcosof't Visual Basic 6.0. 

Dalam kegiatan ini tidak seluruh sistem penawaran barang dibuat program 
basis data. Tetapi berdasarkan pertimbangan waktu maka hanya dibuat basis data 
barang, data supplier, data customer, transaksi penjualan barang dan transaksi 
pembelian barang. 

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini merancang dan membuat 
program basis data sistem penawaran barang melalui beberapa tahapan. Program 
ini sebagai pengganti yang sudah ada. Tahapan-tahapan tersebut antara lain 
membuat rancangan diagram alir program normalisasi data, membuat program 
dan menguji program. Pengujian yang dilakukan terhadap program meliputi uji 
modul, uji pengembangan dan uji operasional. 

Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah program basis data yang dapat 
membantu perusahaan dalam melakukan pengelolaan sistem penawaran barang. 
Basis data sistem penawaran barang yang dibuat programnya adalah data barang, 
data customer, data supplier, transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan 
barang. Berdasarkan hasil kegiatan diatas di sarankan kepada perusahaan supaya 
menggunakan teknologi komputer dalam melakukan kegiatan penawaran barang 
di perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang masalah 

PT. Primatexco Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi yang bahan bakunya kapas dan di proses menjadi kain atau barang 

jadi yang sudah siap dipasarkan. Kemajuan dan perkembangan ilmu dan 

teknologi sangat berpengaruh dalam hal kualitas dan kuantitas hasil produksi. 

Untuk menghasilkan suatu produksi berkualitas perlu sarana dan prasarana 

yang baik serta sumberdaya manusia yang tinggi. Produksi yang berkualitas 

harus diikuti dengan sistem pemasaran yang baik. Selama ini sistem 

penawaran barang di PT. Primatexco menggunakan komputer yaitu dengan 

menggunakan program Ms. Excel dan Ms. Acces. Sistem program tersebut 

masih berdiri sendiri dan kelemahannya tidak ada kaitannya antara data excel 

dan data acces. Jadi untuk menginput data perusahaan masih menggunakan 

dua program yaitu Ms. Excel dan Ms. Acces. 

Microsoft Visual Basic 6.0 adalah salah satu solusi untuk penginputan 

data proses penawaran barang yang berisikan program mengenai data barang, 

data customer, data supplier, transaksi penjualan barang dan transaksi 

pembelian barang dengan cara mengumpulkan data dengan wawancara 

maupun dokumentasi yang dibutuhkan dalam merancang program yang akan 

dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. 
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Dalam hal ini kegiatan dengan komputerisasi sistem penawaran 

barang di bagian personalia tidak lepas dari data-data yang sewaktu-waktu 

dapat berubah dalam jumlah yang cukup besar. Data-data itu harus tersimpan 

dengan baik. Komputerisasi adalah sebuah solusi yang dapat mengatasi hal 

tersebut yaitu dengan mengolah data-data di bagian personalia dengan 

membuat program basis data sistem penawaran dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

Dan perancangan program yang dihasilkan diharapkan, komputerisasi 

sistem penawaran barang di bagian personalia dengan menggunakan aplikasi  

Microsoft Visual Basic 6.0. dapat membantu perusahaan di PT. Primatexco 

Indonesia dalam pengolahan data. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

disertai dengan ketatnya persaingan dalam dunia usaha mengakibatkan antara 

perusahaan yang satu dengan yang lain saling bersaing untuk memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen. Pada era globalisasi seperti 

sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai 

peranan yang sangat penting, khususnya dalam mengolah data barang, 

kecepatan pengiriman dan pengambilan keputuasan. Untuk itu diperlukan 

sarana yang dapat membantu untuk memecahkan masalah baik yang 

sederhana maupun yang rumit. 

Sistem pengolahan yang tepat dan praktis sangat menunjang bagi 

kelancaran kerja para karyawan yang ada di perusahaan serta menambah 

kemudahan perusahaan lain pengguna jasa dalam memenuhi dan menunjang 
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aktifitasnya khususnya di bagian personalia itu sendiri. Walaupun demikian 

dalam era global ini karyawan sudah menggunakan komputer sebagai pusat 

data. Komputer yang dapat memberikan solusi dalam mengolah data, 

menyimpan data dan informasi disebut basis data. 

Perkembangan basis data tidak lepas dari perkembangan perangkat 

lunak dan perangkat keras. Salah satunya adalah menggunakan program 

Microsoft Visual Basic 6.0  berbasis Windows. 

Penggunaan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dalam 

penanganan basis data merupakan kemajuan teknologi dalam perkembangan 

basis data. Dalam menangani basis data yang besar pemrograman 

MicrosoftVisual Basic 6.0 sangat efektif dibandingkan dengan pemrosesan 

secara manual. Dengan demikian penyusun tertarik membuat program basis 

data yang ada di perusahaan PT. Primatexco Indonesia. 

 

B.  Rumusan dan Pembatasan Masalah  

 l.  Rumusan masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah : 

a. Bagaimana susunan bahasa dan tata bahasa dalam pemrograman untuk 

dapat menghasilkan pemrograman basis data dengan menggunakan 

program Microsoft Visual Basic 6.0. 

b. Bagaimana cara / proses kerja sehingga dapat menghasilkan program 

basis data di PT. Primatexco Indonesia Batang. 
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 2. Pembatasan masalah 

Dalam kegiatan ini tidak seluruh data akan dibuat program basis data di 

bagian personalia di PT. Primatexco Indonesia. Tetapi berdasarkan 

pertimbangan waktu maka program basis data dibuat dengan mengolah 

data barang, data customer, data supplier, transaksi pembelian barang dan 

transaksi penjualan barang dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

 

C. Tujuan dan Manfaat kegiatan 

 1. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan adalah ini adalah: 

a. Normalisasi antar tabel dalam mengolah data barang, customer, 

supplier, transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang 

yang ada di PT. Primatexco Indonesia. 

b. Dapat menerapkan hasil rancangan ke dalam tata bahasa pemrograman 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

c. Dapat membuat dan menganalisis cara kerja program basis data sistem 

penawaran barang di bagian personalia PT. Primatexco Indonesia. 

 2.  Manfaat Kegiatan 

Kegiatan ini di harapkan mempunyai manfaat antara lain : 

a. Bagi perusahaan dapat mempermudah dalam penanganan basis data 

dalam mengolah data barang, customer, supplier, transaksi pembelian 

barang dan transaksi penjualan barang. 
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b. Bagi mahasiswa dapat menerapakan teori yang dapat di pelajari dan 

dapat memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya. 

 

D.  Metode Kegiatan 

1.  Ruang Lingkup Kegiatan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat program basis data sistem 

penawaran barang meliputi data barang, customer, Supplier, transaksi 

penjualan barang dan transaksi pembelian barang. Pembuatan basis data 

dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual 

Basic 6.0. 

2. Metode Kegiatan 

a.  Metode Wawancara 

Digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk diolah 

dengan Microsoft Visual Basic 6.0. 

b.  Metode Observasi 

Metode ini penyusun lakukan dengan cara pengamatan langsung ke 

lapangan mengenai pengelolaan data data yang ada di PT. Primatexco 

Indonesia Batang. 

c.  Metode ini digunakan untuk merancang dan membuat basis data 

dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0.  

d Hasil perancangan basis data dilakukan berdasarkan tiap langkah 

dalam pembuatan program. Simpulan akhir ditentukan dengan berhasil 

tidaknya program dapat dijalankan sesuai dengan rancangan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Deskripsi Umum PT. Primatexco Indonesia  

1.  Sejarah Perkembangan 

Pada zaman pendudukan Belanda, sentra-sentra produksi batik di 

Indonesia seperti (Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Tasikmalaya, Cirebon, 

Ponorogo, dll) mendapatkan bahan baku produksi berupa kain dan obat-

obatan (termasuk lilin) dari para pengusaha (mayoritas etnis China yang 

bekerjasama dengan pemerintah Belanda). Para pengusaha tersebut 

mendapatkan fasilitas khusus untuk melakukan impor bahan-bahan 

produksi batik dari negeri Belanda. 

Akan tetapi dengan fasilitas khusus hal ini sangat merugikan perajin-

perajin batik yang banyak menggantungkan bahan baku produksi dari 

pengusaha tersebut. 

Kerugian inilah yang mendorong para perajin batik untuk 

mendirikan suatu koperasi batik yang mampu berfungsi sebagai penyedia 

bahan baku produksi batik yang murah dengan mengimpor langsung 

bahan baku produksi dari luar negeri, dikenal dengan nama GKBI 

(Gabungan Koperasi Batik Indonesia). 

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, ketergantungan 

bahan produksi batik dari luar negeri khususnya kain, dirasakan cukup 

memberatkan juga. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, hal yang 
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paling memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia adalah memproduksi 

kain sendiri. 

Langkah awal yang dilakukan GKBI yaitu mendirikan perusahaan 

textil pertama kali di Medari, Sleman, Yogyakarta. Setelah itu berurutan 

hampir bersamaan adalah Primatexco Batang dengan primissima dengan 

menggandeng investor asing lainnya pada saat berdirinya Primatexco 

Indonesia (1907-1972) adalah Nicheman Corporation, Yamatogawa 

Dyeing Work, Ltd, dan International Finance Group, USA. 

PT. Primatexco Indonesia merupakan suatu perusahaan textil dengan 

status Join Venture atau kerjasama antar negara, yang memproduksi kain 

mori untuk bahan baku batik. Pendirian Perusahaan ini dilakukan setelah 

ada persetujuan dari Presiden Republik Indonesia saat itu dengan surat 

No.B28/pres/2/71 serta surat keputusan Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia No. 155/M/Sk/IV/ 71 tertanggal 2 April 1971. Nomor Ijin Usaha 

Textil PT. PRIMATEXCO INDONESIA yang pertama bernomor 

596/DJAI/IUT-II/PMA/XII/1987, sedangkan yang terakhir bernomor 

53/T/INDUSTRI/1966 Tanggal 3 September 1996. 

Pada awal pelaksanaan Join Venture, Perbandingan investasi 

pemegang saham asing yaitu US$ 2.750.000 atau sekitar 73,33%. Dan 

pemegang saham lokal yang diawali oleh GKBI yaitu US$ 1.00,01 atau 

sekitar 26,68%. Adapun rincian dari pemegang saham asing keseluruhan 

tersebut adalah sekitar 33,33% atau (US$ 1.250.000 dipegang oleh 

Daiwabo.Co.Ltd. Jepang, 13,33% atau US$ 59,99.000 dipegang oleh 
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Yamatogawa Dyeing Work, Ltd. Jepang, 13,33% atau sekitar US$  

59,99.000 dipegang oleh International Finance Group, USA. 

Untuk pemegang saham dan investasi, sekarang ini (terhitung 

31/12/1999), PT. PRIMATEXCO INDONESIA tetap menjadi perusahaan 

Join Venture dengan komposisi kepemilikan saham 51% untuk pemegang 

saham lokal dalam hal ini PT. GKBI INVESTMENT dengan total 

kepemilikan saham sejumlah (I5'5 4.996.330. Sedangkan pemegang saham 

asing sekarang hanya terdiri dari dua investor, yaitu Daiwabo Co. Ltd. 

Jepang dengan kepemilikan saham sebesar US$ 3.629.550 atau sekitar 

37,05% dan Nicheman Corporation Jepang dengan kepemilikan saham 

sebesar US$ 1.17.840 atau 11,95% dari total keseluruhan. Jumlah investasi 

keseluruhan berjumlah US$ 9.796.720. 

Mengenai peralatan produksi yang digunakan oleh PT. 

PRIMATEXCO INDONESIA senantiasa mengalami peningkatan. Pada 

saat investasi pertama kali, PT. PRIMATEXCO memiliki mata pintal 

sebanyak 10.320, alat tenun mesin sebanyak 420, dan satu set untuk 

finishing. 

Untuk memenuhi pesanan yang makin bertambah mesin, sarana 

pada tanggal 29 April 1974 dilaksanakan perubahan mata pintal sebanyak 

17.136, alat tenun mesin sebanyak 192 dan khusus untuk finishing telah 

memiliki satu unit mercerizing dan satu unit sanforizing. Peningkatan yang 

kedua kali yaitu pada tanggal 30 November 1974 dengan menambah alat 

tenun mesin sebanyak 300 buah. Untuk peningkatan yang ketiga kali pada 



 

 

9

tanggal 6 Juli 1977 ditambahkan alat tenun mesin sebanyak 150 dan untuk 

unit finishing telah memiliki satu unit blacking. 

Pada tanggal 25 Maret 1984 untuk peningkatan yang ke empat 

ditambahkan lagi sebanyak 16.320 mata pintal untuk pemintalan, 252 alat 

tenun mesin dan untuk finishing satu unit mercering. Sedangkan tanggal 

20 Juni 1986 ada pergantian 60 alat tenun mesin lama dengan 40 alat 

mesin baru dan tanggal 1 Desember 1987 10 alat mesin lama diganti 

dengan 56 alat tenun mesin baru. Dan peningkatan untuk kelima kalinya 

ditambahkan mata pintal sebanyak 816 buah. 

Dengan peningkatan-peningkatan tersebut maka jumlah peralatan / 

mesin terhitung tahun 1992 untuk unit pemintalan memiliki 50.592 mata 

pintal, untuk unit pertenunan memiliki 1.278 alat tenun mesin, dan untuk 

unit finishing telah memiliki satu unit mesin Scanforizing, dua unit mesin 

Bicuching, dua unit mesin Mercering. Peningkatan-peningkatan tersebut 

selalu dilaporkan kepada instansi terkait dan sesuai dengan surat-surat 

keputusan Menteri Perindustrian RI/SPI/BKPM. 

Peningkatan investasi mengakibatkan PT. PRIMATEXCO 

INDONESIA menjadi perusahaan textil terpadu yang memproduksi kain 

mori untuk bahan baku lokal, dan mampu memproduksi kain mori dengan 

kualitas tinggi sebagai bahan baku pabrik garment di beberapa Negara 

Asia, Eropa dan Amerika. Hingga sekarang, sekitar 75% produk kain yang 

dihasilkan oleh PT. PRIMATEXCO INDONESIA telah diekspor 

keberbagai negara. Sisanya untuk konsumsi lokal. 
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Kapasitas hasil produksi PT. PRIMATEXCO INDONESIA untuk 

pemintalan (Spinning) dalam setahun sekitar 16.910.243 +/-42.275 bales. 

Untuk pertenunan (Weaving) sepanjang 62.401.958 yards dan pemutihan 

82.347.840 yards. 

Produksi ini dilakukan dengan memaksimalkan mesin-mesin 

produksi yang bekerja selama 24 jam dengan sumber tenaga listrik dari 

generator. (Baru sekitar bulan oktober 2000 menggunakan tenaga listrik 

dari PLN) dan karyawan yang dibagi dalam lima shift (A,B,C,D,E). 

Untuk jenis produksi benang yang dihasilkan adalah benang tenun 

100% cotton jenis DC 30'S. CD 40'S, CM 60'S dan benang tenun cotton 

polyester (slipy) dengan jenis CTO 32 dan CTO 23. Benang slipy adalah 

produksi baru dengan konstruksi bagian tengah benang serat polyester 

30% dilapisi serat cotton70%. 

Secara geografis PT. PRIMATEXCO INDONESIA terletak di Jalan 

Jendral Urip Sumoharjo., Desa Sambong, Kabupaten Batang, yang 

berdekatan dengan Kota Pekalongan ( kurang lebih 8 kilometer dari 

Pekalongan). Dan arah kota Semarang, PT. PRIMATEXCO INDNESIA 

berada di sebelah kiri jalur pantura. 

Letak perusahaan yang berada di Kabupaten Batang telah 

menempatkan PT. PRIMATEXCO INDONESIA sebagai pembayar pajak 

yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Begitu juga untuk masyarakat 

setempat, PT. PRIMATEXCO INDONESIA telah menjadi sumber mata 

pencaharian utama yang memberikan penghasilan diatas UMR rata-rata. 
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Hampir sebagian besar sumber daya manusia PT. Primatexco 

Indonesia merupakan warga setempat karena merupakan suatu kebijakan 

perusahaan untuk mengutamakan warga sekitar salah satu bentuk 

partisipasi perusahaan untuk memberdayakan masyarakat kota Batang, 

PT. Primatexco Indonesia adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang produksi yang bahan bakunya kapas dan di proses 

menjadi kain atau barang jadi yang sudah siap dipasarkan. Produksinya 

terdiri : 

a. Spinning 

 b.Weaving  

 c.Finishing  

2. Bidang Usaha 

PT. Primatexco Indonesia adalah perusahaan textil yang 

menghasilkan kain mori. Penyusun mengambil judul Komputerisasi 

Sistem Penawaran Barang Di Bagian Personalia Dengan Menggunakan 

Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0, Maka bidang usaha yang penyusun 

sebutkan adalah pada niaga. Pada dasarnya unit niaga mengenali masalah 

sistem penawaran barang yang meliputi data barang, customer, supplier, 

penjualan barang dan pembelian barang. 
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3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Komputerisasi Sistem Penawaran Barang Di Bagian Personalia dengan 

Menggunakan Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 

Sebuah sistem yang dapat di buat dengan menggunakan suatu bahasa 

pemrograman baik dari under-DOS atau under Windows. Perkembangan 

sistem informasi manajemen pada dasarnya mencoba merancang program 

dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan menggunakan aplikasi 

Visual Basic 6.0 (Kadir,1999:9) 
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1. Sistem Penawaran Barang 

Sistem penawaran barang di PT. Primatexco Indonesia dalam 

transaksi masih menggunakan program Excel dan program Acces. Maka 

untuk mempermudah jalannya transaksi diperlukan sebuah sistem baru. 

a.  Setiap ada penawaran barang perusahaan harus mencatat pesanan 

dengan menggunakan mesin bantu berupa komputer. 

b.  Setiap ada kesalahan dalam penawaran barang, perusahaan harus     

membuat surat penawaran yang baru. 

2.  Analisis Komputerisasi Sistem 

Analisis suatu komputerisasi sistem adalah cara yang digunakan 

untuk mengatasi masalah yang dapat memudahkan dalam merancang dan 

menyusun laporan yang akurat dengan mengunakan aplikasi Microsoft 

Visual Basic 6.0. 

a. Membantu memudahkan dalam melakukan pengolahan data dengan alat 

komputerisasi 

b. Memberikan pelayanan informasi tentang sistem penawaran barang di 

PT. Primatexco Indonesia. 

3.  Studi kelayakan 

Pengujian sistem yang baru dalam laporan sesungguhnya apakah 

dengan sistem yang baru tersebut layak atau tidak untuk di gunakan. 
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Dari hal-hal di atas perlu pertimbangan antara lain : 

a. dengan teknik, sistem yang digunakan dengan teknologi lama atau 

teknologi yang baru, 

b. ekonomi, dari segi ekonomi apakah sistem yang baru lebih 

menguntungkan apa tidak, 

c. operasianal, dari segi operasional apakah sistem yang baru akan 

merubah cara kerja dan struktur organisasi yang sudah berjalan atau 

tidak. 

C.  Komputerisasi Sistem Penawaran Barang 

Komputerisasi sistem penawaran barang di mulai dari bagian pendataan 

yang memasukkan data-datanya dengan menggunakan keyboard yaitu dengan 

memasukkan data barang, data customer, data supplier, transaksi pembelian 

barang dan transaksi penjualan barang yang masing-masing jenis data 

disimpan dalam file sendiri yang nantinya diproses untuk dijadikan laporan. 

Dalam melakukan pengembangan sistem dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut . 

a.  melakukan pengumpulan data dari bagian yang ada kaitannya dengan 

sistem penawaran barang, 

b.  memahami, menganalisa, dan mengevaluasi masalah yang dihadapi, 

c.  menyusun buku pedoman supaya dalam membuat laporan program dapat 

dioperasikan. 
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D. Basis Data 

1.  Data dan Informasi  

a.  Data 

Data adalah suatu penggambaran keadaan yang sebenarnya sedangkan 

Informasi adalah tambahan pengetahuan berupa fakta, berita, pendapat 

yang bersumber dari data-data yang telah diatur, disusun, diolah 

sehingga mempunyai arti dan nilai (Kadir. 1999:9). 

b.  Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data yang ada di 

perusahaan ke dalam file. 

c.  Input 

Input adalah proses pemasukan data ke dalam komputer melalui alat 

berupa keyboard. 

d.  Pengolahan data 

Pengolahan data diolah dengan mengelompokkan, mengurutkan, 

menggabungkan, ke dalam bentuk tabel dengan menyimpan dan 

membaca dari tempat penyimpanan data. 

e.  Pencatatan data masukan 

Data harus dicatat dalam beberapa bentuk sebelum di proses dalam 

pengolahan. 

f.  Manipulasi data 

Manipulasi data dikumpulkan dengan mengelompokkan, mengurutkan, 

menggabungkan, meringkas, dan menyimpan data kembali. 
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g.  Klasifikasi 

Klasifikasi adalah bagian dari pengelompokan data dalam suatu grup 

berdasarkan kategori tertentu. 

h.  Sorting 

Sorting adalah mengurutkan data dengan membuat kolom data dengan 

cara ascending dan descending. 

i.  Merging 

Merging adalah menggabungkan kumpulan data sebagai kunci 

penghubung. 

j.  Summarizing 

Summarizing adalah kumpulan data yang diringkas dengan bentuk yang 

sederhana, mudah dimengerti dan mudah dianalisis. 

k.  Storing and retrieving 

Storing adalah penyimpanan terhadap hasil pengolahan data ke dalam 

suatu file 

l.  Output 

Hasil pengolahan data ditampilkan pada alat output dengan monitor dan 

printer sebagai informasi. 

 

2. Hirarki Data dalam Basis Data 

Basis data disusun berdasarkan sistem hirarki yaitu : 

a. Database adalah kumpulan file yang saling terkait satu sama lain. 
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b. File adalah kumpulan record yang saling terkait dan memiliki format 

file yang sejenis. 

c. Record adalah kumpulan file yang menggambarkan suatu unit data 

individu tertentu. 

d. Field adalah atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. 

 

3. Sejarah Basis Data 

Pada awal sistem penerapan komputer, sekelompok rekaman disimpan pada 

sejumlah berkas secara terpisah. Sistem ini memiliki kelebihan daripada 

sistem manual yaitu dalam keakuratan dan kecepatannya. Untuk kelemahan 

masih didasarkan pada kebutuhan individu pengguna. Sistem pemrosesan 

berkas memiliki kelemahan yaitu. 

a. Kemubadziran data  

b. Keterbatasan data 

c. Ketidakluwesan data  

 

4. Pengertian Basis Data 

Basis data adalah sistem komputerisasi yang mempunyai tujuan utama 

untuk memelihara informasi dan membuat informasi saat dibutuhkan 

(Kadir. 1999:9). 
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5. Hirarki Data 

Hirarki data terdiri atas elemen data, rekaman, dan berkas. 

a. Elemen data adalah satuan elemen yang tidak dapat dipecah lagi 

menjadi unit yang bermakna. 

b. Rekaman 

Rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data dalam bentuk baris.  

c. Berkas 

Berkas adalah himpunan dari seluruh rekaman yang mempunyai bentuk 

yang sama seperti aslinya. 

 

6. Database Management System DBMS  

a. Pengertian DBMS 

DBMS adalah suatu program komputer yang digunakan untuk 

memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi dan memperoleh 

data atau informasi dengan praktis dan efisien. 

Tujuan DBMS adalah untuk mempermudah dan membebaskan 

pemrogram dari masalah penyusunan file yang tidak sesuai. 

b.  Komponen database 

DBMS memiliki komponen terdiri dari :  

1)  Perangkat keras 

Perangkat keras adalah bagian-bagian komputer yang dalamnya 

berupa hardisk dan prosesor. 
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2)  Data 

Data adalah sifat terpadu yang berarti berkas-berkas dalam basis 

data saling terkait dan berbagi dapat dipakai oleh sejumlah 

pengguna secara bersamaan. 

3)  Perangkat lunak. 

Perangkat lunak berkedudukan antara basis data (data yang 

disimpan dalam hardisk) dengan pengguna. 

4)  Pengguna 

Pengguna diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu: pengguna 

akhir, pengguna aplikasi dan administrator basis data. 

 

7.  Perancangan Basis Data 

Proses perancangan basis data dibagi tiga tahapan. 

a. Perancangan basis data konseptual adalah untuk membuat model yang 

masih bersifat konsep yang dibagi  menjadi tiga : 

l )  Penentuan entitas pada basis data 

2)  Pendefinisian hubungan antar entitas 

3)  Penterjemahan hubungan ke dalam entitas  

b. Perancangan basis data secara logis. Perancangan basis data adalah 

untuk membentuk model konseptual ke model basis data yang akan 

dipakai. 
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c. Perancangan basis data secara fisis 

Perancangan basis data adalah tahapan menuangkan basis data yang 

bersifat logis menjadi basis data fisis yang tersimpan pada media 

penyimpan eksternal. 

 

8.  Normalisasi 

Normalisasi adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses 

pengelompokan data mejadi tabel-tabel dengan menunjukkan entitas dan 

relasinya. Tabel normalisasi dapat dipecah lagi menjadi beberapa bagian 

yaitu: 

a.  Kunci calon 

Kunci calon adalah kunci yang mengidentifikasikan secara unik suatu 

kejadian dari entitas. 

b.  Kunci Primer 

Kunci Primer adalah kunci yang tidak hanya mengidentifikasikan 

secara unik suatu kejadian tetapi mewakili setiap kejadian dari entitas.  

c.  Kunci Alternatif. 

Adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai kunci primer dalam 

pengurutan data. 

Bentuk-bentuk normalisasi dari tabel  

a.  Bentuk Normal Pertama 

Bentuk normal pertama biasa dikenakan pada tabel yang belum 

ternomalisasi. Tabel yang belum ternomalisasi adalah tabel yang 
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memiliki atribut yang berulang. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk 

normal pertama jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. 

b.  Bentuk Normal Kedua 

Suatu relasi berada pada bentuk normal jika dan hanya jika relasi 

tersebut berada pada bentuk normal pertama dan semua atribut bukan 

kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer.  

c. Bentuk Normal Ketiga 

Suatu relasi berada dalam bentuk normal ketiga jika relasi tersebut 

dalam bentuk normal kedua dan setiap atribut bukan kunci terhadap 

kunci primer. 

9. Bagan Alir sistem 

Bagan alir sistem adalah bagan yang menunjukkan arus pekerjaan 

keseluruhan dari sistem yang menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang 

ada di dalam sistem. 

Simbol-simbol yang digunakan antara lain : 

 a. Simbol dokumen 

Menunjukkan  dokumen output dan input proses manual, mekanik, dan 

komputer. 

 

Gambar 2.1 Simbol Dokumen 
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 b. Simbol kegiatan manual 

Menunjukkan pekerjaan manual 

 

Gambar 2.2 Simbol Dokumen 

c. Simbol Keyboard 

Menunjukkan input menggunakan keyboard 

 

Gambar 2.3 Simbol Dokumen 

d. Simbol Display 

Menunjukkan output yang ditampilkan dalam monitor 

 

 

 

Gambar 2.4 Simbol Display 

          e. Simbol Garis Alir Menunjukkan arus dari proses 

 

 

Gambar 2.5 Simbol Garis Alir 
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f. Simbol Penghubung 

Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama atau ke halaman 

lain. 

 

Gambar 2.6 Simbol Penghubung 

g. Simbol Disket 

Menunjukkan input atau output menggunakan disket 

 

Gambar 2.7 Simbol Disket 

 

E. Microsoft Visual Basic 6. 0 

1. Mengenal Microsoft Visual Basic 6.0 

Bahasa pemrograman yang mengolah basis data salah satu diantaranya adalah  

Microsoft Visual Basic 6.0. Microsoft Visual basic 6.0 adalah bahasa 

pemrograman yang paling handal digunakan sehingga banyak yang menggunakan 

dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Maka akan lebih mudah bagi kita 

menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dimana dalam penulisan kode program 

lebih praktis dan sederhana. 
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2. Title bar 

Title bar merupakan batang judul dari program Microsoft Visual Basic 6.0 yang 

terletak pada atas dari jendela program yang berfungsi untuk menampilkan judul 

atau nama jendela. Selain title bar juga berfungsi untuk memindahkan posisi 

jendela dengan menggunakan proses drag dan drop pada posisi title bar tersebut 

dan untuk mengatur ukuran jendela dari ukuran maximize ke restore ataupun 

sebaliknya dengan menggunakan klik ganda pada posisi title bar. 

a. Menu bar 

Menu bar merupakan batang menu yang terletak di bawah title bar yang berfungsi 

untuk menampilkan pilihan menu atau perintah untuk mengoperasikan program 

Microsoft Visual Basic 6.0. Saat pertama kali jendela MicrosoftVisual Basic 6.0 

terbuka dapat dilihat tiga belas menu yaitu: file, edit, view, project, format, debug, 

run, query, diagram tools, 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. 

b. Toolbar 

Toolbar merupakan sebuah batang yang berisi kumpulan tombol yang terletak di 

bagian bawah menu bar yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah 

perintah. Pada kondisi default, program Microsoft Visual Basic 6.0 hanya 

menampilkan toolbar standart (Kadir, 1999:9). 

c. Toolbox 

Toolbox merupakan kotak perangkat yang berisi kumpulan tombol objek atau 

kontrol untuk mengatur desain dari aplikasi yang akan dibuat. Pada kondisi 
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default, Toolbox menampilkan tabulasi general dengan 21 tombol control yang 

dapat ditampilkan. 

d. Project 

 Project merupakan suatu kumpulan module program aplikasi itu sendiri. 

Dalam Microsoft Visual Basic 6.0, file Project disimpan dengan file berakhiran 

VBP, dimana.file ini berfungsi untuk menyimpan seluruh komponen program. 

Apabila membuat suatu program aplikasi baru maka secara otomatis project 

tersebut akan diisi dengan form 1. Dalam jendela Project explorer ditampilkan 

suatu struktur hirarki dari sebuah project itu sendiri yang berisi semua item yang 

terkandung didalamnya. 

e. Properties Windows 

Properties Windows merupakan sebuah jendela yang di gunakan untuk 

menampung nama property dari kontrol yang terpilih, pengaturan property pada 

suatu program Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan hal yang sangat penting 

untuk membedakan objek yang satu dengan yang lainnya. Pada jendela property 

ditampilkan jenis dan nama objek yang akan dipilih urut berdasarkan abjad pada 

tab alphabetic atau berdasarkan kategori pada tab categorized (Kadir. 1999:9). 

f. Form Layout Windows 

Form Layout Windows adalah sebuah jendela yang digunakan untuk mengatur 

posisi dari .form pada form saat program dijalankan. Pada saat mengarahkan 

pointer mouse ke bagian. form, maka printer mouse akan berubah menjadi anak 

panah empat arah (pointer pengatur posisi ) untuk memindah posisi form pada 

layar monitor dapat dilakukan dengan proses drug and drop. 



 

 

26

g. Immediete Windows 

Immediete Windows merupakan sebuah jendela yang digunakan untuk mencoba 

beberapa perintah dengan mengetikkan beberapa baris program dan dapat melihat 

secara langsung hasilnya. Hal tersebut bisa dilakukan dan sangat membantu 

proses pengujian suatu perintah sebelum dipasang didalam program ( Pamungkas. 

2000). 

3. Penananganan Basis Data Dengan Microsoft Visual Basic 6.0 

Microsoft Visual Basic 6.0 adalah salah satu bahasa pemrograman dalam 

penanganan basis data. Icon yang biasa digunakan dalam Microsoft Visual 

Basic 6.0 dalam penanganan basis data adalah data, dbcombo, dbgrid, dan lain 

sebagainya. Semua icon yang digunakan dalam penanganan basis data terdapat 

dalam toolbox. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Perusahaan adalah tempat karyawan karyawati bekerja dalam menjalankan 

kegiatan yang tidak lepas dari data yang nantinya dapat berubah dan 

memerlukan penanganan khusus untuk membuat laporan. Keefektifan 

perusahaan khususnya dalam menjalankan komputerisasi khususnya di bagian 

personalia akan berjalan lancar apabila didukung dengan kemampuan 

penanganan basis data dengan menggunakan komputer. Dari perancangan 

program yang dihasilkan diharapkan komputerisasi sistem penawaran barang 

di bagian personalia dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 

dapat membantu perusahaan di PT. Primatexco Indonesia Batang dalam 
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mengolah data. Setelah melakukan perancangan program basis data kemudian 

di terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah 

program dalam bentuk basis data. Dalam hal ini basis data menggunakan 

bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Setelah membentuk sebuah 

program maka langkah terakhir adalah menguji program untuk membantu 

menangani basis data. 
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BAB III  

METODE KEGIATAN 

 

A. Ruang Lingkup Kegiatan 

Dalam melakukan suatu kegiatan program basis data, di perusahaan PT. 

Primatexco Indonesia basis data yang dibuat adalah data barang customer, 

supplier, transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang dengan 

menggunakan komputerisasi dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual 

Basic 6.0 

 

B. Kegiatan Dan Cara Pengambilan Data 

Dalam kegiatan program basis data yang akan dibuat adalah sistem penawaran 

barang. Pengambilan data dengan mengambil data yang ada kaitannya dengan 

sistem penawaran barang. 

 

C. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan adalah merancang dan membuat program basis data 

menggunakan beberapa metode yaitu. 

1.Metode Wawancara  

Digunakan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk diolah             

dengan Microsoft Visual Basic 6.0. 
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2.  Metode Observasi 

Metode ini penyusun lakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan 

mengenai pengelolaan data-data yang ada di perusahaan. 

3. Metode Komputerisasi 

Metode ini digunakan untuk merancang dan membuat basis data dengan 

menggunakan program aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. 

 

D. Analisis Data 

Hasil perancangan basis data dilakukan berdasarkan tiap langkah dalam 

pembuatan program. Simpulan Akhir ditentukan dengan berhasil tidaknya 

program dapat dijalankan sesuai dengan rancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tahap Pengembangan Sistem 

1. Studi Kelayakan 

a. Kondisi PT. Primatexco Indonesia 

PT. Primatexco Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi kain 

mori yang siap dipasarkan. Produksi tersebut meliputi produksi unit 

niaga yang terdiri dari 

1.Spinning 

2.Weaving 

3.Finishing 

b. Dalam penanganan tugasnya dipegang langsung oleh kabag bagian 

personalia yaitu Bp Umar Faruk. 

Proses kegiatan tersebut untuk menawarkan barang  

1) saluran distribusinya 

a.Langsung ke pabrik-pabrik tertentu 

b.Agen 

c.Pedagang bebas langsung 

2). Untuk Pemasaran lokal  

a. Di Jawa Tengah  

b. Jawa Barat 

c. Bali 
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3). Ekspor ke luar Negeri  

a. Jepang 

b. Singapura  

c. Hongkong  

d. Inggris  

e. Italia 

f. Jerman 

2. Penawaran Barang 

Penawaran barang di mulai dari nama barang yang akan di beli karyawan. 

Kemudian diadakan transaksi pembelian barang. Proses dicatat dalam buku. 

3. Pemesanan Barang 

Pemesanan barang di mulai dari konsumen yang memilih barang kemudian 

di beli dan semua proses dicatat ke dalam buku. 

 

B. Tahap Rencana Pendahuluan 

Tahap Rencana Pendahuluan ditentukan dalam bentuk diagram alir data 

konteks yaitu untuk mempermudah dalam merancang program basis data. 
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Pembuatan Basis Data 

Dilakukan dengan membuat diagam alir data konteks sebagai berikut :  

l . Sistem Penawaran dan Pemesanan Barang 

 

 
Gambar 3.1 Sistem Penawaran dan Pemesanan Barang 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Data Analisis Sistem Pembayaran Supplier 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Data Analisis Sistem Pembayaran Customer 

 

C. Tahap Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem adalah tahapan dari rencana pendahuluan dengan DAD 

Konteks disebut diagram alir data analis. Untuk mengetahui DAD Konteks 

sistem penawaran barang terdapat pada program basis data. 

l . Dan diagram DAD data barang meliputi : 

a. Kode barang 

b. Nama  
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c. Satuan  

d. Harga 

2. Data Customer 

Dari diagram DAD meliputi :  

a. Kode Customer 

b. Nama  

c. Alamat  

d. Kota 

e. Hubungan  

f. Telpon 

3. Data Supplier  

a. Nama 

b. A1amat  

c. Kota 

d. Hubungan  

e. Telpon 

4. Data Pembelian  

a. Kode Supplier  

b. Kode Barang  

c. Nomer Faktur  

d. Tanggal Faktur  

e. Banyak 

f. Harga 
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5. Data Penjualan 

a. Kode Customer  

b. Kode Barang  

c. Nomer Bon 

d. Tanggal Bon  

e. Banyak 

f. Harga 

 

D. Kamus Data 

Tabel 3.1 Kamus Data Sistem Penawaran Barang 

Field Tipe data ukuran 

Nama 

Satuan 

text 

text 

10 

10 

Harga text 10 

Alamat 

Kota 

text 

text 

10 

30 

Hubungan text 30 

Telpon text 30 

Kode Supplier text 30 

Kode Customer text 30 

Nomer Faktur text 30 

Tanggal Faktur text 30 
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Banyak text 30 

Nomer Bon text 30 

Tanggal Bon text 30 

 

E. Tahap Perencanaan Sistem 

1. Normalisasi basis data 

Kamus data yang dihasilkan pada analisis sistem digunakan untuk menyusun basis 

data. Syarat pembuatan basis data adalah harus normal yaitu sampai bentuk 

normal ketiga. 

2. Bentuk Normalisasi Basis Data 

Tabel 3.2 Bentuk  Belum Normal dan Normal 1 

Belum Normal Normal I 

Kode Barang Data Barang 

Nama Kode Barang 

Satuan Nama 

Alamat Satuan 

Harga Harga 

Kota Data Supplier 

Hubungan Nama 

Telpon Alamat 

Kode Supplier 

Kode Customer 

Kota 

Hubungan 
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No Faktur Telpon 

Tanggal Faktur Data Customer 

Banyak Kode Customer 

Nomer Bon Nama 

Tanggal Bon Alamat 

 Kota 

 Hubungan 

 Telpon 

 Data Pembelian 

 Kode Supplier 

 Kode Barang 

 Nomer Faktur 

 Tanggal Faktur 

 Banyak 

 Harga 

 Data Penjualan 

 Kode Customer 

 Kode Barang 

 Nomer Bon 

 Tanggal Bon 

 Banyak 

 Harga 
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Tabel 3.3  Bentuk Normal 2 dan Normal 3 

Normal 2 Normal 3 

DataBarang DataBarang 

Kode Barang* Kode Barang* 

Nama Nama 

Satuan Satuan 

Harga Harga 

Data Supplier* Data Supplier* 

Kode Supplier* Kode Supplier* 

Nama Nama 

Alamat Alamat 

Kota Kota 

Hubungan Hubungan 

Telpon Telpon 

DataCustomer* DataCustomer* 

Nama Nama 

Alamat Alamat 

Kota  Kota  

Hubungan Hubungan 

Telpon Telpon 

Data  Pembelian Data  Pembelian 

Kode Supplier* Kode Supplier* 
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KodeBarang KodeBarang 

Nomer Faktur Nomer Faktur 

Tanggal Faktur Tanggal Faktur 

Banyak Banyak 

Harga Harga 

Data  Penjualan Data  Penjualan 

Kode Customer* Kode Customer* 

Kode Barang Kode Barang 

Nomer Bon Nomer Bon 

Tanggal Bon Tanggal Bon 

Banyak Banyak 

Harga Harga 
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1. Relasi antar tabel 

    Dari proses Normalisasi tabel yang memenuhi normal bentuk ketiga dapat 

dibuat relasi antar tabel 

 

Gambar 3.4 Diagram Entity Relationship pada Basis Data Penjualan 
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2. Bagan Struktur Sistem 

Hasil dari perancangan proses adalah dalam bentuk dokumentasi perancangan 

dalam bentuk struktur sistem yang memperlihatkan seluruh program dalam sistem 

hirarki kontrol yang kemudian disebut bagan struktur sistem. 

 

 

Gambar 3.4 Bagan Struktur Menu Utama 
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1. Tahap Perancangan Sistem 

a. Cara kerja program adalah saat program dijalankan maka tampilan awal 

program adalah menu awal yaitu judul dari program basis data komputerisasi 

sistem penawaran barang di bagian personalia dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Visual Basic 6.0 Di PT. Primatexco Indonesia. Dalam menu awal 

terdapat beberapa pilihan program tombol dan bila di klik akan muncul tampilan 

form. Pada menu utama yang tersedia adalah menu data barang, data customer, 

data supplier, data pembelian, data penjualan. 

b. Hasil Pengujian Program dan Pembahasan 

Program yang telah dibuat perlu dilakukan pengujian program yang nantinya 

dibuktikan bahwa program dijalankan sesuai dengan yang di inginkan dan    

hasilnya benar. Jadi komputer hanya menjalankan saja. Pemrograman dijalankan 

menurut perintah. 

F. Hasil Pengujian Program dan Pembahasan  

l. Uji Modul 

Uji modul dilakukan untuk mengetahui apakah tiap bagian tersebut dapat berjalan 

atau tidak. Dan untuk mengetahui bahwa bagian tersebut sudah sesuai apabila 

program dapat berjalan sesuai dengan diagram alir program dengan penanganan 

basis data. 

2. Uji Pengembangan 

Uji pengembangan diterapkan pada saat modul-modul atau program dipadukan ke 

dalam seluruh program. Pengujian dilakukan dari atas sampai akhir program 

dengan urutan sebagai berikut : 
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No Prosedur Keterangan 

1 Form Menu Utama BSU 

2 Form Data Barang  BSU 

3 Form Data Supplier BSU 

4 Form Data Customer BSU 

5 Form Data Pembelian BSU 

6 Form Data Penjualan BSU 

 

 

3. Uji Operasional 

Uji Operasional adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah program dapat 

merespon dengan baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menjalankan 

perintah-perintah yang ada pada setiap program yang dijalankan. 

Sesuai dengan program yang dijalankan program dapat dikatakan berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan rancangan yang dibuat. 
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Gambar 3.5 Form input data barang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Form lihat data barang 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.7  Form input customer 
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Gambar 3.8 Form lihat customer 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Form input supplier 
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Gambar 3.10 Form lihat supplier 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Form input pembelian 
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Gambar 3.12 Form lihat pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Form input penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Form lihat cetak 
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Gambar 3.15 Form lihat design program 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Form lihat design program 2 
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BAB V PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pembuatan program dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 

6.0  dan tata bahasa program selengkapnya terpadat pada listing program lampiran 

hal (51). 

2. Proses Kerja dari program berdasarkan pada struktur sistem dimana keshahihan 

tergantung pada pengguna. Cara program dimulai dari tampilan menu awal yang 

terdiri dari file olah data dan transaksi. File terdiri dari pilihan menu keluar, olah 

data terdiri dari pilihan menu data barang, data supplier dan data customer, 

transaksi terdiri dari pilihan menu penjualan barang dan pembelian barang. 

B. SARAN 

Mengingat banyaknya transaksi yang dilakukan maka perlu dibangun sistem yang 

baru agar lebih maju sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. 
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