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BAB II
TINJAUAN UMUM

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan
CV. Andi Ofset adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan buku-buku. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan perseorangan yang dimulai pada tangan 4 Januari 1980 oleh Johanes Herman GondoWijoyo.
Percetakan dan Penerbitan CV. Andi Offset yang beralamtkan di jalan Beo 38 didirikan dngan ijin resmi dri Bupati Sleman, Drs. S. Prodjo Sunoto. Pada waktu di dirikan, kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada percetakan.
Sejalan dengan perkembangan usahanya yang cepat, lokasi perusahaan yang lama sudah tidak memadai lagi sehinggan perusahaan memperluas lokasi sampai jalan Beo No. 40. Demikian pula status perusahan yang semula perusahaan perseorangan diubah menjadi persekutuan komanditer pada tanggal 4 Februari 1998, dengan akta No. 15.sebagai sebuah persekutuan, CV.ANDI Offset semakin berkembang, sehinggan kegiatan perusahaan tidaka lagi terbatas pada percetakan saja, melainkan sudah menerbitkan buku-buku, baik ilmiah maupun non ilmiah. Adapun nma "ANDI" diambil dari nama putera sulung Bapak Johanes Herman Gondowijoyo dilahirkan pada tanggal 4 Januari. Nama "CV. ANDI OFFSET" ini sekaligus juga kependekan dari kata "Anak Didik Immanuel" sebagai pencerminan dari misi kristiani yang dibawa perusahaan ini. Hal ini dibuktikan dengan menyisihkan sebagian kecil sahamnya untuk membantu kegiatan kerohanian kristiani, khususnya untuk daerah Yogyakarta. Selain itu setiap pagi diadakan doa pagi dan dua hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat diadakan renungan yang diikuti oleh seluruh karyawan, sesuai dengan arti kata Immanuel yaitu Tuhan Beserta Kita.
Daerah Sleman dipilih sebagai tempat usaha dengan pertimbangan banyaknya perguruan tinggi didaerah ini, di samping berbagai keperluan umum yang memerlukan banyak cetakan. Perguruan tinggi juga merupakan pasar yang baik sebagai usaha ini, karena didalamnya selain kegitan pendidikan, yang membutuhkan berbagai buku ilmiah terdapat pula banyak kegiatan yang bersifat administratif untuk kebutuhan barang cetakan lain seperti brosur, majalah, kartu-kartu, formulir dan sebagainya. Hal ini dilakukan perusahaan mengingat bsarnya minat baca masyarakat akan kbutuhan barang-barang cetakan dewasa ini. Disamping itu, perusahaan ini juga bergerak di bidang kerohanian, khususnya dengan menerbitkan buku-buku dan majalah rohani.

Struktur Organisasi Pemasaran
Struktur oerganisasi pemasran CV. Andi Offset dikepalai oleh Direktur Pemasaran yang membawahi seorang Kepala Biro Pemasaran. Kemudian kepala biro pemasaran membawahi lima kepala bagian dan masing-masing kepala bagian membawahi seksi- seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar II.1



Daerah Pemasaran
Sebagaimana telah dikemukakan dalam tujuan perusahaan, maka pusat pemasaran dari perusahaan percetakan dan penerbitan CV. Andi Offseet adalah di Yogyakarta dan sekitarnya,namun dalam perkembanganya daerah pemasaran ini telah meluas sampai keluar Pulau Jawa. Adapun komposisi daerah pemasaran, pemasaran produk berdasarkan daerah pemasaran adalah sebagai berikut a. Jawa Tengah dan DIY		: 20 %
b. Jawa Barat dan Jawa Tengah	: 40%
c. Daerah Luar Jawa			: 30 %
d. Lain-lain				: 10 %

Pasar sasaran
Pasar sasaran dari CV. Andi Offset terbagi dua jenis, yaitu masyarakat umum untuk produk cetakan dan buku umum serta konsumen yang beragama kristen untuk produk buku rohani.

Produk
Produk yang dihasilkan oleh CV. Andi Offset terdiri dari buku rohani, buku umum, barang cdetakan.
1)	Buku Rohani
Buku rohani dapat digolongkan sebagai berikut :
a.	Buku
b.	Majalah
2)	Buku Umum
Buku umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
a.	Buku komputer
b.	Buku non komputer
3)	Barang cetakan 
a.	Order kecil
b.	Order besar

Sistem dan Basis Data
Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan sehingga menghasilkan keluaran. defenisi ini merupakan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. 
Kebutuhan Sistem
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah sistem adalah:
	Kehandalan menunjukkan seberapa besar sistem dapat dihandalkan untuk melakukan suatu proses yang dapat dipercaya dan dibutuhkan.

Ketersediaan berarti bahwa sistem mudah diakses oleh pengguna.
Keluwesan menunjukkan bahwa mudah beradaptasi dengan memuaskan sesuai dengan kebutuhan user yang berbeda-beda.
Beberapa sistem tidak mempunyai umur yang diharapkan, karena pada saat diterapkan sistem sudah usang. Sistem harus didesain sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengguna.
Kemudahan dipelihara setelah sistem diterapkan maka sistem dirawat sesuai dengan perancangnya.
Tujuan Desain Sistem
Tujuan dari desain sistem adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang sistem yang akan diberlakukan. Desain sistem secara umum mengindentifikasikan komponen-komponen sistem yang akan dirancang secara rinci untuk digunakan dalam pengimplementasiannya nanti.
Pengertian Basis Data
Basis data didefenisikan sebagai kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antar satu file dengan file yang lain hingga membentuk suatu struktur data untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. (Harianto Kjristanto, hal 3, th. 2000).
	Penyusuna suatu basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu:
	Redudansi dan Inkonsistensi

Penggunaan data pada file-file yang berbeda (redudansi) serta tidak konsistennya data merupakan hal-hal yang perlu dihindari, sehingga perlunya disusun suatu database.
	Kesulitan Pengaksesan Data

Apabila suatu saat dibutuhkan untuk mencetak suatu daftar tertentu sementara belum tersedia program untuk menulis data-data pada daftar tersebut, maka terjadilah kesulitan dalam pengaksesan data, maka dalam hjal ini perlu disusunnya database untuk memudahkan dalam pengaksesan data.
	Isolasi Data untuk Standarisasi

Seharusnya data dalam satu database dibuat format sehingga mudah dibuat program aplikasinya.
	Masalah Keamanan

Tidak semua pemakai sistem databse diperbolehkan mengakses semua data, oleh karena itu diperlukan keamanan suatu data. Keamanan ini dapat diatur lewat program yang akan dibuat.
	Masalah Kesatuan

Databse berisi file-file yang saling berkaitan, masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi atau bagaimana kesatuan dari file-fike tersebut.
	Masalah Kebebasan Data

Perubahan apapun dalam database sebaiknya dapat diatasi tanpa harus merubah program yang telah dibuat, inilah yang disebut kebebasan data.

Dasar-dasar Pemrograman Borland Delphi
Borland Delphi merupakan bahasa pemrograman  yang mempunyai cakupan kemampuan yang luas dan canggih. Berbagai jenis aplikasi dapat dibuat dengan Borland Delphi, termasuk aplikasi untuk mengolah teks, grafik, angka, database dan aplikasi web.
	Secara umum, kemampuan Borland Delphi adalah menyediakan komponen-komponen dan bahasa pemrograman yang andal, sehingga memungkinkan untuk membuat program aplikasi sesuai dengan keinginan, dengan tampilan dan kemampuan yang canggih.
	Untuk mempermudah pemrograman dalam membuat program aplikasi,  Borland Delphi menyediakan fasilitas pemrograman yang sangat lengkap. Fasilitas pemrograman tersebut terbagi atas dua kelompok, yaitu object dan bahasa pemrograman. Secara ringkas object adalah suatu komponen yang mempunyai bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat(visual). Object biasanya dipakai untukmelakukan tugas tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Sedangkan bahasa pemrogframan secara singkat dapat disebut sebagai kumpulan teks yang mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan tertentu serta untuk menjalankan tugas tertentu. Borland Delphi menggunakan struktur bahasa pemrograman Object Pascal yang sudah dikenal dikalangan pemrograman profesional. Gabungan dari Object dan bahasa pemrograman ini sering disebut sebagai bahasa pemrograman berorientasi object atau Object Oriented Programming (OOP).	
	Khusus untuk pemrograman database, Borland Delphi menyediakan object yang sangat kuat, canggih dan lengkap. Sehingga memudahkan pemrogram dalam perancang, membuat dan menyelesaikan aplikasi database yang diinginkan. Selain itu, Borland Delphi juga dapat menangani data dalam bentuk berbagai format database, misalnya format MS-Access, SyBase, Oracle, Foxpro, Informix, DB2 dan lain-lain.
Tipe Data
Borland Delphi menyediakan tipe data yang cukup banyak dan lengkap, sehingga memebri ruang yang luas bagi pemrogram untuk membuat program  yang efisien dan kuat,. Sesuai dengan tugas yang dilakukan program.
Pemilihan tipe data yang digunakan secara tepat akan sangat berguna misalnya dalam hal menghemat memory, kecepatan proses, keteliian penghitungan dan lain-lain.
Beberapa hal tentag pertimbangan penggunaan tipe data dapat disimak dalam penjelasan berikut:
	Penggunaan memory dan rentang data 

Ada perbeadaan pengalokasian atau pemakaian memory untuk satu tipe data dengan tipe data lainnya. Tentu saja yang paling baik adalah sebisa mungkin menggunakan tipe data yang menggunakan memory paling kecil.
	Ketelitian penghitungan

Meskipun penghematan memory penting tetapi kebenaran hasil penghitungan jauh lebih penting. Oleh karena itu jika ketelitian penghitungan sangat diperlukan, maka gunakan tipe data dengan ketelitian paling tinggi. 
Konstanta
Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap. Konstanta dapat diwakili oleh suatu nama  yang diidentifikasikan melalui sebuah variabel. Keuntungan penggunaan konstanta antara lain:
	program lebih mudah dimengerti (dibaca).

menghindarkan salah ketik, karena jika salah mengetik nilainya, maka pada saat kompilasi tidak terdeteksi kesalahan. Sedangkan jika salah  mengetik konstanta, maka pada saat kompilasi akan terdeteksi kesalahannya.
jika dalam suatu program nilai konstanta dipakai berulang kali, maka jika ada perubahan data nilai konstanta, cukup yang dibubah adalah pada deklarasi konstantanya saja.
Nama Variabel
Setiap variabel pasti mempunyai nama, yang sering disebut sebagai identifier. Identifier sebetulnya tidak terbatas pada nama variabel, melainkan termasuk nama konstanta, function, procedure, field, type, property, unit, program, library dan packages, yang sesuai dengan data yang dikandungnya serta mudah diingat.
Beberapa peraturan yang berlaku  pada penggunaan nama variabel adalah sebagai berikut:
	harus dimulai dengan karakter alfabet (huruf) atau garis bawah.

harus unik (tidak boleh ada yang sama) pada ruang lingkup (scope)  variabel yang sama.
panjangnya boleh berapa saja, tetapi hanya 255 karakter pertama yang dianggap sebagai nama variabelnya. Jadi karakter ke-256 dan seterusnya diabaikan.
Beberapa kartakter tidak diperbolehkan dipakai, misalnya karakater yang dipakai sebagai operator. Nama variabel juga tidak boleh sama dengan nama procedure atau function yang terdapat pada Borland Delphi.
Operator
Operator dipakai untuk memanipulasi dan mengolah data. Borland Delphi menyediakan bermacam-macam operator. Setiap operator mempunyai tingkat hierarki, yaitu urutan pelaksanaan jika ada beberapa operator dalam suatu proses.
Jika dalam satu ekspresi terdapat beberapa operator dengan tingkat hierarki yang sama, maka pelaksanaannya didahulukan mulai dari yang paling kiri. 

