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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dalam dunia usaha seperti sekarang ini peranan komputer sangat penting. Karena dalam dunia usaha, komputer digunakan sebagai alat untuk mengolah data agar lebih cermat, tepat, dan efisien. 
Komputer dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti melakukan proses pengolahan data, pemecahan masalah dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan berbagai pekerjaan, diantaranya adalah sebagai alat perhitungan dan sebagai alat untuk mengolah dan menyimpan data baik itu data transaksi bisnis, sosial-budaya maupun pendidikan bahkan komputer saat ini dapat digunakan untuk komunikasi antar pengguna komputer melalui suatu jaringan komputer.
Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, Ahas 8634 Janti Honda Servis membutuhkan suatu sistem informasi untuk pengolahan datanya dan khususnya di bidang pengolahan data servis sepeda motor sehingga perlu adanya suatu sistem pengolahan data. Dengan demikian dibuatlah suatu perancangan sistem pengolahan data servis sepeda motor diAhas 8634 Janti Honda Servis berbasis multiuser.

Rumusan Masalah
Pada saat ini, pengolahan data yang dilakukan oleh Ahas 8634 Janti Honda Servis Motor masih kurang memuaskan. Sehingga dibangun suatu sistem pengolahan data servis sepeda motor agar data yang diperoleh dari input/masukan data servis yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang akurat. 

Ruang Lingkup
Kegiatan pengolahan data servis sepeda motor di Ahas 8634 Janti Honda Servis Subur Motor ini dibatasi pada pengolahan data servis sepeda motor, data spare part, data suplier, laporan Pendapatan, laporan return,return dalam konteks ini jika barang rusak atau cacat tidak akan mempengaruhi stok tetapi ada keterangan yang menjelaskan bahwa barang tersebut rusak atau cacat dan harus di retur.  spare part per periode dan pemberian garansi servis. Sehingga penyajian informasi dari pengolahan data servis sepeda motor ini dilakukan setiap periode.

Tujuan
Tujuan dibuatnya Sistem Pengolahan Data Servis Sepeda Motor Ahas 8634 Janti Honda Servis Berbasis Multiuser ini adalah:
	Untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pengolahan data servis sepeda motor di Dealer Yamaha Subur Motor
	Untuk membuat suatu sistem pengolahan data servis sepeda motor yang menghasilkan laporan diantaranya laporan data spare part, laporan data suplier, laporan data servis per nota, laporan data servis per periode, laporan data mekanik, laporan data garansi, laporan data pelanggan, laporan data Nopol motor, laporan data spare part masuk, laporan return spare part per periode, laporan Pendapatan, dan laporan data petugas. 

	




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Tinjauan Pustaka
Ahas 8634 Janti Honda Servismerupakan perusahaan jasa servis dan penjualan spare part sepeda motor khusus Honda, terletak di jalan Janti Blok O No 322 Wonocatur Banguntapan Bantul . Yang didirikan oleh Bapak Roni Widodo pada tanggal 16 April 2006. Di dealer ini jasa servis motor terbagi dalam 3 jenis servis yaitu: servis ringan, servis berat dan servis overhoull (turun mesin) dan menjual beberapa spare part diantaranya adalah: oli, busi, kamapas rem, kamapas kopling, baut, lampu, dan masih banyak lagi yang lain.     
Penelitian tentang sistem semacam ini pernah dilakukan oleh Heri Wersiadi (2007) dengan judul ”Sistem Informasi Pengolahan data barang Aksesoris Di Bengkel Motor Speed”. Adapun yang membedakan sistem tersebut dengan sitem pengolahan data servis sepeda motor di Ahas 8634 Janti Honda Servis  adalah sistem yang dilengkapi dengan pemberian garansi servis dan pemberian laporan pendapatan per periode.

Dasar Teori
Komponen permrograman Dephi 7.0
Delphi 7.0 adalah pemrograman berorientasi objek, dengan lingkungan pemrograman visual untuk RAD (Rapid Aplication Development). Dengan Dephi, Anda dapat membuat aplikasi windows dengan efisiensi yang tinggi dengan meminimalisasi pengkodean manual. Dephi 7.0 memberikan sebuah Library Component yang komprehensif, disertai sederetan tool-tool RAD yang meliputi aplikasi, template form, dan wizard pemrograman. 
Berikut ini adalah komponen pemrograman Dephi yang digunakan :
Form
Item ini untuk membuat dan menambahkan form kosong pada program aplikasi yang sedang Anda bangun. 
MainMenu
Adalah komponen yang menggabungkan menu-menu bar dan mewujudkannya ke dalam drop down menu pada sebuah window.
Label 
Adalah komponen yang bertugas untuk menampilkan teks pada form. 
Button
Adalah komponen yang digunakan sebagai tombol. Kapanpun pengguna menekan tombol tersebut maka sebuah event akan mengikutinya. Misalnya untuk menampilkan kotak dialog, komponen ini biasanya menggunakan OnClick sebagai event handler nya. 
CheckBox
Adalah komponen yang digunakan untuk mengontrol program. Pengguna diharuskan memilih beberapa opsi untuk dapat melanjutkan pemrosesan pada sebuah program aplikasi.
Edit 
Adalah komponen yang digunakan untuk menempatkan teks yang diisi oleh pengguna sebagai sebuah masukan untuk mengontrol program. komponen edit ini hanya menerima teks dalam bentuk single line. 
DataSource 
Adalah komponen yang bertugas menghubungkan antara dataset dan kontrol-kontrol data-aware pada sebuah form. DataSource memungkinkan untuk menampilkan data, mengatur data, dan mengedit data tersebut. 

Table
Adalah komponen dataset yang melingkupi sebuah tabel database. Komponen ini digunakan untuk mengakses data di dalam sebuah single-database. Tabel akan memberikan akses langsung ke setiap record dan field di dalam sebuah tabel database, baik yang berasal dari paradox, dBase, Access, Foxpro, ODBC, atau database dari SQL Server. 
Query
Adalah sebuah dataset yang akan menampilkan data-data dari dalam database yang didasarkan dari pernyataan-pernyataan SQL (Structure Query Language). Dalam mengakses sebuah database komponen ini dapat melakukan pengaksesan seperti yang dilakukan oleh komponen tabel. 

MySQL
MySQL (My Structure Query Language) atau yang biasa dibaca “mai-se-kuel” adalah sebuah program pembuat basis data yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh menggunakannya dan tidak dicekal. Karena sifatnya yang open source, dia dapat dijalankan pada semua platform baik Windows maupun Linux.
Kelebihan lain dari MySQL adalah ia menggunakan bahasa Query standar yang dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah suatu bahasa permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses database seperti Oracle, Postgre SQL, SQL Server, dan lain-lain. 

Perintah-perintah Dasar MySQL
Membuat Basis Data
Perintah untuk membuat basis data adalah create database (nama database);. Berikut contoh perintah membuat basis data yang bernama testing.
mysql> CREATE DATABASE testing;

Melihat Basis Data
Setelah berhasil membuat basis data, maka langkah selanjutnya yaitu melihat basis data dengan perintah Show databases;. Perintah ini dilakukan dengan maksud apakah basis data yang telah dibuat sudah berhasil atau belum. Berikut contoh perintah untuk melihat basis data yaitu: mysql> SHOW DATABASES; 



Menghapus Basis Data
Dalam MySQL, perintah untuk menghapus basis data adalah Drop database nama_database;. Berikut contoh perintah menghapus basis data yang bernama coba:
mysql> DROP DATABASE testing;

Membuat Tabel
Perintah untuk membuat tabel adalah:
Mysql> CREATE TABLE nama_tabel
		->(
		->field1 type(panjang),
		->field2 type(panjang),
		->……………… …………(…………………)
		->);


Melihat Tabel
Untuk dapat melihat tabel, maka perintah yang digunakan adalah Show Tables.
mysql> SHOW TABLES nama_tabel;


Menghapus Tabel
Untuk dapat menghapus tabel. Maka perintah yang digunakan adalah Drop nama_tabel.
Mysql>DROP nama_tabel;
Memasukkan Data
Memasukkan data sama artinya dengan entri data. Pada MySQL, entri data dilakukan menggunakan perintah INSERT INTO. Perintahnya:
Mysql>INSERT INTO nama_tabel
	->VALUES (‘data1’,’data2’,’………’);

Mengubah Data
Untuk dapat mengubah data dan tidak semua data kita ubah, maka wajib menggunakan clausa where. Perintah:
Mysq;>UPDATE nama_tabel;
		->set nama_field1=’data_baru’,
		->nama_field2=’data_baru’,
		->……………………=’………………’,
		->WHERE nama_field=’data’;

Menghapus Data
Untuk dapat menghapus data dan tidak semua data dihapus, maka wajib menggunakan perintah Delete dan menggunakan clausa where. Rumus perintah:
Mysql> DELETE nama_tabel;
		->WHERE nama_field=’data’; 

MySQLDAC
	MySQLDAC merupakan suatu standar yang dikembangkan oleh microOLAP dengan tujuan untuk memudahkan pengaksesan berbagai database melalui sekumpulan fungsi yang bersifat umum. Dengan menggunakan MySQLDAC anda bisa mengakses bermacam-macam sumber data seperti oracle dan microsoft access dengan mudah. Kesemuanya diakses dengan memakai kaidah SQL (Structured Query Language).
Sistem Multiuser
	Sistem multiuser adalah komputer yang dapat mengeksekusi beberapa aplikasi yang dimiliki dua user atau lebih secara konkuren dan independen. Konkuren berarti aplikasi dapat aktif secara bersamaan dan saling bersaing untuk menggunakan sumber daya seperti CPU, memori, hard disk, dan lain sebagainya. Independen maksudnya adalah setiap aplikasi dapat menjalankan task-nya tanpa harus memperdulikan apa yang sedang dijalankan oleh pemakai lainnya. 

Relasi Tabel
Seiring dengan waktu, database banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satunya adalah dikembangkannya model Entity Relationship oleh Dr. Codd. Pada saat ini, hampir semua database sudah mendukukung model Entity Relationship (ER). Software database yang telah mendukung penggunaan dari Entity Relationship disebut juga RDBMS (Relational Database Management System), salah satu diantaranya adalah MySQL. 
Untuk menghubungkan sebuah tabel dengan tabel lainnya, membutuhkan dua buah kolom yang merupakan sebuah key (kunci). Satu buah kolom untuk tabel yang satu disebut dengan Primary Key (Kunci Utama) dan satu buah kolom untuk tabel yang lainnya disebut dengan Foreign Key (Kunci Asing). 
Dari penjelasan diatas Relationship dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
 One to One (1 to 1)
Tabel B
Tabel A

	
Gambar 2.1 relasi One to One
Relasi ini terjadi apabila sebuah data yang ada pada tabel pertama juga ada pada tabel kedua, dimana data tersebut hanya diizinkan satu buah pada masing-masing tabel, tidak boleh ada beberapa data yang sama pada tabel yang sama. 
One to Many (1 to n)
Tabel B
Tabel A


Gambar 2.2 relasi One to Many
Relasi One to Many (satu ke banyak) terjadi apabila sebuah data yang ada pada tabel pertama memiliki beberapa data yang sama pada tabel kedua. Pada relasi ini hanya diizinkan sebuah data pada tabel pertama dan tabel kedua boleh memiliki beberapa data yang sama dengan tabel pertama. 
Tabel B
Tabel A
	Many to Many (n to m)


Gambar 2.3 relasi Many to Many
Relasi many to many (banyak ke banyak) terjadi apabila sebuah data yang ada pada tabel pertama memiliki beberapa data yang sama pada tabel kedua, dan sebuah data yang ada pada tabel kedua juga memiliki beberapa data yang sama pada tabel pertama. Pada relasi ini, tabel pertama dan kedua diizinkan memiliki beberapa data yang sama dengan kedua tabel tersebut. 

Diagram Alir Data
Diagram alir data adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan serta proses yang di kenakan tersebut. Simbol-simbol diagram alir data dapat dilihat seperti ganbar di bawah ini : 
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Proses transformasi
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Penyimpanan data
Gambar 2.4 simbol-simbol diagram alir data

Bagan Alir Sistem
Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini dimulai dengan identifikasi input (yang masuk ke dalam sistem sumbernya). Input dapat berupa data baru yang masuk ke dalam sistem, data yang saat ini tersimpan dalam sistem untuk digunakan di masa mendatang, atau gabungan antara keduanya. Setelah input, berikutnya adalah bagan alir pemrosesan, yang dapat mencakup lebih dari satu tahap pengolahan data. Bagian ketiga adalah berupa bagan alir output. Output dari pemrosesan dapat disimpan dalam tempat penyimpanan data atau disajikan dalam berbagai laporan yang dapat dicetak atau sekedar ditayangkan di layar monitor. 
BAB  III
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1. Analisis Sistem
Dalam analisis sistem, pengidentifikasian masalah merupakan tahap awal yang harus dilakukan. Permasalahan yang ada harus ditindak lanjuti untuk ditemukan pemecahannya.

3.1.1. Sistem Perangkat  Keras Yang Digunakan
Perangkat keras merupakan bagian dari suatu sistem komputer. Perangkat keras merupakan komponen – komponen fisik yang terdiri dari unit pengolahan pusat (Central Processing Unit atau CPU). Fungsi CPU adalah untuk mengolah data. Untuk membangun aplikasi ini, spesifikasi perangkat keras yang digunakan sebagai berikut :
Processor  AMD Sempron ( 1.7 GHz)
	Memori 512 Mb
Monitor
Keyboard, Mouse dan Printer 


3.1.2.  Sistem Perangkat Lunak Yang Digunakan
Perangkat lunak atau yang sering disebut dengan software adalah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan perangkat keras, antara lain bahasa pemrograman (Software Language), sistem operasi (Operating System) dan program aplikasi (Application Software). Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dephi 7.0, PHPTiad dengan Database MySQL, dan MySQLDAC sebagai komponen-komponen tambahannya. Sistem operasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Windows Xp.

Perancangan Sistem

3.2.1 Diagram Konteks
Diagram konteks adalah diagram tingkat atas yang hanya menggambarkan sistem secara garis besar (top level). Diagram konteks merupakan diagram yang tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan kesatuan-kesatuan luar sistem. Satu diagram konteks mengandung satu dan hanya satu proses saja. Proses ini mewakili seluruh sistem. Diagram konteksnya adalah sebagai berikut :
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3.1 Gambar Diagram Konteks
3.2.2 Diagram Level 0
Penggambaran sketsa Diagram Alir Data untuk proses overview diagram (level 0) merupakan proses dari gambaran sistem diagram konteks secara lebih terinci. Untuk level 0 ini, proses berhubungan dengan semua transaksi yang dilakukan. Diagram level 0 adalah sebagai berikut:
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3.2 Gambar Diagram Level 0
3.2.3. Rancangan Struktur Tabel
Dapat dilihat pada bagian lampiran.

3.2.4. Relasi Tabel 
Relasi antar tabel system pengolahan data servis di dealer Yamaha Subur Motor berbasis multiuser adalah sebagai berikut :
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Gambar 3.3 Relasi Antar Tabel 
3.2.5. Bagan Alir Sistem
Perancangan sistem merupakan langkah awal sebelum melaksanakan penyelesaian terhadap suatu masalah yang ada. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga menghasilkan suatu keluran yaitu (output). 
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Gambar 3.4 Gambar Bagan Alir Sistem
Penjelasan dari diagram alir sistem di atas adalah sebagai berikut :
Spare part pada proses rekamnya disimpan dalam tabel spart.myd, kemudian di proses cetak menghasilkan laporan data sparepart.
 Data mekanik pada proses rekamnya disimpan dalam tabel mekanik.myd, kemudian di proses cetak menghasilkan laporan data mekanik.
Data garansi di rekam dan di proses pada tabel garansi.myd, kemudian di proses cetak untuk menghasilkan laporan data garansi. 
Kemudian pada data pelanggan di rekam dan di proses pada tabel pelanggan .myd, dan mengambil data pada tabel motor.myd serta tabel jual_spart.myd, adapun informasi yang direkam pada tabel pelanggan ini adalah berupa Kd_pelanggan yang dimaksudkan pelanggan dapat melakukan servis dan dapat melakukan pembelian sparepart. Kemudian di proses cetak untuk menghasilkan data pelanggan.
Data motor pada proses rekamnya di simpan dalam tabel motor.myd, dan mengambil data dari tabel pelanggan.myd serta servis.myd yang berupa Nopol dan Kd_pelanggan yang dimaksudkan Nopol dan Kd_pelanggan di proses cetak untuk menghasilkan laporan data motor.
 Kemudian pada data servis proses rekamnya di simpan dalam tabel servis.myd, kemudian di proses cetak untuk menghasilkan laporan berupa servis per nota dan laporan servis per periode.
 Kemudian pada data penjualan sparepart proses rekamnya di simpan dalam tabel jual_spart.myd, kemudian di proses cetak untuk menghasilkan laporan penjualan sparepart per periode dan laporan rekapitulasi penjualan spare part per periode. Untuk melakukan proses rekapitulasi penjualan per, diperlukan data spare part dan data penjualan. Dari data penjualan dapat dilakukan proses rekapitulasi berdasarkan tanggal penjualan, dengan begitu dapat diperoleh laporan rekapitulasi dari transaksi penjualan. 
Data Supplier proses rekamnya di simpan dalam tabel Supplier.myd, dan mengambil data dari tabel beli_spart.myd yang berupa Nota_bsp yang dimaksudkan untuk menghasilkan laporan data supplier.
 Data pembelian sparepart yaitu proses masuknya sparepart direkam dan di simpan dalam tabel beli_spart.myd, dan mengambil data dari tabel return_beli_spart.myd yang berupa Nota_bsp yang dimaksudkan apabila dalam pembelian ada kerusakan maka barang di kembalikan dengan menggunakan nota_bsp untuk menghasilkan laporan data pembelian sparepart per periode.
Data return spart proses rekamnya di simpan dalam tabel return_beli_spart.myd, dan mengambil data dari tabel beli_spart.myd yang berupa Nota_bsp yang dimaksudkan untuk menghasilkan laporan data return pembelian sparepart per periode.
Data petugas pada proses rekamnya disimpan dalam tabel petugas.myd, kemudian di proses cetak untuk menghasilkan laporan data pegawai.

3.2.6. Perancangan masukan
Perancangan Input Data spare part
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Gambar 3.5 Gambar Rancangan Input Data spare part 
	Perancangan Input Data Pelanggan 
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Gambar 3.6 Gambar Rancangan Input Data Pelanggan 
	Perancangan Input Data Supplier


Gambar 3.7 Gambar Rancangan Input Data Supplier 
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	Perancangan Input Data Servis
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Gambar 3.8 Gambar Rancangan Input Data Servis
 
	Perancangan Input Data Return sparepart
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Gambar 3.9 Gambar Rancangan Input Data Return spare part 
3.2.7. Perancangan Keluaran
Perancangan Output Data Sparepart
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Gambar 3.10 Gambar Rancangan Output Data Sparepart 
	Perancangan Output Data Servis Per Nota
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Gambar 3.11 Rancangan Output Servis Per Nota
	Perancangan Output Data Servis Per Periode
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Gambar 3.12 Rancangan Output Servis Per Peiode
	Perancangan Output Data Penjualan Sparepart Per Periode
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Gambar 3.13 Rancangan Output Jual Spart Per Periode

























BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

4.1 Implementasi Sistem
Program aplikasi Sistem Pengolahan Data Servis Di ahas 8634 Janti Honda Servis Yogyakarta Berbasis Multiuser ini, menggunakan unit program yang didukung oleh bahasa pemrograman seperti  Borland Dephi 7.0 dengan database MySql. Program ini terdiri atas fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur program yang dirancang sesuai dengan rancangan  tabel yang sudah ada. Dari prosedur-prosedur program yang masing-masing berdiri sendiri itu dirangkaikan sehingga dapat terkendali menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan yang disebut dengan menu program. Adapun spesifikasi Sistem Pengolahan Data Servis Sepeda Motor Di Dealer Yamaha Subur Motor, Pemalang Berbasis Multiuser, adalah sebagai berikut:
Aplikasi_Aplikasi_Ahas_exe
Mengendalikan aktifitas program dari awal hingga program selesai dijalankan.
4.1.1 Program Kendali Utama
Nama program	:

	Fungsi	:



Aplikasi_ Aplikasi_Aplikasi_Ahas.Bpr
Berfungsi sebagai pengendali aktifitas
Program-program lainnya serta sebagai menu utama. 
4.1.2 Program Menu Utama
Nama program	:

	Fungsi	:



UServis.pas
Menampilkan form servis sepeda motor.
USpart.pass
Menampilkan form daftar spare part.
USupplier.pas
Menampilkan form daftar supplier.
UPelanggan.pas
Menampilkan form daftar pelanggan.
4.1.3 Program Menu Input Data
Nama Program:
Fungsi	:
	Nama Program:

Fungsi	:
	Nama Program:

Fungsi	:
	Nama Program:

Fungsi	:
UJual_Spart.pas
Menampilkan form untuk penjualan spare part.
UBeli_Spart.pas
Menampilkan form untuk pembelian spare part.
4.1.4 Program Menu Transaksi
Nama Program:
Fungsi		:

	Nama Program:


Fungsi	:
ULapServisPerNota.pas
Menampilkan laporan data servis per nota.
ULapServisPerPeriode.pas
Menampilkan laporan data servis per periode
ULapBeliPerPriode.pas
Menampilkan laporan data pembelian spare part per periode.
ULapJualPerPeriode.pas
Menampilkan laporan data penjualan spare part per periode.





4.1.5 Program Menu Laporan
Nama Program:
Fungsi	:

	Nama Program:

Fungsi	:

	Nama Program:

Fungsi	:

	Nama Program:

Fungsi	:

ULapSpart.pas
Menampilkan laporan data spare part.
ULapPelanggan.pas
Menampilkan laporan data pelanggan.
ULapMekanik.pas
Menampilkan laporan data mekanik.

Nama Program:
Fungsi	:
	Nama Program:

Fungsi	:
	Nama Program:

Fungsi	:
4.2 Pembahasan Sistem
Untuk menjelaskan program aplikasi Sistem Pengolahan Data Servis Di Ahas 8634 Janti Honda Servis, Yogyakarta berbasis multiuser ini, pilihlah file Aplikasi_Ahas_.exe. Selanjutnya akan menampilkan form utama dari program aplikasi tersebut, yang memiliki tujuh menu utama, yaitu menu Tools, Berkas, Transaksi, Laporan, Info, About Me, dan Keluar. Dalam hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Form Utama
4.2.1 Menu Login
Setelah form utama ditampilkan, menu yang aktif adalah menu Tools, Info, About Me dan Keluar. Berfungsi untuk mengarahkan user untuk login terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi user yang tidak memiliki hak akses. Semetara pada aplikasi ini, ada tiga bagian untuk hak aksesnya. Pertama adalah admin, kedua adalah kasir, dan yang ketiga adalah inventori (gudang). Dalam hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Form Login
Jika saat memasukkan data username dan password ternyata tidak sesuai dengan data yang ada, maka akan mengeluarkan pesan berikut :
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Gambar 4.3 Pesan kesalahan log in
Jika saat memasukkan data username dan password berhasil maka akan muncul pesan “Login sukses...!” :
file_32.png

file_33.wmf


Gambar 4.4 Pesan berhasil log in
4.2.2 Menu Input
Menu ini digunakan untuk melakukan proses input data supplier, data pelanggan, petugas, data servis, dan lainnya. Masing-masing memiliki alur pemrograman yang hampir sama. Sebagai contoh menu Input dapat dilihat pada gambar 4.5
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Gambar 4.5 Form Menu Input
	Untuk melakukan proses input data supplier, pertama pilih tombol tambah sehingga masuk halaman input. Pada halaman tersebut baru diisikan data pelanggan kemudian disimpan. Sebagai contoh pada sub menu supplier dapat dilihat pada gambar 4.6
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Gambar 4.6 Form input data supplier
	Untuk melakukan proses edit, hal yang harus dilakukan adalah memilih (double click) data yang akan diedit pada DBGrid1, maka akan muncul halaman edit. Pada halaman tersebut baru dilakukan proses edit kemudian disimpan kembali.
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Gambar 4.7 Form edit data supplier
Dalam hal ini penulisan kode supplier dilakukan secara otomatis. Perintah yang digunakan untuk melakuan penulisan kode pelanggan secara otomatis adalah sebagai berikut:
procedure TFGaransi.Autocode;
var x : integer;
    s,ss : string;
begin
  edit1.enabled:= false; edit2.SetFocus;
  if DM.TGaransi.RecordCount = 0  then
  begin
    edit1.Text := 'G0001';
  end
  else
  begin
    DM.TGaransi.Last;
    ss:= DM.TGaransi.Fields[0].AsString;
    x := strtoint(Copy(ss,2,5))+1;
    s := inttostr(x);
    if length(s) = 1 then
       edit1.text := 'G000' + inttostr(x)
    else if length(s) = 2 then
       edit1.text := 'G00' + inttostr(x)
    else if length(s) = 3 then
       edit1.text := 'G0' + inttostr(x)
    else if length(s) = 4 then
       edit1.text := 'G' + inttostr(x)
    else
       edit1.Text := inttostr(x);
    end;
end;

procedure TFGaransi.UpDateData;
begin
   Combo1.Text :=dm.TGaransi.FieldByName('kd_gar').AsString;
   Edit1.Text :=dm.TGaransi.FieldByName('kd_gar').AsString;
   Edit2.Text :=dm.TGaransi.FieldByName('jenis_garansi').AsString;
   BH.Enabled:=True; BS.Enabled:=True; BS.Caption:='&Edit';
   BB.Caption:='&Batal'; BS.SetFocus;
end;

procedure TFGaransi.Akses;
begin
  Edit2.Enabled:=true; Edit2.Color:=clWindow;
  Combo1.Visible:=false; BS.Enabled:=true;
  BB.Caption:='&Batal'; BS.Caption:='&Simpan';
end; 
Penjelasan dari kode program tersebut adalah :
	Apabila tabel supplier dalam keadaan kosong maka kode akan muncul tulisan S0001. 

Apabila jumlah record kurang dari 10 maka isi dari kode diawali dengan S000.
Apabila jumlah record kurang dari 100 maka isi dari kode diawali dengan S00.
Apabila jumlah record kurang dari 100 maka isi dari kode diawali dengan S00.
Apabila jumlah record kurang dari 1000 maka isi dari kode diawali dengan S0.
Apabila jumlah record kurang dari 10000 maka isi dari kode diawali dengan S.
	Untuk melakukan proses update data supplier, kode program yang digunakan:
procedure TFGaransi.UpDateData;
begin
   Combo1.Text        :=dm.TGaransi.FieldByName('kd_gar').AsString;
   Edit1.Text :=dm.TGaransi.FieldByName('kd_gar').AsString;
   Edit2.Text :=dm.TGaransi.FieldByName('jenis_garansi').AsString;
   BH.Enabled:=True; 
BS.Enabled:=True; BS.Caption:='&Edit';
   BB.Caption:='&Batal'; BS.SetFocus;
	Dalam penulisan program di atas dapat di artikan bahwa, untuk memanggil semua field yang ada di tabel supplier dan di tempatkan ke objek-objek yang terkait yang ada di dalam form supplier.
	Untuk melakukan proses simpan  data supplier, kode program yang digunakan:
    	          Akses; save:=true; Autocode;
    	          dm.TGaransi.Append;
    		dm.TGaransi.FieldByName('kd_gar').AsString:=Edit1.Text;
   	          dm.TGaransi.Post;

	Dalam penulisan kode program di atas dimulai dengan dm, maksudnya adalah untuk melakukan pemanggilan tabel supplier (TSupplier) yang tersimpan pada unit DataModule dengan nama dm. Fungsi Append() digunakan untuk menambah record.
	Untuk melakukan proses batal data supplier, kode program yang di gunakan :
dm.Query1.SQL.Clear;
    dm.Query1.SQL.Add('Delete from table_garansi where kd_gar=:t1');
    dm.Query1.ParamByName('t1').AsString:=Edit1.Text;
    dm.Query1.ExecSQL;
Dalam penulisan kode program di atas dapat di artikan bahwa, jika tombol batal di tekan maka akan di lakukan penghapusan kd_supplier berdasarkan yang ada di Edit1.
.4.2.3 Menu Transaksi
	Menu ini digunakan untuk melakukan proses transaksi, baik transaksi servis maupun penjualan spare part. Proses transaksi servis akan dimulai dengan menentukan nama pelanggan dengan memilih kode pelanggan pada bagian combobox pelanggan. 
	Setelah melakukan proses tersebut baru menentukan sepeda motor pelanggan yang akan di servis dengan melakukan pemilihan Nopol pada bagian combobox Nopol beserta penentuan warna, tahun, jenis, dan nama pelanggan, setelah itu dilakukan proses servis dengan melakukan pemilihan mekanik pada bagian combobox mekanik. Kemudian menentukan pelanggan yang akan di servis dengan dipilih berdasarkan Nopol pada bagian combobox Nopol, setelah itu pemilihan jenis servis dengan melakukan pemilihan pada bagian combobox jenis servis dan bisa juga pembelian spare part, kemudian dilakukan proses penyimpanan data transaksi. Dalam hal ini dapat dilihat pada gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Transaksi Servis
	Transaksi penjualan spare part digunakan untuk melakukan proses penjualan stok spare part. Stok spare part yang ada akan dijual sesuai dengan keinginan pelanggan yang akan membeli salah satu spare part. Seperti gambar 4.8
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Gambar 4.9 Transaksi Penjualan spare part
4.2.4 Menu Laporan
	Menu laporan digunakan untuk menampilkan jenis-jenis laporan yang dibutuhkan perusahaan dari hasil proses pengolahan data. Adapun laporan ini berupa laporan data spare part, laporan data suplier, laporan data servis per nota, laporan data servis per periode, laporan data mekanik, dan laporan lainnya. Data servis per nota Dalam hal ini dapat dilihat pada gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Laporan data servis per nota
Perintah SQL :
select * from table_servis inner join table_mekanik
on table_mekanik.kd_mekanik=table_servis.kd_mekanik
inner join table_motor on table_motor.nopol=table_servis.nopol
inner join table_garansi on table_garansi.kd_gar=table_servis.kd_gar
inner join table_pelanggan on table_pelanggan.kd_pelanggan=table_motor.kd_pelanggan
order by table_servis.nota_servis


	Maksud dari perintah SQL tersebut digunakan untuk  memanggil kd_mekanik, nopol, kd_gar, kd_pelanggan yang terdapat dalam tabel servis, tabel mekanik, tabel nopol, tabel garansi, dan tabel pelanggan yang menghasilkan total biaya servis pelanggan per nota berdasarkan nota_servis.
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Gambar 4.11 Laporan penjualan per periode
Perintah SQL :
Select * from table_jual inner join table_pelanggan
on table_pelanggan.kd_pelanggan=table_jual.kd_pelanggan
inner join table_part on table_part.kd_spart=table_jual.kd_spart
order by table_jual.nota_jsp


Maksud dari perintah SQL tersebut digunakan untuk  memanggil kd_pelanggan dan kd_spart yang terdapat dalam tabel jual_spart, tabel pelanggan dan tabel spart, yang menghasilkan total penjualan spare part pada periode tertentu berdasarkan jual_spart dan nota_jsp.
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Gambar 4.12 Laporan pembelian per periode
Perintah SQL :
select J.kd_spart, sum(J.jml_jual) as tot_jual, sum(J.harga_jual) as total_harga,
S.nama_spart from table_jual J, table_part S
where J.kd_spart=S.kd_spart
Group By J.kd_spart
Order By J.jml_jual Desc


Maksud dari perintah SQL tersebut digunakan untuk  memanggil kd_supplier dan kd_spart yang terdapat dalam tabel beli_spart, tabel supplier dan tabel spart, yang menghasilkan total pembelian spare part pada periode tertentu berdasarkan beli_spart dan nota_bsp.

4.2.4 Menu Keluar
	Menu ini digunakan untuk keluar dari program aplikasi Sistem Pengolahan Data Servis Sepeda Motor Di Dealer Yamaha Subur Motor, Pemalang Berbasis Multiuser. Akan muncul pesan konfirmasi apakah aplikasi akan di tutup ?

BAB V
PENUTUP

5.1 	Kesimpulan
Sistem ini dibuat untuk membantu pekerjaan yang ada di Honda Ahas Servis 8634 Janti Yogyakarta, khususnya dalam pengolahan data servis maupun transaksi penjualan spare part. Penggunaan sistem ini dapat membantu dalam proses penyajian laporan-laporan seperti Laporan data mekanik, Laporam data garansi, Laporan pelanggan, Laporan Nopol motor, Laporan servis per nota, Laporan servis per periode.  Laporan penjualan spare part per periode, Rekapitulasi penjualan spare part per periode. Laporan data supplier pembelian spare part per periode.Laporan return pembelian spare part per periode sehingga informasi dapat diperoleh lebih cepat.

5.2 Saran
Untuk pengembangan yang lebih lanjut, perlu dilengkapi dengan mesin antrian untuk pelanggan yang akan servis  sehingga memudahkan dalam penginputan data pelanggan. 
	Penggunaan program aplikasi yang berbasis multiuser, diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data. 
	Untuk pengembangan lebih lanjut, perlu dilengkapi dengan pembuatan laporan Rugi/Laba. 
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