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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Gamabaran Umum CV.Sumber Baru Niaga
2.1.1 Sejarah CV.Sumber Baru Niaga
CV.Sumber Baru Niaga didirikan pada tahun 1971. Awalnya merupakan sebuah toko emas di daerah Gondomanan yang kemudian berkembang menjadi dealer Otomotif yang memilki berbagai produk dari beberapa merek terkenal atau campuran dari berbagai produk yang akhirnya sampai pada satu produk saja yaitu Yamaha. Dealer ini berlokasi di wilayah kodya Yogyakarta di Jl.Mangkubumi No.27. CV.Sumber Baru Niaga melayani penjualan berbagai produk sepeda motor Yamaha dan melayani service serta penjualan suku cadang asli Yamaha.
Sering dengan perkembangan perusahaan CV.Sumber Baru Niaga menyediakan layanan service bagi sepeda motor dengan merek Yamaha yang biasa dikenal dengan SENTRAL YAMAHA I. Usaha ini dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai keluhan para pelanggannya baik karena kerusakan kendaraan maupun untuk melengkapi peralatan yang kurang lainnya. Penjualan Spare Part (suku cadang) juga dimaksudkan sebagai usaha untuk menyediakan kelengkapan suku candang sepeda motor yang hilang, kurang ataupun rusak.



2.1.2 Produk CV.Sumber Baru Niaga
Produk-produk yang dijual oleh/di CV.Sumber Baru Niaga Yogyakarta meliputi produk-produk dari Yamaha antara lain :
	Produk berupa kendaran bermotor antara lain : Scorpio, RXKing dan RXSpecial, JupiterMX dan JupiterZ, F1ZRSporty dan F1ZRFull_Cluth, Vega dan VegaR, MioSporty.

Produk berupa suku cadang atau SparePart dari berbagai tipe kendaraan bermotor.

2.1.3 Klasifikasi Bagian di CV.Sumber Baru Niaga
Bagian di CV.Sumber Baru Niaga terdiri dari :
	Pimpinan

Merupakan pimpinan perusahaan.
	Supervisor

Merupakan koordinator lapangan.
	Counter Sales

Bagian penjualan.
	Counter SparePart

Bagian penyediaan suku cadang untuk reparasi kendaraan bermotor.
	Counter Service

Bagian reparasi dan service kendaraan bermotor.
	Kasir

Bagian pembayaran.
	Finance

Bagian keuangan perushaan.
	Administrasi

Bagian administrasi perusahaan.
	Mekanik

Bagian reparasi dan service kendaraan bermotor.
	Accounting

Bagian pembukuan perusahaan.
	Promosi

Bagian periklanan dan promosi.
	PreDelivery Suspection

Bagian pengantaran kendaraan bermotor ke pembeli.

2.2 Sistem Pendukung Keputusan
2.2.1 Hakekat Sistem Pendukung Keputusan
Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 
Pada sisi lain, pembuat keputusan kerap kali dihadapkan pada kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data yang begitu banyak. Untuk kepentingan itu, sebagian besar pembuat keputusan dengan memepertimbangkan rasio manfaat/biaya, dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan seperangkat sistem yang mampun memecahkan masalah secara efisien dan efektif, yang kemudian disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK). 
Memahami SPK dan pengunaanya sebagai sistem yang menunjang dan mendukung keputusan mudah dilakukan melalui tinjauan relatif atas peranan manusia dan komputer guna mengetahui bidang fungsi masing-masing, keunggulannya serta kelemahannya. Tujuan pembentukan SPK yang efektif adalah memanfaatkan keunggulan kedua unsur, yaitu manusia dan perangkat elektronik. Terlalu banyak menggunakan komputer akan menghasilkan pemecahan yang bersifat mekanis, reaksi yang tidak fleksibel, dan keputusan yang dangkal. Sedangkan terlalu banyak manusia akan memunculkan reaksi yang lamban, pemanfaatan data yang serba terbatas, dan kelemahan dalam mengkaji alternatif yang relevan.

2.2.2 Defenisi Sistem Pendukung Keputusan
Menurut salah satu pendapat seperti berikut Turban, E., Decision Support end Expert System, Prentice - Hall International, Inc, New Jersey 1995, p. 11.
“Decision Support System (DSS) mencakup sumber daya individu dan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Merupakan sistem bantu berbasis komputer untuk pengambilan keputusan di bidang manajemen yang bergelut dalam keputusan yang resmi terstruktur”.
Selain itu juga ada defenisi seperti berikut : “model dengan basis susunan prosedur untuk memproses data dan dugaan dalam membantu manajer mengambil keputusan”.
Selanjutnya defenisi lebih lanjut seperti berikut ini. Turban, E., Decision Support end Expert System, Prentice - Hall International, Inc, New Jersey 1995, p. 84.
	Adanya interaktif, yaitu keterkaitan masing-masing komponen.

Fleksibelitas, dimungkinkan adanya penyesuaian.
Adaptif terhadap situasi yagn diciptakan.
Mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur.
Mengumpulkan data.
Mudah digunakan.
Mendukung proses pada tahapan pengambilan keputusan.
Berbasis ilmu pengetahuan.
Dari beberapa defenisi pengambilan keputusan yang ditemukan, dapat dirangkum bahwa pengambilan keputusan dalam suatu organisasi merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi yang terus menerus dari keseluruhan organisasi. Hasil keputusan tersebut dapat merupakan pernyataan yang disetujui antar alternatif atau antarprosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Ciri dan Manfaat Sistem Pendukung Keputusan
Decision Support System (DSS) yang baik mempunyai ciri : Turban, E., Decision Support end Expert System, Prentice - Hall International, Inc, New Jersey 1995, p. 82.
sederhana; dapat diandalkan; mudah dikendalikan; menyesuaikan; lengkap pada masalah penting; mudah berkomunikasi dengannya.
	Beberapa alasan penting dipergunakannya DSS antara lain karena manfaat seperti dibawah ini :
	Perusahaan berada pada keadaan yang tidak menentu.

Menghargai kompetisi local maupun internasional.
Membantu menyelesaikan masalah yang sulit dalam operasional.
	Adanya komputer yang membantu dalam peningkatan efisiensi dan kemampuan menuju unggulan  pasar.
Bagian informasi tak bisa lagi hanya sewaktu-waktu saja, tetapi harus merupakan bagian yang menyatu dari proses basis.
Juga adanya enam alasan penting seperti berikut ini :
Faktor
Presentase
1. Diperlukan keakuratan informasi
2. DSS menggunakan organisasi yang unggul
3. Diperlukan informasi baru
4. DSS mengolah manajemen orang – waktu
5. Jika diperlukan informasi yang tepat waktu 
6. Dapat mengurangi biaya
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Gambar 2.1. Enam Alasan Penting Turban, E., Decision Support end Expert System, Prentice - Hall International, Inc, New Jersey 1995, p. 12.

Secara umum manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan DSS adalah seperti berikut : Turban, E., Decision Support end Expert System, Prentice - Hall International, Inc, New Jersey 1995, p. 87.
	Punya kemampuan mendukung pemecahan masalah yang komplek.
	Bereaksi cepat terhadap situasi yang tak diharapkan pada kondisi yang berubah DSS melakukan analisis kuantitatif dengan sangat cepat, dan menghemat waktu.

Punya kemampuan dengan mencoba berbagai strategi berbeda kondisi dengan tepat dan cepat.
Belajar dan mengembangkan program baru, dengan menggunakan pola analisis “what if” (apabila), merupakan saran dalam pelatihan manajer.
Membangun jembatan komunikasi, sehingga pengumpulan data dan pemecahan masalah yang merupakan alat untuk meningkatkan kerjasama tim. Meningkatkan pengendalian pengukuran dan meningkatkan kinerja organisasi.
	Meningkatkan pengendalian pengukuran dan meningkatkan kinerja organisasi.
	Menghemat biaya, pembuatan atau menhemat biaya akibat keputusan yang salah.
	Menigkatkan efektivitas manajerial
Keputusan lebih objektif, dan konsisten dibandingkan dengan intuisi saja.
Meningkatkan produktivitas dan analisis.

Teknik Perancangan SPK
Dalam mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dikenal ada dua perancangan yaitu :
	Perancangan Interatif

Suatu hasil rancangan SPK harus mempunyai kemungkinan untuk diubah secara mudah dan cepat. Dalam perancangan interatif, tahapan umum pengembangan sistem seperti analisis, perencanaan, kontruksi, dan implementasi dikombinasikan menjadi langkah tunggal yang dilaksanakan secara berulang. Rincian dari proses ini adalah sebagai berikut :
	Identifikasi masalah utama. 

Pada langkah ini pengambilan keputusan atau   user bersama-sama dengan perencana (builder) merumuskan persoalan yang dianggap paling penting untuk dipecahkan.
	Pengembangan sistem inti. 

Berdasarkan hasil perumusan pada tahap satu, maka dikembangkan sistem inti yang bertujuan untuk memecahkan persoalan yang dimaksud
	Evaluasi sistem secara terus-menerus.

Evaluasi disini harus dititikberatkan pada nilai guna sistem terhadap kebutuhan pengambilan keputusan.
Proses di atas harus dilakukan secara berulang sampai akhirnya diperoleh suatu sistem yang relative sempurna. 


	Pendekatan dengan Analisis Sistem

Perancangan SPK dengan pendekatan analisis sistem dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengambil keputusan dan menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan kemampuan ketiga tingkatan SPK yang ada (Intellegence, Design, Choice). Pendekatan ini berdasarkan keempat entitas yang dikenal dengan singkatan ROMC, yaitu Representasi, Operasi, Bantuan Memori, dan Mekanisme Kontrol.
	Representasi

Proses pengambilan keputusan pada umumnya terjadi dalam konteks konseptualisasi informasi yang digunakan dalm kegiatan tersebut. Konseptualisasi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk peta, gambar, grafik, tabel, angka-angka, dan lain-lain.
	Operasi

Sebagaimana diuraikan pada bab I bahwa Pemahaman (Intellegence), Perencanaan (Design), dan Pemilihan (Choice) merupkan langkah-langkah utama proses pengambilan keputusan. Ketiga langkah tersebut merupakan model dasar yang akan diterapkan pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK).
	Bantuan Memori

Beberapa jenis bantuan yang dapat disediakan oleh suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk mendukung penggunaan presentasi dan operasi diantaranya  :basis data, pandangan database, ruang kerja, perpustakaan, penghubung, pemicu, dan profil untuk penyimpan data status dan data standar.
	Mekanisme Kontrol

Representasi, Operasi, dan Bantuan Memori suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dimaksudkan untuk mendukung berbagai variasi jenis keputusan. Sedangkan mekanisme kontrol dimaksudkan untuk membantu pengambil keputusan dalam penggunakan representasi, operasi, dan bantuan memori atas dasar gaya, keterampilan, dan pengetahuan yang dimilikinya.

Langkah-Langkah Pembuatan SPK
	Tahapan yang dibuat untuk Sistem Pendukung Keputusan terutama sistem pendukung keputusan yang besar, merupakan proses yang rumit. Proses tersebut melibatkan banyak hal yang bersifat teknis, seperti pemilihan perangkat keras dan jaringan, sampai hal yang berhubungan dengan prilaku, seperti antar muka manusia dengan mesin (komputer) dan akibat yang potensial pada seseorang maupun kelompok. Pengembangan sistem pendukung keputusan yang dikemukakan oleh Efrain Turban dibagi dalam 8 (delapan) tahapan,kedelapan tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
	Perencanaan

Pada tahapan ini lebih difokuskan pada penafsiran kebutuhan dan diagnosa masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dari sistem pendukung keputusan, menentukan kunci keputusan–keputusan sistem pendukung keputusan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penentuan keputusan kunci.
	Sistem Pendukung Keputusan hanya alat yang memberikan informasi ke manajer. Keputusan akhir berada ditangan manajer, bukan SPK.

Kemungkinan mengalami kesultan untuk memberi informasi yang relevan dalam pembuatan keputusan sehingga harus berhati-hati dalam memberikan keputusan kunci.
	Penelitian

Penentuan yang relevan untuk keperluan pengguna dan ketersediaan sumber seperti perangkat keras, perangkat lunak, pengalaman-pengalaman yang relevan pada orang lain. 
3.	Analisis
Penentu pendekatan terbaik dan sumber daya tertentu untuk mengimplementasikan SPK, termasuk langkah ini adalah perencanaan konsep yang diikuti dengan studi kelayakan.
	Perancangan

Selanjutnya pada tahap perencanaan ini ditujukan untuk menentukan spesifikasi komponen-komponen dari sistem pendukung keputusan yang terdiri dari Subsistem basisdata, Subsistem model, Subsistem dialog.
	Kontruksi

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap perancangan, dimana ketiga subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu Sistem Pendukung Keputusan.
	Implementasi

Dalam tahap ini i9mplementasi meliputi testing, evaluasi, demo, orientasi training, pemakaian produksi adapun testing data output dibandingkan dengan data spesifikasi desain. Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan dari Sistem Pendukung Keputusan sejauh mana dapat memenuhi keperluan user, dalam tahap ini cukup sulit untuk berubah dan berkembang. Testing dan evaluasi adalah perubahan pada desain dan konstruksi untuk melakukan demo kemampuan operasional sistem, orientasi instruksi-instruksi manajerial user dapat kemampuan dan operasional sistem, sistem mengetahui susunan dan fungsi perawatan sistem.
	Perawatan dan Dokumentasi

Meliputi perencanaan untuk membina dukungan terhadap sistem dan omunitas pengguna termasuk pembuatan dokumentasi pengguna dan perawatan. Merupakan tahap yang harus dilakukan secara terus menerus untuk mempertahankan kehandalan sistem.
	Adaptasi

Dalam tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan-tahapan di atas pada waktu rentang tertentu sebagai tanggapan perubahan kebutuhan pengguna.

Proses Pengambilan Keputusan
Simon (1960) mengajukan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan. Proses ini teridiri dari tiga fase, yaitu :
Intelligence
Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenaklan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah,
Design
Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisis alternarif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan mneguji kelayakan solusi.
Choice
Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan.
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Gambar 2.2 Fase Proses Pengambilan Keputusan
Pendekatan Pengambilan Keputusan
Pengambil keputusan dapat membuat keputusan dengan menggunakan satu atau beberapa pertimbangan berikut :
	Fakta

Seorang pengambil keputusan yang selalu bekerja secara sistematis akan mengumpulkan semua fakta mengenai satu masalah dan hasilnya ialah kemungkinan keputusan akan lahir dengan sendirinya. Artinya, fakta itulah yang akan memberikan petunjuk keputusan apa yang akan diambil. Namun, sebenarnya tidak semudah itu. Masalahnya, fakta yang ada tidak selamanya jelas dan lengkap. Bisa saja dua fakta melahirkan keputusan yang bertentangan pada saat pengambilan keputusan harus mencari jaln keluar yang lain.
	Pengalaman

Pengalaman adalah guru terbaik. Seorang pengambil keputusan harus dapat memutuskan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan pengalamannya. orang pengambil keputusan yang sudah menimba banyak pengelaman tentu lebih matang dalam membuat keputusan dari pada pengambil keputusan yang sama sekali belum mempunyai pengalaman apa-apa. Namun, perlu diperhatikan bahwa peristiwa-peristiwa yang lampau tidak akan pernah sama dengan peristiwa-peristiwa pada saat ini. Oleh sebab itu, penyesuaian terhadap pengalaman seorang pengambil keputusan senantiasa diperlukan.

Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan
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Gambar 2.3 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Suatu SPK memiliki tiga sub sistem utama yang menentukan kapabilitas teknis SPK tersebut, yaitu :
	Subsistem Manajemen Basis Data (Data Base Management Subsystem)

Ada beberapa perbedaan antara data base untuk SPK dan non-SPK. Pertama, sumber data untuk SPK lebih “kaya” dari pada non-SPK dimana data harus berasal dari luar dan dari dalam karena proses pengambilan keputusan, terutama dalam level manajemen puncak, sangat bergantung pada sumber data dari luar, seperti data ekonomi. Kemampuan yang dibutuhkan dari manajemen data base antara lain :
	Kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai variasi data melalui pengambilan dan ekstrasi data.

Kemampuan untuk menambahkan sumber data secara cepat dan mudah.
Kemampuan untuk menggambarkan struktur dan logikal sesuai dengan pengertian pemakai sehingga pemakai mengetahui apa yang tersedia dan dapat menetukan kebutuhan penambahan dan pengurangan.
Kemampuan untuk menangani data secara personil sehingga pemakai dapat mencoba berbagai alternatif pertimbangan personil.
Kemampuan untuk mengelola berbagai variasi data. 
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Gambar 2.4 Subsistem Manajemen Basis Data
Subsistem Manajemen Basis Model (Model Base Management Subsystem)
Salah satu keunggulan SPK adalah kemampuan untuk mengintegrasikan akses data dan model-model keputusan. Kemampuan yang dimiliki subsistem basis model meliputi :
	Kemampuan untuk menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah.

Kemampuan untuk mengakses dan mengintegrasikan model-model keputusan.
Kemampuan untuk mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang analog dan manajemen data base (seperti mekanisme untuk menyimpan, membuat dialog, menghubungkan, dan mengakses model).
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Gambar 2.5 Subsistem Manajemen Basis Model
	Subsistem Perangkat Lunak Penyelenggara Dialog (Dialog Generation and Management Software)

Subsistem dialog dapat dibagi menjadi tiga bagian :
	Bahasa aksi, meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai dalam berkomunikasi dengan sistem. Hal ini meliputi pemilihan-pemilihan seperti papan ketik (key board), panel-panel sentuh, joystick, perintah suara dan sebagainya.

Bahasa tampilan atau presentasi, meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai. Bahasa tampilan meliputi pilihan-pilihan seperti printer, layar tampilan, grafik, warna, keluaran suara, dan sebagainya.
Basis Pengetahuan, meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai. Bahasa pengetahuan meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar pemakaian sistem bisa efektif. Basis pengetahuan bisa berada dalam pikiran pemakai, pada kartu referensi atau petunjuk, dalam buku manual, dan sebagainya.
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Gambar 2.6  Subsistem Penyelenggaraan Dialog

Bahasa Pemrograman Borland Delphi
Sekilas Tentang Bahasa Pemrograman Borland Delphi 6.0
Delphi 6 merupakan bahasa pemrograman yang bersifat visual. Bahasa  pemrograman ini dikembangkan dari bahasa Pascal yang diciptakan oleh Niklaus Wirth (seorang ilmuwan dari Swiss) pada tahun 1971.
Borland Delphi dirilis pertama kali pada tahun 1995 (Delphi versi 1) dan berjalan pada mesin 16 Bit (Windows versi 3x). Delphi versi 1 ini selain dapat berjalan pada Windows 3x juga dapat berjalan pada Windows 95. Selang satu tahun kemudian Borland International merilis Delphi versi 2 yang secara khusus berjalan pada mesin 32 Bit (tidak dapat berjalan pada mesin 16 Bit atau Windows 3x) yaitu pada sistem operasi Windows 95 dan Windows NT. 
Satu tahun kemudian Borland International sebagai perusahan yang mengeluarkan bahasa pemrograman Delphi berganti nama menjadi Inprise Corporation dan kemudian merilis Delphi versi 3 pada tahun 1997, Delphi versi 4 pada tahun 1998, Delphi versi 5 pada tahun 1999, Delphi versi 6 pada tahun 2001 dan Delphi versi 7 pada tahun 2002.
Dalam Delphi dikembangkan suatu sistem pemrograman yang terpadu yang dikenal sebagai IDE (Integrated Development Environment). Pada Delphi versi 6 IDE Delphi ini dibagi menjadi tujuh bagian utama yaitu Menu, Speed Bar, Component Palette, Form Designer, Code Editor, Object Inspector dan Object Tree View seperti terlihat pada gambar 2.7.
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Gambar 2.7 Tampilan Area Kerja pada Borland Delphi 6.0
Komponen Standar Bahasa Pemrograman Borland Delphi 6.0
Komponen-komponen utama dalam Delphi sebagai pembentuk window standar. Komponen-komponen itu antara lain :
Button
Digunakan sebagai tombol pengendali jika pemakai menginginkan suatu proses. Biasanya tombol ini diberi label tertentu untuk mengggambarakn proses yang terjadi apabila tombol ditekan.
Label
Digunakan untuk menampilkan tulisan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu obyek dalam form program aplikasi, terutama untuk obyek yang tidak mempunyai property caption.
Edit
Digunakan untuk menampilkan sebuah baris area pengeditan. Biasanya digunakan untuk menyediakan pemakai program dalam memasukkan atau mengedit suatu masukkan.
Memo
Memo hampir sama dengan komponen Edit, tetapi mempunyai area pengeditan yang dapat menampung lebih dari satu baris.
CheckBox
Digunakan untuk memberi tanda pada suatu pilihan yang ditampilkan dalam form program aplikasi. Dengan CheckBox ini pemakai dapat menandai suatu atau beberapa pilihan.

GroupBox
Digunakan untuk mengelompokkan obyek-obyek dalam sebuah form program aplikasi berdasarkan klasifikasi yang diinginkan pemrogram.
RadioButton
Komponen ini pada dasarnya sama dengan CheckBox, hanya saja pada komponen ini pemilih hanya dibolehkan memilih sebuah item pilihan saja.
RadioGroup
Komponen ini hampir sama dengan CheckBox, tetapi pada komponen ini, disamping pemakai program hanya bisa memilih sebuah item, semua item pilihan hanya merupakan satu obyek saja
ListBox
Secara visual komponen ListBox hampir sama dengan komponen Memo, tetapi fungsinya berbeda. ListBox digunakan untuk menampilkan item-item pilihan kepada pemakai.
	ComboBox

Komponen ini merupakan kombinasi ListBox dan Edit. Pemakai program dapat memilih daftar pilihan tetapi juga dapat memilih masukkan yang belum ada dalam daftar pilihan.
Panel
Merupakan komponen yang bisa berisi komponen lain dalam sebuah form program aplikasi.
ScrollBar
Merupakan komponen pengendali posisi, pada suatu form program aplikasi.
MainMenu
Digunakan untuk membuat MenuBar pada suatu form program aplikasi.
PopupMenu
Pada tampilan program aplikasi seringkali diperlukan suatu menu yang muncul apabila suatu obyek diklik kanan. Menu inilah yang disebut menu PopUp.
Form
Form dapat dianggap sebagai komponen standar. Penambahan disain form baru bagi suatu program aplikasi, tidak diambil dari palet komponen standar, karena komponen ini tidak ada dalam palet komponen standar.

Perintah-Perintah Penting Dalam Delphi
Mengatur Letak Obyek
	Obyek-obyek yang ditampilkan secara visual dapat diatur letaknya secara pasti dengan koordinat tertentu. Letak obyek dapat dinyatakan berdasarkan posisinya dari referensi kiri atas obyek induknya. Jadi untuk obyek-obyek yang dikelompokan menjadi suatu grup misalnya obyek-obyek dalam GroupBox atau Panel, referensinya adalah dari kiri atas GroupBox atau Panel induknya. Pengaturan letak obyek juga bisa dilakukan secara relatif terhadap posisi di dalam obyek induknya. Tetapi pengaturan secara relatif ini akan sekaligus mengatur ukuran obyek sedemikian sehingga juga akan menyesuaikan ukuran obyek induknya.

	Mengatur Ukuran Obyek

	Ukuran obyek yang bias tampil secara visual dapat diatur secara pasti dengan property tinggi (height) dan lebar (width). Pada obyek-obyek tertentu, seperti edit terdapat property autosize. 
Mengatur Letak dan Ukuran Obyek secara Realtif Terhadap Obyek Induk
	Pengaturan letak dan ukuran secara relatif terhadap obyek induk ini membuat pengaturan secara pasti (dengan cara manual terhadap property left, top, height atau width) diabaikan. Pengaturan secara relatif ini dilakukan dengan property align. 
	Memilih Jenis Obyek

	Obyek-obyek tertentu dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini bisa didasarkan atas kegunaannya, tampilannya atau kriteria lainnya.
	Menampilkan Komentar pada Obyek

	Untuk memudahkan pemakai memahami obyek-obyek yang ada dalam suatu form aplikasi, biasanya ditampilkan komentar mengenai suatu obyek tepat pada saat mouse dihentikan pada suatu obyek. Untuk menampilkan komentar pada obyek ini property yang dipakai adalah Hint dan ShowHint. Property Hint diisi dengan komentar yang akan ditampilkan dan property ShowHint untuk menentukan tampil atau tidaknya tulisan pada property Hint. Secara default property Hint kosong, sedangkan ShowHint berharga false.



	Menyembunyikan Obyek

	Property yang digunakan untuk menetukan terlihat atau tidaknya suatu obyek adalah visible. Bila berharga true, maka obyek akan terlihat dan sebaliknya bila berharga false, maka obyek akan tersembunyi.

 SQL Server 2000
Kemampuan SQL Server 2000
	SQL Server adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client/server. Istilah client, server dan client/server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal spesifik dan perangkat keras atau perangkat lunak. Pada level yang sangat umum, sebuah client adalah setiap komponen dari sebuah sistem yang meminta layanan atau sumber daya (resources) dari komponen sistem lainnya. Sedangkan sebuah server adalah setiap komponen sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya ke komponen sistem lainnya.
	Sistem client/server dirancang untuk memisahkan layanan basisdata dari client, dengan penhubungnya menggunakan jalur komunikasi data. Layanan basisdata diimplementasikan pada sebuah komputer yang berdaya guna, yang memungkinkan tersentralisasi, keamanan, dan berbagi sumber daya. Oleh karena itu, server dalam client/server adalah basisdata dan layanannya. Aplikasi-aplikasi client diimplementasikan pada berbagai platform, menggunakan berbagai kakas pemrograman Delphi.

Apakah Database ?
(SQL Server menggunakan tipe dari Database yang disebut Database relasional).
Database relasional adalah database yang digunakan sebuah data untuk mengatur atau mengorganisasikan kedalam tabel. Tabel-tabel adalah alat bantu untuk mengatur atau mengelompokan data mengenai subyek yang sama dan mengandung informasi dari kolom dan baris. Tabel-tabel saling berhubungan dengan mesin database ketika dibutuhkan.
Database pada umumnya dapat dianggap sebagai kumpulan relasi data. Dalam SQL Server, database tidak sepenuhnya terikat dengan sebuah file. Konsep ini mungkin berdasarkan kumpulan objek-objek yang berelasi. Sebagai contohnyaa, database dalam SQL Server tidak hanya mempunyai data mentah, tetapi juga mempunyai struktur database, index, keamanan database, dan objek lain seperti tampilan atau prosedur yang disimpan pada database yang penting.

Objek-objek Database Relasional
Database relasional mengandung tipe-tipe objek yang berbeda. Objek-objek ini semua digambarkan secara detail. Beberapa objek yang umum :
Tables – objek ini mempunyai tipe-tipe data dan data yang actual
Colums – ini adalah bagian-bagian tabel yang berada pada data
Data Types – ini adalah tipe data yang beragam, seperti karakter, numeric atau tanggal
Stored Procedures – ini seperti “macros” dalam kode Transct-SQL dapat ditulis dan disimpan dibawah nama.
Triggers – adalah prosedur yang disimpan kemudian aktif bila data ditambahkan, diubah atau dihapus dari database
Rules – untuk menandakan kolom ssehingga data  dapat dimasukkan dalam data yang telah diset
Primary Keys – meskipun tidak semua objek memiliki relasi yang pasti terhadap database
Primary Keys – SQL Server menggunakan Primary Keys dan Foreign Keys untuk menghubungkan data secara bersama-sama dari tabel yang terpisah ketika quey sedang disiapkan
Constraints – adalah berdasarkan server, implementasi sistem integrasi data dalam mekanisme
Default – dapat diset pada fields sehingga jika tidak ada data yang dimasukan selama perintah insert, harga standard akan digunakan
Indexes – dapat membantu dalam mengelompokkan data sehingga query dapat berjalan dengan cepat.

Penataan Objek-objek
SQL Server mendukung beberapa tipe data yang berbeda, termasuk untuk karakter, angka, tanggal (datetime) dan uang (money). Lebar kolom harus dapat memuaskan semua macam kasus yang ekstrim.

Keuntungan Menggunakan SQL Server
Keuntungan Client : Mudah digunakan, Menddukung berbagai perangkat keras, Mendukung berbagai aplikasi perangkat lunak, Biasa untuk digunakan.
Keuntungan Server : Dapat diandalkan (Reliable), Toleransi kesalahan (Fault Tolerant), Performa tinggi dalam perangkat keras (High-performance HarwareI), Pengendalian terpusat (Centralized Control), Penguncian yang canggih (Sophisticated Locking), Konkurensi (Concurrent).



