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BAB II

LANDASAN TEORI

Sekilas Mengenai PT BOSOWA Taksi Makassar
BOSOWA didirikan oleh H.M Aksa Mahmud, pada tanggal 22 februari 1973 dengan nama perusahaan “CV. Moneter” yang bergerak dibidang perdagangan umum, sesuai akte nomor 6 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris Prof. Teng Jing Leng, SH. Selaku notaris Joost Dumanauw pada tanggal 6 april 1978 CV. Moneter berubah menjadi PT Moneter Motor dengan bidang usaha agen Datsun yang diangkat oleh PT. Indokarya sebagai distributor tunggal di Indonesia dan berkantor di Pare-pare dengan modal awal Rp.5.000.000,- dari kredit bank BNI setempat.
Kurang lebih dua tahun sebagai agen Datsun secara tiba-tiba usaha tidak lancar dan akhirnya terhenti, demikian juga PT. Moneter Motor ikut berhenti karena tidak ada suplai kendaraan.
Dengan perjuangan tampa mengenal lelah, pendiri usaha ini merubah usahanya menjadi PT. BOSOWA Berlian Motor yang mendapat kepercayaan sebagai dealer kendaraan Mitsubisthi yang diangkat oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor di Jakarta sebagai agen tunggal pemegang merek Mitsubisthi di Indonesia dengan akta pendirian pada tanggal 14 oktober 1980 nomor 82 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris  Hasan Zaeni Zaenal, SH. Di Makassar, adapun kantor dari Pare-pare di pindahkan ke Makassar yang terletak di jalan Gunung Bawakaraeng nomor 138 dan kemudian kantor pusat BOSOWA didirikan di jalan Urip Sumoharjo nomor 188 Makassar.
Kegiatan pertaksian PT BOSOWA Taksi Makassar dimulai pada tahun 1989, dengan nama PT Merpati Wahana Merpati Taksi, bekerjasama dengan KOPADMAS (Koperasi Angkutan Maros) yang telah memperoleh fasilitas PMDN sebanyak 100 unit Taksi. Dan melakukan perluasan usaha dengan surat persetujuan penanaman modal dalam negeri nomor : 68/Iipmdn/1992 tertanggal 30 Mey 1992, Nomor proyek  : 71/22-21-07041 sebanyak 200 unit. Melihat kondisi masyarakat dimana taksi sudah merupakan kebutuhan penunjang tranportasi, maka PT BOSOWA taksi pada bulan November/Desember 2000 menambah 200 unit taksi, sehingga total yang beroperasi pada bulan Desember 2001 sebanyak 500 unit. Melihat kondisi di atas, seluruh taksi merupakan milik perusahaan jadi seluruh biaya perawatan di tanggung oleh peerusahaan, kecuali kerusakan yang diakibatkan karena kecelakaan, kerusakan karena kecelakaan atau kerusakan yang diakibatkan oleh pengemudi biaya kerusakan di bebankan kepada pengemudi.
Pada mulanya PT. Bosowa Berlian Motor hanya bergerak dibidang otomotif, yang kemudian melakukan ekspansi usaha pada bidang-bidang lainya seperti jasa konstruksi, agrobisnis, jasa angkutan bus antar kota, pengemasan air mineral, pabrik semen dan industri marmer serta minyak pelumas berlian dan sekaligus sebagai importir aspal guna pembangunan jalan baru melalui proyek pinjaman luar negeri.

Anak Perusahaan Dari Bosowa Group
Devisi Otomotif :
	PT Bosowa Berlian motor

PT Bosowa utama
PT Merpati Wahana Merpati Taksi
	PT Bumi Bosowa Internasional
PT Amal Bhakti Nusa Persada
Devisi Industri :
	PT Bosowa Mining

PT Bosowa Citra Waena Ompo
PT Bosowa Plastindo
Devisi jasa konstruksi tol real estate
	PT Tuju Wali-Wali

PT Bosowa Marga Nusantara
PT Indah Bumi Bosowa
Devisi Perkebunan:
	PT Bumi Sawindo Permai
	PT Selebes Minahasa Surya Adira

Devisi ekspor impor :
	PT Dataran Bosowa
	PT Bantimurung Indah
	PT Bosowa Cocoa Industries

PT Bosowa Isuma
Devisi Semen :
	PT Semen Bosowa Maros

PT Bosowa Lloyd
Devisi keuangan :
	PT Staco Boso Finance

Bosowa Singapore Ltd

Devisi Pengembangan :
	PT Bosowa Nusantara Motor
	PT Bosowa Daya Energi

PT Galung Loanna Bosowa

Visi Dan Misi Bosowa Taksi Makassar
Bosowa utama yang merupakan anak dari PT Bosowa Berlian Mortor membidangi pelayanan jasa angkutan taksi, berdiri pada tahun 1987 sejalan dengan perkembangan kota madya Makassar sebagai kota metropolitan dimana sektor angkutan memegang peranan penting bagi masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Adapun yang menjadi visi dan misi bosowa adalah :
Misi Bosowa :
	Perusahaan swasta nasional yang berorientasi profit

Membuka lapangan kerja bagi masyarakat
Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk.
Mengembangkan ekonomi bangsa dan meningkatkan tarap hidup masyarakat.
Memberi manfaat bagi agama, bangsa dan masyarakat.
Visi Bosowa :
	Mengembangkan perusahaan nasional yang kokoh, mandiri dan profesional serta berdaya saing kuat terhadap pasar nasional global.

Mengembangkan bisnis jasa yang kuat, agribisnis yang tangguh, dan industri yang dapat memberi nilai tambah ekonomi.
	Membuat bosowa sebagai asset bangsa Indonesia dengan kontribusi penghasil devisa.
	merubah status dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan publik

Struktur Organisasi 
Struktur organisasi perusahaan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan, karena tampa struktur organisasi yang jelas dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas bagi setiap karyawan dalam perusahaan tersebut.
Struktur organisasi perusahaan pada dasarnya memberi gambaran terhadap hubungan antar wewenang, serta tanggungjawab pada setiap karyawan haruslah sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan serta dibidang usaha yang digeluti.
Suatu perusahaan dalam memberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab pada setiap karyawan melaui pemberian imbalan yang seimbang dengan prestasi kerja mereka. Dengan demikian setiap karyawan perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut.
Disamping itu struktur oprganisasi perusahaan merupakan unsur penting karena dari struktur ini dapat diketahui tatanan kerja organisasi perusahaan, dapat diukur sejauh mana mekanisme kerja suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Adapun gambar struktrur organisasi dan penjelasan serta tugas dari masing-masing bagan sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT BOSOWA
Direktur :
Tugas pokok :
	Memantau kondisi perusahaan secara keseluruhan.

Berhubungan dengan pemerintah.
Bertanggung jawab kepada presiden direktur.
General Manager :
Tugas pokok :
	Memenuhi kebutuhan armada termasuk perawatan armada angkutan taksi.
	Bertanggungjawab terhadap operasional armada.
	Bertanggungjawab kepada direktur.

Manager Keuangan :
Tugas pokok :
	Mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan pemanfaatan untuk penyesuaian akuntansi/keuangan perusahaan sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia usaha.

Mengkoordinir dan mengarahkan penyusunan rencana keuangan jangka pendek dan panjang agar dapat memanfaatkan sumber dana secara maksimal, efesien dan efektif.
Mengusahakan pengembangan sumber dana, mengkoordinasi dan mengerahkan pengolahan arus dana perusahaan dengan lancar, efesien dan efektif.
Mempersiapkan penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan perusahaan serta melaksanaan pembinaan terhadap para pelaksana.
Melaporkan kepada direksi mengenai keadaan keuangan perusahaan pada khususnya, baik bersifat rutin maupun insidental.
Melaksanakan penggunaan dana interen perusahaan maupun dari luar perusahan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.
Mengatur pemanfaatan dana sebaik dan seefesien mungkin.
Membuat analisa perkembangan dan keadaan keuangan perusahaan untuk memberi informasi yang menunjang perkembangan perusahaan.
Menyelengarakan pembuatan rencana dana perusahaan.
Melakukan tugas pokok sebagai penaggungjawab masalah perpajakan yang administrasinya dilakukan oleh acconting.

Manager Operasional :
Tugas pokok :
	Mengatur inventarisasi dan pemeliharaan kendaraan.

Menangani kegiatan opearasional kendaraan yang berhubungan dengan pihak ketiga.
Memonitor kelengkapan dan keabsahan administrasi kendaraan secara keseluruhan.
Memonitor kegiatan bagian kendaraan, pengawasan bengkel dan Spare parts.
Membuat rencana kerja dan laporan secara periodik mengenai kegiatan operasional secara keseluruhan.
Mengkoordinasikan dan mengarahkan pengemudi mengenai aturan tata tertib dan produktivitas.
Mengikuti perkembangan operasional diluar dan pemanfaatannya untuk penyesuaian langkah perusahaan sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia usaha.
Kepala Administrasi Umum dan Personalia.
Tugas pokok :
	Memelihara dan mengarahkan pelaksanaan penyelanggaraan administrasi kepegawaian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan kepegawaian yang timbul.

Memelihara keabsahan perizinan yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan.
Menyelenggarakan tata perkantoran dan tugas-tugas umum lainnya.
Menangani/menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi perusahaan dalam hubungannya dengan ikatan-ikatan kontrak dan kemantapan perusahaan.
	Mengamankan (secara hukum)  segala aktivitas dan kepentingan perusahaan.
Mengurus dan menyelesaikan masalah penambahan dan pengadaan investasi kantor.
Melaporkan kepada atasan mengenai kegiatan administrasi umum dan personalia, baik yang bersifat umum maupun insidental.
Memberi informasi kepada atasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan sebagainya.



Bagian Akuntansi / Pembukuan
Tugas pokok :
	Menyelenggarakan proses akuntansi perusahaan agar informasi keuangan perusahaan dapat dilaporkan tepat pada waktunya.

Mengendalikan proses akuntansi perusahaan agar informasi keuangan perusahaan dapat dipercaya dan wajar.
Menyajikan data untuk pengendalian keuangan dan pembelanjaan (termasuk perpajakan).
Memberi usulan mengenai langkah-langkah dalam bidang administrasi dan keuangan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
Mengerjakan kader piutang driver.
Membuat klain piutang driver.
Menganalisa hasil pengemudi setiap hari.
Membuat laporan secara rutin mengenai kegiatan bagian akuntansi (termasuk laporan pph 21 setiap bulannya).
Kepala Kasir :
Tugas pokok :
	Menyusun dan mencatat setiap transaksi yang telah terjadi setiap hari melalui kas.

Menyusun/meng-file setiap transaksi yang telah dicatat.
	Membuat laporan tertulis secara rutin mengenai kegiatan kasir.

Kepala Spare parts
Tugas pokok :
	Memberi penunjang Spare parts untuk kelancaran kegiatan bengkel kendaraan.

Menyusun keperluan Spare parts kendaraan pada bengkel sesuai order yang ada.
Mencari informasi sumber dan harga Spare parts.
Mengadakan pembelian sesuai dengan order yang telah disetujui.
	Mengelola gudang serta sistemnya.

Membuat laporan secara priodik mengenai kondisi Spare parts, pengadaan gudang.
Mengadakan cross check pemakaian atau penggunaan Spare parts taksi.
Kepala Logistik
Tugas pokok :
	Membuat nota pesanan dan mengadakan pembelian sesuai order yang telah disetujui.

Mencari sumber informasi dan harga Spare parts/barang yang dianggap paling murah.
Menyerahkan daftar atau mencatat Spare parts/barang yang dianggap paling murah.
Membuat laporan secara priodik mengenai kondisi harga barang-barang dan Spare parts.
Verifikasi
Tugas pokok :
	Mengecek kebenaran setiap teransaksi.

Mengadakan konfirmasi terhadap setiap pengawasan atas kebenaran setiap transaksi poin 1.
Mengecek/membandingkan harga pasar atas pengadaan barang.
Menerima dan memeriksa kebenaran kuitansi tagihan yang masuk.
Kepala Operator
Tugas pokok :
	Mengkoordinir kegiatan operator untuk kelancaran pelayanan terhadap pelanggan.

Bekerja sama dengan bagian pengawas dalam hal mengupayakan kelancaran operasional taksi.
Menerima order dan meneruskan kepada driver melalui radio komunikasi.
	Menjag nama baik perusahaan dengan cara memberikan informasi yang positif kepada pelanggan.

Mengatur jadwal dan absensi operator dan mengawasi peralihan operator.
Membantu pengawas dan mengawasi bagian driver lewat udara.
Menjaga inventaris perusahaan utamanya rekom dan telepon.
Membuat laporan setiap saat mengenai informasi yang diterima melalui telepon kebagian yang terkait.
Bimbingan dan Penyuluhan Pengemudi Taksi
Tugas pokok :
	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan bagi pengemudi yang produktivitasnya tidak optimal.

Mengadakan proses penyelidikan khususnya pengemudi yang membuat pelanggaran (argometer, pelayanan, disipliner).
Memonitoring perolehan pendapatan bagi pengemudi untuk selanjutnya dikoordinasikan bagi pembinaan.
Manajemen pendidikan reguler pengemudi dan mensosialisasikan peraturan-peraturan baru.
Membuat laporan dan rencana kerja mengenai kegiatan penyuluhan pengemudi.
Kepala Kendaraan
Tugas pokok :
	Mengatur kendaraan/pengemudi taksi dan jadwal operasinya.

Bekerjasama dan berkoordinasi dengan bagian opersional dalam rangka kelancaran operasional taksi.
Mengawasi/mengetahui setiap unit yang memerlukan perbaikan dan unit berada dalam maupun diluar pool.
Mengurus kelengkapan kendaraan termasuk kelengkapan administrasi.
Melaporkan secara rutin mengenai kegiatan bagian kendaraan secara keseluruhan dan rencana kerja setiap minggunya.
Memonitoring pendapatan pengemudi setiap hari.
Mengadakan pemerikasaan kendaraan (kebersihan, segel, perlengkapan).
Kepala Pengawas
Tugas pokok :
	Mengawasi kegiatan operasional kendaraan, pengawas lapangan yang berhubungan dengan kelancaran pelayanan.

Menjaga ketertiban dan pelayanan baik di dalam maupun diluar pool.
Mengatasi masalah seperti tabrakan, ketinggalan barang, perkelahian baik antar sesama karyawan ataupun dengan masyarakat umum. 
Membuat laporan secara rutin mengenai kegiatan bagian pengawas secara keseluruhan.
Mengawas/memonitor kegiatan  bagian pengawas lapangan.
Menbuat laporan secara priodik mengenai kegiatan bagian pengawas.
Mengawasi penertiban KTA dan pakaian dinas. 
Kepala Bagian Bengkel
Tugas pokok :
	Memeriksa kendaraan yang masuk bengkel sesuai dengan pengantar yang ada.

Mengatur tugas-tugas mekanik baik yang berhubungan dengan perbaikan kendaraan, maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban dalam bengkel.
Memperbaiki kendaraan yang masuk di bengkel sesui dengan pengantar perbaikan yang ada.
Mengajukan permintaan pengadaan Spare parts untuk keperluan perbaikan kendaraan.
Memeriksa tugas-tugas mekanik yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan.
Mengatur administarsi bengkel.
Mengadakan final check dan mengeluarkan kendaraan yang ada dibengkel yang selesai dikerjakan dan layak jalan.
Membuat laporan harian, mingguan dan  bulanan mengenai kegiatan bengkel.
Mengadakan quality control terhadap kondisi kendaraan.
Dalam setiap organisasi atau perusahaan, keadaan karyawan adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, karena mengingat bahwa keadaan karyawan merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan perusahaan. Tingkat produktivitas suatu perusahaan dapat diukur dari keadaan karyawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Desain Sistem
Desain sistem adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi

Konsep Sistem Informasi
Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang salin terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Menurut Barry E. Cushing : “suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen sub sistem yang berinteraksi untuk menapai satu tujuan”.1 Adapun prosedur didefinisikan sebagai urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.
Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemedidalam mengambil keputusan, informasi didapat dari sistem informasi.
Goron B. Davis, mengemukakan : “Informasi adalah data yang telah diolah dalam suau bentuk yang berguna bagi enerima dan yanta atau berupa nilai yang dapat dipahami didalam keputsan sekarang maupun masa depan”.2 
Sistem informasi adalah sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan sebuah organisasi.
Menurut Henry C.Lucas “ sistem informasi adalah suatu keiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam bidang organisasi”.3
Sistem Informasi Manajemen dalah sistem inforasmasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Biasanya sistem informasi manajemen menghasilkan informasi untuk memantau kerja, memelihara koordnasi dan menyediakan inforamsi untuk operasi organisasi. Umumnya sistem informasi manajemen mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi. 
Menurut Gordon B. Davis dan Margaret H.Olson mendefensiskan sistem informasi sebagai berikut : “ sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi-operasi manajemen dan fungsi-fungsi pegambilan keputusan didalam sebuah organisasi. Sistem tersebut memanfaatkan perangkat keras dan peragkat lunak komputer, dan prosedur-prosedur manual, model-model untuk analisis, perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan  dalam sebuah basis data”.4

Tujuan Desain Sistem
Desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama yaitu :
a.	Untuk memenuhi kebutuhan sistem kepada pemakai sistem
b.	Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat.

Komponen Sistem Informasi
Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen sebagai berikut:
	Perangkat keras (hardware) : mencakup piranti-piranti fisik atau peralatan komputer.

Perangkat lunak (software) : sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
Prosedure : sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki
Orang : semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.
	Basis data (database) : sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
Jaringan komputer dan komunikasi data : sitem penghubung yang memungkinkan untuk  dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.




Pengembangan Sistem
Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan dari mulai sistem itu direncanakan sampai sistem itu diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :
Tahapan Studi Kelayakan
Pada tahapan studi kelayakan, identifikasi terhadapa kebutuhan sistem baru mulai dilakukan. Identifikasi tidak hanya didasarkan oleh kebutuhan-kebutuhan baru yang dikehendaki oleh manajemen  (yang selama ini belum terpenuhi), tetapi harus memperhatikan kebutuhan pada sistem yang sudah ada, baik yang masih manual maupun sistem otomasi.	  
Tahapan Rencana 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 konteks (atau yang serin disebut dengan diagram konteks). Data Flow Diagram (DFD) sering diterjemahkan menjadi  Diagram Alir Data (DAD).
Tahapan Analisis Sistem
Pada tahapan analisis sistem, analis sistem (orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem secara menyeluruh) sering berdialog dengan pengguna untuk memperoleh informasi detail kebutuhan pengguna. Hal ini berpengaruh besar terhadap sistem yang akan dikembangkankan karena menyangkut akan kebutuhan-kebutuhan dari pengguna. Adapun untuk memperoleh informasi kebutuhan pengguna biasanya dilakukan dengan melalui wawancara, obsevasi, dan kuesioner. Hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan untuk menyusun DAD untuk sistem baru. 
Tahapan Perancangan Sistem
Tahapan perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
	Perancangan basis data

Perancangan ini merupakan langkah untuk menentukan basis data yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna.
	Perancangan proses

Perencangan ini biasanya menghasilkan dokumentasi perancangan dalam bentuk Spesifikasi Program Dan Bagan Struktur Sistem. Spesifikasi Program dipakai sebagai petunjuk bagi pemrogram agar dengan mudah dapat menuangkan proses ke dalam program. Bagan Struktur Sistem memperlihatkan seluruh program dalam sistem baru dan hirarki kontrol terhadap program-program tersebut.  
Tahapan Implementasi Sistem
Tahapan inplementasi sistem mencakup pengkodean program, pengujian program, pemasangan program, dan juga pelatihan kepada para pengguna. Setelah tahap ini berakhir maka akan sampai pada tahap penggunaan. Dalam hal ini aplikasi mulai dioperasikan oleh pengguna untuk melakukan berbagai transaksi.

Pengembangan Basis Data
Proses perancangan basis data terlepas dari masalah yang ditangani, artinya proses pengembangan basis data (database) akan selalu sama untuk setiap masalah dimana basis data tersebut digunakan,  tahapan dalam pengembangan basis data yaitu: 


Perancangan basis data secara konseptual
Perancangan basis data ini merupakan upaya untuk membuat model yang masih bersifat konsep.
Perancangan basis data secara logis
Perancangan basis data ini merupakan tahapan untuk memetakan model konseptual ke model basis data yang akan dipakai (model relasional, hirarki, atau jaringan).
Perancangan basis data secara fisik
Perancangan basis data ini merupakan tahapan untuk menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis data fisik yang tersimpan pada media penyimpanan eksternal (yang spesifik terhadap DBMS yang dipakai).

Database Management System (DBMS)
Sistem ini merupakan perangkat lunak yang mengatur proses pengelolaan database. Pengelolaan ini meliputi pembuatan database, akses terhadap database serta penyimpanan data dalam database. Sedangkan pengertian dari database adalah sekumpulan file-file yang paling berhubungan satu sama lain atau beberapa kunci penghubung, tersimpan dalam media penyimpanan diluar memori komputer. Media simpan ini dapat berupa disket, hardisk. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik, antara lain :
	Merupakan suatu kumpulan "interrelated data" yang disimpan  bersama tanpa menggangu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data.
	Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal.

Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol.
Data merupakan suatu sumber yang sangat berguna bagi hampir di semua organisasi. Dengan tersedianya data yang melimpah, maka masalah pengaturan data secara efektif menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, maka tujuan dari diadakannya pengaturan data adalah sebagai berikut :
	Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang.
	Cara pemasukan data sehingga memudahkan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani.

Pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up to date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem.
	Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, modifikasi, pencurian dan gangguan-gangguan lain.
Alat Bantu analisis dan perancangan sistem
ER-Diagram.
Entity Relationship Diagram berdasarkan atas konsep :

Entity adalah suatu tempat atau sesuatu yang dianggap penting oleh pemakai dan sistem,  dimana entitas menyatakan objek atau kejadian yang terdapat didalam sistem

Relational adalah hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih entitas (relasi yang lain) yang dianggap penting  dimana sebagai bentuk  menyajikan informasi

Atribut adalah suatu karakteristik dan kualitas dari entity dan relasional

Gambar 2.2 Simbol ER_Diagram
Kardinalitas/derajat relasi adalah menunjukkan jumlah maksimum entity yang lain yang dinyatakan dalam bentuk garis cabang atau dengan menggunakan angka. Misal 1 dan 1 relasi satu ke satu, 1 dan N relasi 1 ke banyak, M dan N relasi banyak ke banyak) seperti ditunjukan gambar berikut :
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Gambar 2.3 Simbol Relasi Antar Tabel 


          
Diagram Alir Sistem 
Didalam flowchart sistem ini merupakan alat Bantu yang banyak digunakan untuk membantu dan untuk memahami suatu sistem informasi secara fisikal. Hal tersebut digambarkan seperti simbol berikut  ini :

Simbol alir data


Simbol proses pengolahan data dengan komputer


Simbol pembuatan dokumen


Simbol penyimpanan   

Gambar 2.4 Simbol Diagaram Alir Sistem
Diagram Arus Data (DAD) 

Kesatuan luar (external entity), simbol ini digunakan untuk menggambarkan asal atau tujuan data

Proses (process), simbol ini digunakan untuk proses pengolahan atau transformasi data.

Penyimpanan data (data store), simbol ini digunakan untuk menggambarkan data flow yang sudah disimpan atau diarsipkan.

Arus data (data flow), arus data ini mengalir di antara proses (process), simpanan data (data store)dan kesatuan luar (external entity).
Gambar 2.5 Simbol Diagram Arus Data 
Kamus Data
Kamus data adalah katalog fakta tentang data atau kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data diagram alur data bersifat global yaitu hanya ditunjukkan nama arus datanya saja
Format Rancangan
Format rancangan terdiri dari :
	Struktur basis data

Merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Struktur basis data merupakan komponen yang penting didalam sistem informasi karena berfungsi sebagai informasi bagi pemakainya.
Struktur basis data terdiri dari :
	Data Flowchart

Adalah gambaran dari semua proses yang terjadi dalam sistem beserta entitas - entitas yang terlihat.
	Data Context

adalah program yang digunakan untuk menggambarkan secara detail seluruh arus data yang terjadi didalam sistem dengan menggunakan notasi.
	Entity Relationship Diagram

adalah diagram yang menunjukkan tata hubungan entitas-entitas yang ada   didalam sistem.
	Relational Database

adalah hubungan  sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain.

	Masukan (input)

Masukan atau input merupakan awal dimulainya proses informasi  dalam sistem. Data terjadi dari transaksi-transaksi yang dimasukkan kedalam sistem  kemudian diproses.
	Keluaran (output)

Keluaran atau output merupakan hasil akhir dari seluruh proses pengolahan data dalam sistem informasi berupa laporan atau hasil media lunak berupa tampilan.

Sekilas tentang Borland Delphi 7
Delphi merupakan program aplikasi database berbasis windows. Delphi merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Borland International. Delphi menyediakan komponen-komponen yang memungkinkan kita membangun program aplikasi yang sesuai dengan cara kerja windows dan diperkuat dengan bahasa pemrograman terstruktur yaitu bahasa pemrograman Object Pascal yang sangat terkenal. Delphi 7 merupakan teknologi terbaru pemrograman visual yang dikembangkan oleh Borland. Berupaya untuk tampil up-to-date, Borland meluncurkan Delphi 7 yang semakin kaya akan fitur-fitur moderen. Jika pada versi-versi sebelumnya Delphi banyak mefokuskan pada aplikasi berbasis desktop, kali ini Delphi banyak melakukan perubahan. Hal ini terutama karena Delphi 7 banyak menambahkan fasilitas-fasilitas berbasis Internet. 
Tak hanya dalam fitur dan kemampuan, Delphi 7 juga memberikan banyak perubahan dalam hal tampilan. Hadir dalam tampilan menawan, semakin membuat Delphi kelihatan menarik tampilan utama Delphi 7 terlihat seperti Gambar 1.1.
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Gambar 2.6 Tampilan utama Delphi 7
Tampilan utama Delphi 7 di atas merupakan tampilan pada sistem operasi Windows XP, ini karena tampilanya mendukung terhadap theme XP.dengan demikian, Delphi dapat menyesuaikan tampilannya dengan theme Windows XP
Beberapa fasilitas baru yang ada pada Delphi 7 merupakan pengembangan dari Delphi 6. Namun demikian, juga banyak yang belum ada pada versi tersebut, dengan kata lain penambahan fasilitas-fasilitas tersebut ditujukan untuk menyempurnakan Delphi 6. jika dilihat dari banyaknya fasiltas tambahan yang diberikan, Delphi 7 secara khusus ditujukan untuk mendukung Perkembangan aplikasi Internet. Namun demikian uga tidak meninggalkan kemampuan yang sudah melekat pada Delphi. Fasilitas-fasilitas yang dapat anda temukan pada Delphi 7 antara lain sebagai berikut:


Database
Untuk edisi Enterprise serta profesional dilakukan perubahan pada teknologi database. Beberapa driver dbExpress untuk Informix SE, Oracle 9i, DB2 7.2, InterBase 6.5, serta MySQL merupakan hasil perubahan yang dilakukan. Selain itu juga ditambahkan driver baru untuk mendukung Microsoft SQL server 2000. dalam aplikasi database, Delphi tidak menganjurkan penggunaan SQL Links, sehingga fasilitas ini tidak lagi ada pada Delphi. Sebagai gantinya, Delphi menganjurkan penggunaan dbExpress untuk mengakses database SQL server pada Delphi.
Komponen
Untuk Delphi  edisi professional  serta Enterprise memiliki dukungan terhadap theme Windows XP. Jadi ketika anda menggunakan Windows XP, secra otomtis aplikasi yang anda buat akan menggunakan kontrol pada Windows XP. Tak hanya itu, Delphi 7 juga menambahkan beberapa komponen baru pada tab-tab separti tab dbExpress (TsimpleDataSet), tab Dioalogs (TpageSetupDialog), tab Additional (TSPColorMap, TstandardColorMap, dan TtwilightColorMap), serta tab System. Selain itu, dalam class exeption juga ditambahkan class baru bernama EfileStreamError.
Rave Report
Rave Report merupakan suatu fasilitas khusus pada edisi Professional serta Enterprise yang dapat digunakan untuk membuat report pada aplikasi yang anda buat.


Teknik Pemrograman Aplikasi Multiuser
Ada kalanya sebuah database akan di-sharing dan digunakan dengan beberapa user dalam jaringan. Program aplikasi (.exe) dapat diletakkan pada salah satu komputer dan user lain menjalankan  exe yang sama. Pada keadaan seperti ini semua komputer user harus mempunyai BDE (Borland Database Engine) yang berguna untuk mengakses database dan mengatur nama alias yang sama yang diinstall pada masing-masing komputer. Masing-masing database mempunyai cara yang berbeda untuk menangani user yang mengakses data secara bersama-sama. Pada dasarnya ada dua macam pendekatan :
	Paradox menggunakan pessimistic locking, yang berarti saat seorang user melakukan edit pada suatu record, maka tidak ada user lain yang dapat melakukan edit pada record yang sama. User lain tersebut hanya bisa melihat data.

SQL Server pada umumnya menggunakan pendekatan optimistic locking, yang berarti beberapa user dapat melakukan edit pada record yang sama pada saat yang bersamaan. Pada saat perubahan data disimpan kedalam database, maka pertama akan dicek dahulu apakah record tersebut sudah diubah oleh user lain atau belum. Caranya, user yang akan menyimpan perubahan akan mengecek apakah data dalam database sama dengan data sebelum diubah. Jika sama, user dapat menyimpan perubahan. Sebaliknya jika tidak sama (yang berarti record telah diubah user lain), user tidak dapat melakukan perubahan.



Paradox
Database server yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah Paradox. Alasannya karena database ini sudah terintegritasi didalam delphi. Paradox merupakan salah satu dari sekian banyak database server seperti diantaranya adalah dBase, Interbase, SyBase, Microsoft SQL Server, MySQL, maupun Oracle. Selain itu Paradox juga memberikan fleksibilitas lebih tinggi dibanding database lainnya. Dengan menggunakan Paradox, kita dapat merancang suatu aplikasi client server yang dapat digunakan secara multiuser dengan jumlah transaksi yang cukup banyak. Paradox juga mengizinkan validasi data pada level database dan Sekuritas password yang juga dapat diintegrasikan ke dalam paradox itu sendiri. Alasan utama sehingga digunakan berbagai macam database server adalah karena semakin meningkatnya kebutuhan pengelolaan database dalam jumlah besar. Aplikasi yang berbasis stand alone dirasa tidak cukup.

