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BAB II
TINJAUAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat
Orbit Compumedia adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang persewaan CD  Installer, Copy CD dan scan image yang menjadi kebutuhan penting bagi pengguna komputer. Selain sebagai badan usaha yang mencari laba Orbit Compumedia juga berorientasi sosial sebagai alternatif  untuk memperoleh Informasi perkembangan program dan pelayanan yang berhubungan dengan CD installer.  Dengan lokasinya yang berada di lingkungan sekolah tinggi komputer sedikit banyak memberi kemudahan bagi mahasiswa pengguna komputer untuk memperoleh berbagai perangkat lunak dan jasa pendukung baik untuk keperluan pendidikan maupun hiburan.  Dengan banyaknya jenis dan cepatnya perkembangan software saat ini menuntut kalangan mahasiwa komputer untuk mengikuti perkembangan tersebut  yang meningkatkan kebutuhan akan tersedianya suatu badan usaha yang memiliki koleksi yang lengkap dan selalu mengikuti perkembangan.    
Dalam keadaan perekonomian yang belum stabil  akibat krisis moneter, kehadiran Orbit Compumedia dengan menyediakan pelayanan persewaan, Copy CD dan Scan gambar untuk melayani kebutuhan pelanggan yang pada umumnya mahasiswa dan memerlukan berbagai sarana tambahan untuk kebutuhan tugas maupun hiburan.


2.2 Spesifikasi CD di “Orbit Compumedia”
	Sejalan dengan luasnya kebutuhan software dan cepatnya perkembangan sistem informasi, Orbit Compumedia mencoba melengkapi kebutuhan tersebut dengan menyediakan  CD selengkap mungkin. Agar mudah dalam pengaturannya CD-CD tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang setiap kelompoknya dibedakan menurut kode, .  Adapun CD tyang tersedia di Orbit Compumedia  antara lain :
	CD Installer Program, dengan kode CD P-001 - …

CD Games, dengan kode G-001 - …
CD utilities, font, image,driver, dengan kode U-001 -…
2.3 Sistem Pelayanan Di Orbit Compumedia 
	Dalam pelayanan persewaan CD di Orbit Compumedia tidak mengenal sistem keanggotaan, setiap pelanggan yang lama ataupun baru mendapat perlakuan yang sama. Untuk persewaan CD syarat yang harus dilengkapi oleh penyewa adalah memiliki kartu pengenal misalnya KTM, KTP, SIM atau kartu pengenal resmi lainnya atau dapat juga dengan menitipkan uang jaminan sebesar 20.000/CD. Adapun peraturan persewaan yang berlaku di orbit Compumedia adalah :
	Meninggalkan jaminan, dalam bentuk uang atau kartu pengenal

Biaya sewa/CD Rp.2000
Setiap Sewa 3 CD memperoleh bunus 1 CD
Keterlambatan dikenakan denda 1000/hari
Kerusakan atau hilang dikenakan denda Rp 20.000/keping CD
Komplain kerusakan CD hanya dilayani pada hari transaksi sewa 

2.4 Bahasa Pemrograman Borland Delphi 6.
Delphi adalah sebuah aplikasi untuk pengembangan yang memanfaatkan keistimewaan konsep-konsep antar muka grafis dalam Microsoft Windows. Aplikasi yang dihasilkan Delphi berkaitan erat dengan Windows itu sendiri sehingga dibutuhkan pengetahuan bagaimana cara kerja dari Windows bila dipandang dari kacamata pemakai. Karena Delphi merupakan pengembangan dari Turbo Pascal maka perintah-perintah yang digunakan hampir sama dengan perintah-perintah yang digunakan pada pemrograman Turbo Pascal.
2.4.1  Dasar-Dasar Pemrograman Delphi
Secara umum dalam lingkungan kerja Delphi terdapat 4 buah Windows yang dirancang sebagai sebuah aplikasi Multi Window Single Documen Interface ( SDI ). Satu Window utama dalam Delphi mengatur beberapa Window yang saling berhubungan, 4 Window akan muncul saat Delphi pertama kali dipanggil.
	Window Utama

Window utama merupakan pusat pengaturan di dalam Delphi, dalam window ini terdapat 3 buah elemen yang masing-masing memiliki fungsi khusus, yaitu Menu bar, Speedbar, Palet komponen.
	Window Object Inspector

Lokasi window ini biasanya di bagian kiri bawah  window ini memiliki 2 buah halaman yaitu halaman properties dan halaman events. Halaman properties menampilkan semua property untuk obyek yang terpilih dalam windows form, sedangkan halaman events mendaftar semua even yang akan ditanggapi oleh obyek yang bersangkutan.
	Window Form

Untuk obyek yang baru window ini biasanya ditampilkan dengan judul “form1” dan terletak di bagian kiri atas window editor program. Window form dipakai untuk merancang window bagi aplikasi baru yang sedang dibuat. Sebuah aplikasi dapat berisi beberapa form dan minimal memiliki sebuah form.
	Window Editor Program

Window ini digunakan untuk menyunting program obyek pascal. Window ini dapat memiliki beberapa halaman yang masing-masing menyimpan sebuah unit program proyek yang aktif. Untuk menampilkan program pada file yang lain cukup dengan klik pada Tab nama unit program yang bersangkutan yang ada dibagian bawah window ini. Secara default, saat pertama kali Delphi dipanggil window hanya berisi sebuah Tab untuk unit pertama.
2.4.2  Tipe Data Dalam Pemrograman Delphi
Di dalam Borland Delphi harus menggunakan tipe data yang tepat agar variabel dapat berfungsi seperti apa yang diinginkan. Tipe data yang digunakan dalam pemrograman Delphi adalah :
1.   Tipe Bilangan Bulat
Tipe bilangan bulat pada Delphi dibagi menjadi yaitu tipe Fundamental dan tipe Generik. Perbedaan 2 macam tipe  ini terletak pada panjang bitnya. Jenis tipe bilangan bulat yaitu Shortint, Smallint, Longint, Byte, Word, Integer, Cardinal. Kita bisa menuliskan bilangan bulat dalam format heksadesimal dengan cara menambahkan karakter $ di depannya.
2.   Tipe Bilangan Real
Tipe data ini digunakan untuk jenis bilangan real. Selain bisa menampung bilangan bulat, tipe data ini juga dapat menampung bilangan dengan koma desimal ( bilangan pecahan ). Seperti juga pada tipe data integer, tipe data ini masih terbagi lagi dalam beberapa tipe, dimana masing-masing tipe memiliki perbedaan jangkauan data yang mampu menyimpannya, yang termasuk tipe data ini adalah Real, Single, Double, Extended, Comp, Currency.
3. 	Tipe Boolean
Tipe Boolean adalah tipe data yang hanya dapat bernilai benar atau salah. Tipe data ini merupakan tipe data yang paling sederhana karena data yang disimpannya hanya dipresentasikan 2 buah keadaan. Delphi menyediakan 4 macam tipe Boolean yaitu Boolean, ByteBool, WordBool, LongBool.   
4. 	Tipe Karakter
Tidak seperti tipe bilangan bulat dan bilangan real yang digunakan untuk menyimpan data bilangan, tipe karakter digunakan untuk menyimpan data alphanumerik, seperti ‘A’, ‘Z’ dan sebagainya. Tipe data karakter ini di desain hanya dapat menyimpan sebuah karakter dengan konsumsi memori satu byte. Karena satu byte dapat memberikan 256 kemungkinan, jenis karakter yang bisa disimpan dalam tipe ini sebanyak 256 karakter sesuai dengan aturan ASCII.
5. 	Tipe String
Berbeda dengan tipe karakter string digunakan untuk menyimpan lebih banyak karakter. Jumlah karakter yang dapat disimpan tergantung dari tipe data yang digunakan, adapun tipe data yng termasuk tipe data string adalah Shortstring, Ansistring, String dan Widestring.
Pemrograman basis data pada Delphi memerlukan suatu mesin basis data yang dinamakan BDE ( Borland Database Engine ), melalui BDE inilah kita dapat mengakses Tab basis data tanpa harus tahu format basis data yang sedang kita akses. Secara tekhnis BDE merupakan DLL yang berisi rutin-rutin untuk membaca atau menulis basis data. Secara mudah kita dapat menganalogikan BDE dengan ODBC 
( Open Database Connection ). Bedanya BDE dirilis oleh inprise, sedangkan ODBC dirilis oleh Microsoft. Bahkan pada kenyataannya BDE bisa juga mengakses sumber data dari ODBC.
Borland Database Engine adalah data perantara yang memberikan akses terpisah atas format data yang sedang diakses, kunci dari pengaksesan tersebut dilakukan oleh BDE dan fasilitas aliasnya. Setelah BDE dikonfigurasikan maka pengaksesan data menjadi lebih sederhana. Sebuah alias adalah sebuah nama yang diberikan untuk sebuah database, baik itu yang berada pada harddisk local ( drive C ) atau pada jaringan. Alias sangat berguna untuk mendefinisikan data local. Disamping menyederhanakan penulisan direktori, alias juga memberikan keuntungan yang fleksibel yaitu :
	Kemampuan untuk memisahkan data dengan kode program.

Kemampuan aplikasi menggunakan sekumpulan data yang berbeda yang hanya mengganti referensi alias.
Kemampuan untuk memudahkan data aplikasi dari database local ke database client/server.
Borland Database Engine ( BDE ) digunakan untuk mengakses file basis data yang terdapat dalam sebuah harddisk. Komponen data visual yang berhubungan dengan basis data antara lain :
	Komponen Dbtext, digunakan untuk menampilkan data sebuah field-field tertentu. Field yang datanya akan ditampilkan namanya dimasukan dalam property DataSource milik komponen ini. Guna komponen ini untuk menampilkan informasi sebuah record bagi pemakai.

Komponen Dbedit, digunakan agar kita dapat mengubah sebuah field data untuk menghubungkan komponen ini dengan field yang akan dirubah, maka berikan nama field tersebut pada properti Datafield dan pada properti DataSource nama komponen dataSource yang dikehendaki.
Komponen Dbmemo, memberikan presentasi visual dari sebuah field memo milik sebuah database. Tanpa memperhatikan bagaimana field diimplememtasikan dalam database tersebut komponen Dbmemo memberikan format yang konsisten.
Dan lain sebagainya. 


