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BABI
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENINJAUAN
Dalam era globalisasi sekarang ini teknologi infomasi sangat
dibutuhkan untuk mengetahui segala perkembangan yang ada baik didalam
negeri maupun luar negeri. Seiring dengan perkembangan teknologi yang
menglobal dan sangat · cepat perkembangannya, khususnya di bidang
elktronika, yang mana bidang elektronika sangat mendukung terhadap
perkembangan teknologi yang lain, terutama dibidang teknologi informasi.
Teknologi elektronika itu dapat berupa komputer yang merupakan perangkat
elektronik yang mampu melakukan beberapa fungsi· atau tugas yang salah
satunya yaitu menerima input data. Kehidupan manusia tidak lepas dari data.
Data merupakan bagian dari kehidupan kita sehari hari. Apapun profesi kita,
pekerjaan kita setiap saat kita bergelut dengan data. Sebagai contoh hila kita
bekerja dibidang pendidikan kita bergelut dengan berbagai macam data yang
ada yang salah satunya yaitu data akademik mahasiswa. Apabila kita seorang
ilmuwan kita berhadapan dengan data data basil pengamatan atau data
experimen yang kita lakukan.
Dalam sebuah instansi atau lembaga data merupakan suatu yang
umum ditemui dalam setiap aktivitas atau kegiatan lembaga. Data merupakan
hal yang penting dalam memberikan laporan laporan kegiatan perusahaan atau
lembaga. Karena IPB merupakan satu satunya institut pertanian negeri yang
tentunya banyak mahasiswa yang kuliah di institut tersebut dengan jurusan

.......__
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yang berbeda beda. Hal tersebut tentunya membutuhkan ruangan dalam
proses kegiatan belajar mengajar. Selain ruang untuk mahasiswa dalam
kegiatan belajar diperlukan juga ruang untuk karyawan yang bekerja
mengurusi segala kegiatan mahasiswa sebagai contoh mengurusi data
akademik mahasiswa dan masih banyak yang lainnya. Dalam setiap ruangan
tentunya terdiri dari berbagai jenis barang yang berbeda beda, oleh sebab itu
di perlukannya daftar inventaris ruangan guna mengetahui apa apa saja banmg
yang ada baik itu jumlahnya maupun kondisinya sehingga memudahkan
dalam hal pendataan terhadap setiap ruangan. Dalam hal ini penulis
mengambil judul "PENGGUNAAN PROGRAM DATABASE TERHADAP
PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS RUANGAN DI

GEDUNG

REKTORA T". Berdasarkan latar belakang peninjauan diatas penulis mencoba
menampilkan suatu program pengolah data daftar inventaris ruangan .

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH
Dalam hal ini penulis memberi identifikasi masalah yang akan di
bahas khususnya dalam pengolahan Daftar Jnventaris Ruangan di Gedung
Rektorat IPB DARMAGA BOGOR, antara lain :
Bagaimana manfaat program (Visua dBASE) dapat membantu pekerjaan di
dalam menginventarisir daftar inventaris ruangan di Gedung Rektorat IPB
DARMAGA BOGOR.

1.3 MAKSUD DAN KEGUNAAN PENINJAUAN
Dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mempunyai maksud dan
kegunaan peninjauan antara lain :

3

a. Bagi penulis

- Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan, pendidikan setara D 1
jurusan komputer pada Pusat Pendidikan Keterampilan Kesatuan (PPKK)
- Untuk menerapkan dan mengembangkan teori dan praktek yang di dapat di
bangku kuliah dengan praktek secara langsung di lapangan
- Untuk menambah wawasan atau pengetahuan dan memperdalam ilmu ilmu
yang di dapat selama di bangku kuliah

khus~snya

di bidang komputer

- Untuk membandingkan antara teori yaqg di dapat di bangku kuliah dan
waktu p·raktek di instansi terkait dan sejauh mana penerapannya dan apa
saja yang dihadapi di lapangan
b. Bagi lembaga (PPKK)

- Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa di dalam
menerapkan ilmu yang di dapat dari bangku kuliah
- Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab mahasiswa dalam
menyelesaikan masalah masalah yang timbul diluar lingkungan kampus
secm·a tepat dan benar sehingga apabila mahasiswa keluar c!.:1ri
lingkungan kampus sudah siap menghadapi dunia kerja .
c. Bagi instansi terkait (IPB)

- untuk mengetahui lebih jelas tentang penerapan komputer sebagai alat
pengolahan daftar inventaris ruangan di gedung rektorat .
1.4 METODE PENINJAUAN

Dalam mendapatkan data data dan informasi yang penulis butuhkan , penulis
mdakukan dengan cara :

.....___
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1. Wawancara

Dengan cara meminta keterangan dari

beberapa karyawan yang

memahami dan terkait dengan masalah yang penulis bahas
2. Observasi

Untuk mendapatkan data secara rinci dan terarah sesuai dengan
permasalahan yang di selesaikan agar nantinya dalam pemecahan
mendapakan hasil yang di inginkan. Penulis turun langsung kelapangan
dengan melakukan praktek kerja lapangan yang di lakukan di UPT
PUSKOM IPB DARMAGA BOGOR, dan membantu menyelesaikan
masalah masalah yang di hadapi dengan di bantu oleh pembimbing yang
bersangkutan sehingga penulis mendapatkan fakta fakta yang di butuhkan
dalam pembuatan laporan .
3. Kepustakaan

Yaitu dengan cara mencari data tambahan dari buku buku panduan
komputer, catatan catatan kuliah, diktat diktat dan sumber sumber lain
yang di perlukan guna menunjang keherhasilan peninjauan dan penulisan
tugas akhir

1.5 LOKASI PENINJAUN
Sesuai dengan judul yang penulis bahas mengenai "PENGGUNAAN
PROGRAM

DATABASE

TERHADAP

PENGOLAHAN

DAFTAR

INVENTARIS RUANGAN DI GEDUNG REKTORAT IPB DARMAGA
BOGOR" maka penulis melakukan peninjauan langsung kelokasi melalui
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Praktek Kerja Lapangan (PKL) pacta IPB DARMAGA BOGOR yang
beralamat di Jl.Raya Darmaga Bogor 16680 .
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

I

Sistematika pembahasan tugas akhir ini di susun kedalam 3-bab untuk
memudahkan pembaca dalam memahami isi dari keseluruhan tulisan ini
sehingga bagian yang satu dengan yang lainnya akan terlihat dengan jelas dan
saling berkaitan, yaitu:

I

II

BABI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang,
identifikasi

masalah, maksud dan kegunaan peninjauan, metode

pemnJauan, lokasi peninjauan, dan sistematika pembahasan.
BAB II

Dalam bab ini akan diuraikan tentang subbab objek peninjauan
Jan

BAB III

hasil pembahasan .

Dalam bab ini akan mel)jelaskan tentang kesimpulan dan saran
saran

yang bermanfaat khususnya bagi· penulis dan umumnya

bagi pembaca dan juga bagi instasi terkait dalam hal ini IPB
DARMAGA BOGOR sebagai objek peninjauan yang penulis
lakukan.

~

8-ooo~
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BABD
OBJEK DAN PEMBAHASAN
2.1 OBJEK PENINJAUAN
2.1.1 SEJARAH UPT PUSKOM IPB DARMAGA BOGOR
Deugau semakin banyaknya Mahasiswa yang kuliah di IPB,
yang tentunya dengan jurusan yang berbeda beda sehingga di perlukan
sebuah lembaga atau unit yang bertujuan untuk mengefesienkan dan
, mengefektifkan kegiatan kegiatan pemantapan akademik mahasiswa. ,
maka di bentuklah Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer (UPT
PUSKOM) yang berfungsi sebagai unit ke1ja yang meiaksanakan
beberapa kegiatan yang meliputi aspek mengumpulkan, mengelola dan
menyimpan

data

informasi guna

melayani

program program

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Selama berdirinya, UPT PUSKOM IPB DARMAGA BOGOR
telah mengalami beberapa perubahan baik perubahan pimpinan, nama
organisasi dan struktur pegawai yang beke1ja di UPT PUSKOM IPB
DARMAGA BOGOR. Berikut ini adalah tahun berdirinya UPT
PUSKOM dan perubahan perubahan yang te1jadi dari awal berdiri
sampai sekarang:
- Tahun 1980 bemama Departemen komputasi pada jurusan statistika
fakultas MIPA, yang diketuai oleh Prof Andi Hakim Nasution

)
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- Tahun 1985 bernama unit pelaksana teknis komputer IPB yang
diketuai oleh Dr.lr.Ahmad Ansori Matjik
- Tahun 1990 bemama unit pelaksana teknis komputer yang diketuai
oleh Dr.lr.Abdul Rauf Ram be. MSc
- Tahun 1995 bemama unit pelaksana teknis pusat komputer IPB yang
diketuai oleh Dr.lr.Muhammad Syamsun. MSc hingga sekarang.

2.1.2 TUGAS DAN FUNGSI UPT PUSKOM ~ ,
Sesuai dengan tugas dan fungsi UPT PUSKOM

yaitu sebagai

unit kerja yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,
menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan
layanan program program pendidikan, penelitian dan pengabdian
~epada masyarakat! oleh karena itu UPT PUSKOM melakukan

beberapa kegiatan dalam melaksanakan tugas .dan fungsinya .
Berbagai produk baik dalam bentuk aplikasi maupun jasa tebh
di hasilkan oleh UPT PUSA T KOMPUTER IPB dalam mendukung
kelancaran kegiatan dan proses administrasi di lingkungan IPB yang
terimplementasi dalam bentuk sistem informasi. Penyediaan database
serta pelaksanaan pelatihan bagi pegawai administrasi JPB .
Dalam hal teknis pelaksanannya, hampir semua kegiatan
bersifat kerja sama lintas sektoral antar UPT PUSKOM dengan unit
kerja yang terkait di lingkungan IPB seperti BAAK, BAUM, BAPSI .

J

s

Keterlibatan 9alam kegiatan kegiatan ini di kaitkan dengan
peranannya sebagai penyedia sumber data dan informasi sehingga
output yang di keluarkan oleh UPT PUSKOM selalu data yang
Uptodate.
Hal ini di mungkinkan, mengingat data dan informasi tersebut
selalu di butuhkan atau di minta oleh Pimpinan IPB sebagai sebagai
bahan dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan baik

i
J

yang bersifat teknis, taktis maupun strategis . V

!

l

Dalam melak-sanakan program kerja Gangka panjang/jangka
pendek) UPT PUSAT KOMPUTER IPB di dukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai berupa perangkat lunak (program aplkasi
komputer) dan perangkat keras (komputer) serta fasilitas penunjang
Iainnya.

2.1.3 Struktur Organisasi 8
Pada setiap instansi atau badan usaha, organisasi sangatlah
diperlukan dalam mencapai kelancaran kegiatan beke1ja, karena
dengan

adanya

organisasi

akan

tersusup

tingkatan

tingkatan

pekerjaan atau kedudukan dalam instansi atau badan usaha akan
tercapai. Adapun arti organisasi adalah sekumpulan atau s~kelompok
orang yang mencapai tujuan yang sama dalam organisasi dan terdapat
dana dana yang di gerakan bersama untuk mencapai tujuan yang
telah di tetapkan seca1·a efektif dan efesicn.

I

STURKTUR ORGANISASI
UPT }lUSAT KOMPUTER IPB
Berdasarkan Kepmendikbud RI Nomor 0191/011995 dan Rumusan Hasil Tim Analisis Jabatan IPB Tahun 1997

Kepala UPT
Dr.lr.Muhammad Syamsun ,MSc

I
Kassubag.Tata Usaha

Analisis Sistem

Drs.Ahmad Bunyamin

Dr.Ir.Kudang B. Seminar, MSc
Dr.lr.Mohhamad Nabil, MSc
Dr.Ir.Marimin, MSc
.:

.

Analisis Program

Programmer

Pengentri Data

Atjep Prijatna W.
Asep Mulyana

Eko Wahyudi
Yani Mulyani
Deni Ramdhani

Reni Octaviani
Jejen Surya Rahim

Pengadministrasi
Keuangan

Pengadministrasi
Umum

Ucan Nurhasanudin

Elly Halimah
Suryadi
Yuniarti Yusuf
Agus Sujaman

Caraka
Sukarsih

'

Gbr.l Stmktur Organisasi UPT PUSKOM IPB

1..0

~

·-

-~=-~-~--·---

-·-
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2.1.4 Kcdudukau UPT
Stmktur pada eselon III kepala bagian di biro tidak mempunyai
induk biro dan melayani semua unit dan pembinaannya di lakukau
oleh rektor atau di bawah pimpinan Rektor PRJ, PRII, PRill, PRIV,
dan PRV.

2.1.5 RUMUSAN TUGAS DAN JABATAN
UPT PUSKOM

C

IPB telah melakukan

reorganisasi

dan

restmktwisasi dalam rangka menata kembali manajemen kinetjanya
agar proses kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan

'

I'

r

berhasil guna. Ada pun mmusan tugas dan jabatan sebagai berikut :

1. Kepala UPT PUSKOM
Rumusan tugas: Menyusun rencana, membagi tugas, memberi
petunjuk,

mengkordinasikan,

menyediakan

dan

menilai

pelaksanaan kegiatan komputer serta mengembangkan sistem
informasi manajemen, menyelenggarakan pendidikan dan
latihan, melayani praktikum berdas'arkan ketentuau yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanan tugas.

2.Tenaga ahli(peng analisis sistem)
Rumusan tugas : Menelaah masalah menganalisa kebutuhau
informasi dan mengidentifikasikan ketersediaan sumber data
se1ta membuat rancangan sistem informasi berbasis komputer.

!.

II

3.Kepnla sub bagian tata usaha
Rumusan tugas : Menyusun rencana, membagi tugas, memberi
petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bagian tata
usaha se1ia memberi layanan di bi~ang ketatausahaan dan
rumah tangga di lingkungan pusat komputer berdasarkau
peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran
tugas.
4.Pengadministrasi umum

r'

I'

~

Rumusan tugas

Menerima, mengarsip dan mengetik surat

I

se1ia memantau jadwal acara pimpinan termasuk melayaui
komunikasi melalui telepon guna mendukung kelancaran tLcgas
pimpinan dan menyusun jadwal kegiatan. Mengumpulkan data
kegiatan rutin, membuat konsep, membuat daftar rencaua
kegiatan, men·catat realisasi pelaksanan kegiatan rutin.
S.Pengadministrasi keuangan
Rumusan tugas

Mengumpulkan data anggaran pendapatan

dan belanja rutin, membuat konsep daftar rencana anggarau
pendapatan dan belanja rutin. Menerima, menyimpan dan
mengeluarkan

uang

serta

mempertanggung

jawabkan

pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundangau yang
berlaku, melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran
ke dalam buku kas sesuai dengan mata anggaran.
I

i

.~

I;
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6.Penganalisis program
Rumusan tugas : Menelaah masalah,

membuat analisis

program berkaitan dengan penyusunan sistem informasi
berbasis komputer .

7.Progammer
Rumusan tugas

Menelaah masalah, membuat program

menjaga keabsahan program, menyediakan program siap pakai
untuk di gunakan pada proses pengolahan data dan informasi .

I
i'

,!

S.Pengentri data
Rumusan tugas : Melaksanakan penyusunan data (input) dari
data sumber kedalam sarana penyimpulan data berbasis
komputer ( di~ketlhard disk), serta memelihara keabsahan data
tersebut.

9.Caraka
Rumusan tugas

Menerima, mencatat dan melaksanakan

pengiriman surat langsung ke alamat yang dituju baik melalui
kantor pos maupun biro jasa pengiriman lain serta memelihara
perlengkapan kerja agar selalu siap pakai.

2.1.6. Tinjauan pustaka
2.1.6.1. Pengertian komputer
Komputer barasal dari kata "computare" (baLasa latin) atau to
compute yang a1tinya menghitung. Dikatakan menghitung
karena pada mulanya komputer ini di ciptakan hanya untuk

l,
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1

menghitung. Deugau demikian komputer dapat di definisikan sebagai

"a/at hitung". Namun sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,
f•l

semakjn komplek masalah yang di hadapi maka arti dan fungsi dari
· komputer bukan lagi di gunakan sebagai alat hitung melainkan lebih luas
lagi masalah yang dapat di selesaikan dengan memanfaatkan komputer,
sehingga definisi komputer menjadi lebih luas yaitu seperangkat peralatan
elektronik yang beke1ja secara terorganisasi dan terintegrasi mulai dari
masukan alat input, mengolah atau proses data sampai menghasilkan lat
output yang bempa infmmasi secara otomatis berdasarkan pada perintahpedntah yang

berupa

program-program yang

sudah di program

sedemikian rupa.
Pada p1insipnya sistem ke1ja komputer adalah sebagai berikut:
Input

Pengolah

I data I

~
CPU

Keyboard

Output

•

informasi

Monitor

2.1.6.2. Pengertian Database
Data mempakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita mengenal
data

siswa,

data

kemahasiswaan,

data pegawai dan lain-lain.

Penge1tian dad data yang sebenarnya adalah bahan mentah untuk suatu
infmmasi. Kita lihat, misalnya saja mempunyai data 337604, maka
orang yang mendapat data tersebut akan kebingungan, sebab 337604

(Sumber: Longkutoy, Jon, Drs. Pengenalan Komputer
Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998)

li

~
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mempunyai banyak penge1tian; mungkin nomor mobil atau nomor
telepon. Tapi bandingkan dengan informasi yang disampaikan nomor
2

telepon "Bu Dian 337604", jauh lebih jelas dari pada data. Jadi dati

penge1tian ini sebenamya yang dicari orang adalah informasi.
Database adalah suatu kumpulan data yang disusun atau diatur
sedemikian rupa sehingga kita dapat memperoleh informasi yang tepat
dengan secepat mugkin dati padanya. Database tersusun dari recordrecord yang didalamnya terdapat item (bagian) yang disebut field.

li

~
I

Contoh database:
Buku telepon
Ensiklopedi
Kamus
Katalog PeqJUstakaan
Kmtu Pasien
Dalam istilah sistem manajemen database (DBMS) yang sudah lama
digunakan untuk mengacu pada organisasi dan· manajemen dalam
sekumpulan

infonnasi

dalam

sistem komputer.

Dimana

database

menentukan stmktumya dengan de:finisi tiap field dalam database
tersebut. Membuat stmktur dilakukan dengan cara memberikan perintah
create

struktur,

untuk memodifikasi

struktur yang

sudah dibuat

perintahnya modifi struktur, adapun definisinya adalah sebagai belikut:

(Sumber: Jimmi S:wjaya Dbase III Plus
Jakarta: PT. Elek Mt'dia Komputindo, Kelompok

Gramedia, 1997)
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I.

3

Nama Field: Nama field dapat mencapai sepuluh carakter

2. Jenis Field : Karakter stting cukup menekan tombol C
Karakter numerik cukup menekan tombol N
Karakter logical cukup menekan tombol L
Karakter date/tanggal cukup menekan tombol D
2.1.6.3. Sistem Pengelolaan Database

Sistem

pengelolaan

database

dari

suatu

kumpulan

data

memegang perm1an yang sangat penting. Dimana sistem pengelolaan
ini prinsipuya sangat sederhana yaitu mengatur data-data yang ada

I"

~

clengan suatu umtan tettentu, sehingga apabila kita membuthkan suatu
data dapat segera menemukam1ya secara tepat. Sehingga dapat
memperoleh infonnasi yang akurat.
Contoh: Sistem pengolahan database yang sederhana dapat kita liliat
clalam database pasien seorang dokter, dimana data setiap pasien di
catat dalam suatu kattu yang dirancang khusus untuk itu. Kartu-kattu
tersebut disimpan berdasarkan mutan nomor kartunya. Bila kita ingin
mencari kmtu pasien yang nomomya diketahui, maka pencarian akan
mudah sekali. Tapi bayangkan hila nomor kartunya tidak diketahui,
tapi yang diketahui cuma nama dan alamatnya.
Persoalan
untungnya

yang

dengan

demikian

adanya

selalu

menjadi

penemuan-penemuan

(Sumber: Dr.Erhan Anggawirya, Mengolah Data Dengan Dbase Ill Plus
Surabaya: !NOAH, 1997)

masalah
dibidang

tapi
ilmu

i

i

.~

'
1:

,!\

........._
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4

pengetahuan

terutama

dalam

bidang

elektronika.

Kita

dapat

memanfaatkan kemampuan komputer yang ::,"Uper canggih. Penemuan

'.

tersebut clisertai dengan cliciptakannya sistem pengelolaan database
(Database Management Sistem).
2.1.6.4. Pengenalan Visual dBASE

Program Visual dBASE berarti pemograman dbase yang dilakukan
secara visual, clengau menggunakan mouse dan keyboard untuk merancang
aplikasi-aplikasi windows. Perancangan dan implementasi program-program
visual dBASE banyak dilakukan dengan m~ngklik dan menggerakan mouse.

~

I

Kata dBASE menyii·atkan bahwa pemograman dBASE berkaitan
dengan pemograman database. Dengan Visual dBASE dapat merancang
aplikasi-aplikasi canggih yang berkaitan dengan database, yang beratti bahwa
perancang dBASE menyertakan pemyataan-pemyataan dan fungsi-fungsi yang
biasanya diperlukan ketika merancang proyek yang berkaitan deng~n database
kedalam bahasa pemograman dBASE.
Dalam merancang aplikasi windows secara visual diperlukan penulisan
kode. Proses penulisan kode tidak ada bedanya dengan penulisan kode bahasabahasa

pemograman

lainnya

yaitu

menggunakan

berbagai

pemyataan

pengambilan keputusan sepetti IF dan FOR.
Visual dBASE

untuk windows merupakan bahasa pemograman yang

modular. Salah satu keuntungan utama bahasa pemograman

(Sumber: Nathan Garewich dan Ori Gurewich, Be/ajar Sendiri Pemograman Visual Dbase 5.5
Dalam 21 Hari. Yog;yakarta: ANDI, 1997)

.~

L
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Modular yaitu dapat merancang proyek dengan memasukan modul modul
perangkat lunak ekternal. Keuntungan lain dari bahasa pemograman modular
yaitu dapat memakai modul perangkat lunak pihak ketiga yang disebut
Kontrol VBX. Kontrol VBX ini memungkinkan kita menyertakan

kemampuan tertentu yang kita butuhkan.
2.2. Hasil Pembahasan
2.2.1 Cara Menggunakan Visual dBASE
Untuk Menjalankan Visual dBASE terlebih dahulu harus mengaktifkan

~

I

window 98, yaitu dengan klik tombol star yang berada pada taskbar,
kemudian pilih program lalu pilih Visual dBASE. Sehingga seperti
gambar di bawah ini:

Selain cara di atas dapat juga menggunakan cara lain, s.eperti di bawah ini:
1. Klik Start lalu pilih Ru~, sehingga tampil jendela Run seperti berikut ini :
path Visualdbase

l

'~
'

t;
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2. Lalu ketikkan Path dimana aplikasi Visual Dbase berada, misalkan
C:\VISUALDB\BIN\Dbasewin.exe atau klik tombol Browse .... sehingga
muncul jendela Browse seperti berikut ini :

My Documents

jJ L-2 Komp42
IS Removable Disk (A)
li3 Kesatuan (C:)
D Visualdb

SIJI

D angka

OJ Angka2
0 angka3

~:..,:.".: •. -

DAuts

D

Dosen
CIMuanas
D Online Services

::::--:~!:'"'

. -"':I - ...,
..•.
/'
·~

~

'-'~-

v'-'

,

'

'lr ',

I

·•J:n
.,·
•~~~~~~-.:,~~wJ! '

•

4

o ~

j'
'·

~

..

"

f

)

Gbr.4 Jendela Browse

Setelah itu pilih folder tempat aplikasi Visual Dbase berada, lalu Klik Open
dan Klik 0 K.
Setelah masuk kedalam Visual· dBASE maka akan muncul seperti gambar di
bawah ini:

Gbr.5 Tampilan Visual Dbase

!J
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Didalam pembuatan progran Visual dBASE terdapat alat bantu program yaitu
terdiri dari: -Fom1 Designer
-Control! Palllet
-Inspector
-Procedure editor
Lcbih lcngkapnya sepcrti gambar di bawah ini:

'

I

I'

2.2.2. Cara keluar dari Visual dBASE
Untuk keluar dari Visual dBASE dapat di pergunakan dengan cara :

1. Pilih Exit dari menu File atau

: Gbr.7 Keluar dari Visual Dbase

'
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2.Klik tombol Close (X) di sudut kanan baris judul Visual dBASE

i

(
· Gbr.7.1 KeluardariVisualDbase

Sebelum '.·menutup

Visual

dBASE biasanya di

1

•

tanyakan

apakah

ingin

menyimpan perubaha yang di buat, jika belum di simpan. Jika ingin menyimpan
perubahan tersebut klik YES danjika tidak ingin menyimpannya klik NO.
2.2.3. Program Daftar Inveritaris Ruangan
Progaram daftar inventaris ruangan di

GEDUNG REKTORAT JPB

DARMAGA BOGOR terdiri dari dalapan unit kerj.a yang masing masing
kedelapan unit ke1ja tersebut mempunyai sub unit kerjanya masing masing.
Delapan unit kerja tersebut antara Jain: BAUK, BAAK, BAPSI, REKTORA T,
UPT PUSK OM, LEMBAGA PENELITIAN (LP), LEMBAGA PENGEMBANGAN
MASY ARAIZA T(LPM), PASCA SARJANA.
Batasan batasan dalam pembuatan program penyusunan daftar inventaris
ruangan adalah sebagai berikut:

II

.~
1:

L
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I. Pembuatm Menu Utama yang bertujuan untuk mempermudah user atau

pemakai dalam memelih apa yang akan di akan di pilih dalam pemrosesan
data (entry data) daftar inventaris ruangan, lebih jelasnya seperti gambar di
bawah ipi:

'

I

I'

Gbr.S Form'Menu Utama

1

Dalam form menu utama terdapat delapan tombol pushbottom yang terdiri
dari pushbottom pertama yaitu BAUK IPB, pushbottom kedua yaitu BAAK
IPB, pushbottom ketiga yaitu BAPSI IPB, pushbottom yang keempat yaitu
REKTORAT IPB, pushbottom kelima yaitu UPT PUSKOM IPB, pushbottom
yang keenam yaitu LP IPB, pushbottom yang ketujuh yaitu LPM IPB dan
push bottom terakhir yaitu PASCA SARJANA IPB.
2. Dalam pembuatan daftar inventaris ruangan di gedung rektorat terdiri dari
delapan tabel yang mana kedelapan tabel itu mempunyai stuktur yang sama ,
yang berbeda cuma nama field. lebih jelasnya seperti gam bar di bawah ini :

:.;
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. Gbr.9 Tabel Struktur DIR I

1

I

3. Dalam pembuatan form daftar inventaris ruangan di GEDUNG REKTORAT

l
~·

IPB DARMAGA BOGOR terdiri dari delapan form yang mempunyai struktur
yang sama dengan field yang berbeda yaitu:
Baak, Bapsi, Rektorat, Unit Pelaksana Teknik Pusat Komputer, Lembaga Penelitian,
Lembaga Pengembangan Masyarakat, dan Pasca Sarjana.
Gambar di bawah ini merupakan contoh form BAUKliPB
'

Gbr.l 0 Form BAUK dalam keadaan RUN

I

L
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4. Pembatasan Program Terdiri dari:
-Menambah Data
Berfungsi untuk manambah data dari suatu data entry yang di masukan dari
data ke dalam table.
-Mencari Data
Berfungsi untuk mencari data entry ke dalam table sehingga sehingga akan
tampil nama field yang kita cari.
-Menghapus Data
Befungsi untuk menghapus atau membatalkan entri data yang masuk kedalam
tabel.
-Mengoreksi Data
Berfungsi untuk mengoreksi data data yang masuk kedalam tabel, sehingga
kita dapat mengetahui data data apa saja yang sud.ah masuk, dan apabila
terjadi kesalahan dapat kita benarkan (koreksi)
~

-Selesai
Ber~ungsi

untuk keluar dari form

5. Jenis file yang di gunakan dalam pembuatan program ( karena penulis
menggunakan program Visual dBASE ) adalah file yang berexetention DBF,
WFM, WFO, QBE, EXE, dan lain lain.

8-ooo~
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BABID
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 KESIMPULAN
Setelah mempelajari hasil dari praktek' keija lapangan di UPT PUSAT
KOMPUTER IPB

DARMAGA BOGOR,

khususnya

mengenai daftar

inventaris mangan. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
I. IPB mempakan suatu lembaga atau instansi yang ·bergerak dalam bidang
pendidikan, yang mana IPB adalah suatu institut pertanian negeri
2. UPT PUSA T KOMPUTER IPB merupakan unit pelaksana teknis yang
mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan
data

juga

membangun

dan

mengelola

sistem

informasi

serta

menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat. Dengan kedudukan struktur pada eselon ill yaitu kepala bagian
'

di biro tidak mempunyai induk biro dan melayani semua unit dan ·
pembinaannyadi lakukan oleh rektor /di bawah pimpinan r~ktor, PRI, PRII,
PRill, PRIV dan PRIV.
3. Stmktmr organisasi adalah wadah dimana UPT PUSAT KOMPUTER di
jalankan, struktur ini sangat penting untuk menunjukan pola tetap hubungan
di antara fungsi, tugas dan tanggung jawab setiap bagian yaug berbeda
dalam suatu organisasi .
4. Kegiatan pengumpulan atau penyusunan database daftar inventaris ruangan
di gedung rektorat IPB DARMAGA BOGOR lebih di mantapkan dan di
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pri01itaskan guna mampu- menunjang dan beradaftasi dengan kebutuhan
bagian perencanaan BAPSI (fisik maupun akademik).
5. Penyusunan daftar unventaris ruangan sangatlah di perlukan guna
mengetahui sejauh mana barang barang yang ada di setiap ruangan baik dari
segi ku~litas maupun kondisi barang. mengingat barang barang yang ada
sangat mendukung terhadap segala kegiatan yang di dilakukan oleh setiap
karyawan selain itu juga berguna untuk menghemat biaya mengingat barang
yang ada di setiap ruangan berharga mahal.
6. Menu titama merupakan hingkah awal untuk menjalankan program daftar
inventaris ruangan, kita tidak mungkin dapat menjalankan menu menu
lainnya tanpa terlebih dahulu membuka menu utama, karena menu menu
lainnya sepetti menu file BAAK, BAUK, dan menu file file lainnya terdapat
dalam menu utama.
7. Deugau memahami kekurangan dan hambatan yang di hadapi kiranya perlu
ada bentuk pemecahan yang riil, dengan menyampaikan saran bagi altematif
bagi unit kerja terbaik melalui pertemuan formal ataupun informal.
8. Walaupun hasil yang di capai belum sempUllla tetapi pada tahap ini sudah
terlealisir adanya database daftar inventaris ruangan di

GEDUNG

REKTORA T IPB DARMAGA BOGOR, dengan suatu sistem pengelolaan
yang sudah dapat berjalan.
9. Dalam pembuatan program daftar inventaris ruangan dengan menggunakan
database(Visual dBASE) yaitu manambah data(append) yang berfungsi
untuk menambah data dari suatu data entry yang di masukan dari data ke

dalam tabel, mengoreksi data (edit) berfungsi untuk mengoreksi data data
yang masuk ke dalam tabel, sehinggas kita dapat mengetahui data data apa
saja yang sudah masuk, dan apabila teijadi kesalahan dapat kita benarkan
(koreksi), mencari data berfungsi untuk mencari data entry ke dalam tabel
sehinga akan tampil nama field yang kita cari, menghapus data (delete)
berfungsi untuk menghapus atau membatalkan entry data yang masuk ke
dalam tabel,selesai berfungsi untuk keluar dari form .
I 0. Database adalah sekumpulan data di susun atau diatur sedemikian mpa

sehingga kita dapat memperoleh informasi yang tepat dengan secepat
mungkin dari padanya.
11. Program Visual Dbase mempakan pemograman Dbase yang di lakukan
secara

Visual, dengan menggunakan mouse dan keyboard untuk

merancang aplikasi aplikasi windows.
12. Sistem Pengelolaan Database mempunyai prinsip yang sangat sederhana
yaitu mengatur data- data yang ada dengan suatu umtan tertentu sehingga
apabila kita membutuhkan suatu data, dapat segera menemukannya secara
tepat sehingga kita dapat memperoleh informasi yang akurat.
13. Komputer adalah seperangkat peralatan elektronik yang beketja secara
terorganisasi dan terintegrasi mulai dari masukan alat input, mengolah atau
proses data, sampai menghasilkan alat output yang bempa informasi s~cara
otomatis berdasarkan pada perintah perintah yang bempa program program
yang sudah di program sedemikian mpa.
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14. Fasilitas yang digunakan dalam Visual Dbase adalah tabel, form, navigator,
control pallet, inspector, dan procedure editor.
15. Data merupakan bagian dari kehidupan sehari har~data adalah kumpulan
kejadian yang di angkat dari suatu kenyataan.
16. Visual Dbase untuk window merupakan bahasa pemograman yang modular,
salah ·satu keuntungan utama bahasa pemograman modular yaitu dapat
mcrancang proyek dengau memasukau modul modul peraugkat lunak
ektemal.
17. File yang di gunkan dalam pembuatan program visual Dbase yaitu file yang
berextention DBF, WFM, WFO, QBE, EXE.

3.2 SARAN
Seperti yang telah di uraikan dalam kegunaan peninjauan pada baba pertama
dari tugas akhir ini, penulis akan mencoba memberikan saran saran yang mudah
mudahan

b~rguna

bagi perusahaan dalam mencantumkan kebijakan kebijakan

bagi perusahaan di masa yang akan datang. Saran saran itu antara lain:
I. Untuk meningkatkan kualitas kerja para pegawai pada UPT Pusat

Komputer IPB supaya tems mengadakan pelatihan tentang komputer
baik pelatihan tentang hardware atau software
2. Untuk peningkatan mutu pelayanan program pendidikan, memantapkan
koordinasi

bagi

sumber

sumber

informasi,

pemeliharaan

atas

penyempumaan aplikasi sistem pendayagunaan sumber daya yang ada
(manusia dan peralatan), penyusunan daftar inventaris ruangan yang
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telah di gunakan perlu di tingkatkan dalam hal pendataan terhadap
barang barang yang ada di setiap ruangan ..
3. Untuk menjaga nama baik UPT PUSAT KOMPUTER IPB di mata
ma_syarakat maka para pegawai maupun para staffpegawai UPT PUSAT
KOMPUTER bersikap ramah tamah
4. Di dalam pembuatan program daftar inventaris ruangan sebaiknya
dicantumkan tanggal pembelian barang 1 sehingga kita mengetahui
seberapa lama barang yang ada di setiap ruangan.
Demikianlah saran yang penulis utarakan di dalam penulisan laporan ini,
dan sebelumnya penulis mohon maaf bila di dalam penulisan laporan maupun
saran ada kata kata yang tidak berkenan di hati Bapak\lqu UPT PUSKOM, dan
juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besamya kepada UPT
PUSKOM yaug telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada penulis
untuk mengadakan Praktek Ke1ja Lapangan di lPB DARMAGA BOGOR.

.·

......__
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LAMPIRAN: 1
DAFTAR INVENTARIS RUANGAN
1. SAUK IPS

2. SAAK IPS
3. SAPSIIPB

4. REKTORAT IPS

5. UPT PUSKOM IPS

6. LEMSAGA PENELITIAN IPB

RUANG
Subbag Tata Usaha Hukum dan Tata Laksana
Kabbag Hukum dan Tata Laksana Perlengkapan
Ruang Sida~ BAUK
Staff Subbag Rumah Tangga
Staff Pegawai Perlengkapan
Gudang Sub Perlengkapan
Arsip Kepegawaian SAUK LT.1
~
Ruang Arsip
Kepala BAUK
Kabbag Keuangan
Dana Masyarakat (Bagian Keuangan)
Rutin(Bagian Keuangan)
Kepala Subbag Perlengkapan
Kepala Bagian Kepegawaian BAUK
Mutasi Tenaga Akademik BAUK
Mutasi Tenaga Administrasi BAUK
Arsip Kepegawaian BAUK LT.111
'
Sarana Pendidikan BAAK
Kabbag Sistem lnformasi
Administrasi Subbag Data Pelayanan lnformasi
Arsip
Ruang Rapat
Kepala BAPSI IPB
Kabbag Perencanaan
Sekertariat BAPSI
Sekertariat Rektorat
Kerja Rektorat
Tamu Tektorat
Pembantu Rektorat 1
Pembantu Rektorat II
Pembantu Rektorat Ill
Pembantu Rektorat IV
Sekertariat
Dapur
Sidang /Rapat UPT PUSKOM
Kepala UPT PUSKOM
Lab. Komputer
Sekertariat
Tata usaha
Programer
Sekertariat PPMB
Subbag Umum
Sub bagian Umum
Tenaga Ahli
Ruang Komputer LP
Ruang Diskusi LP
Redaksi Majalah

--

___
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LAMPIRAN: 2

7. LPM IPB

B. PASCA SARJANA IPB

Fotocopy LP
Gudang LP
Seminar
Wakil sekertariat LP
lnformasi Penelitian
Ketua Lemba~a
Sekertariat Executive·
Kabbag Tata Usaha LP
Tata Usaha
Arsip LP
Tata usaha LPM
Studio Keuangan
Data
Kampus PWD
Sekertaris
Ketua
Gedung Lt.4/r.Pelatihan 5
Gedung Lt.4/r.Pelatihan 4
Gedung Lt.4/r.Pelatihan 3
Gedung Lt.4/r.Pelatihan 2
Gedung Lt.4/r.Pelatihan 1
Sepanjang. Lobi
Kapus P2KKN
Kapus P2M
Dokumentasi
Street Food Project
Gudang
PM-1 (diskusi)
PM-1 (diskusit)
Sekertariat Pasca Sarjana IPB
Direktur Pasca Sarjana IPB
Assistan Direktur Pasca Sarjana IPB
Assitang Direktur 2 Pasca Sarjana IPB
Kerjasama 2 Pasca Sarjana IPB
Tata usaha Pasca Sarjana IPB
Kerjasama 1 /Kasubag Tata Usaha PPS IPB
Lorong (Di Luar Ruang Kerja)
Kuliah/Gedung Wing LT.3 Pasca Sarjana
Lorong Di Luar Ruang Kuliah GO. Wing LT.3 Pasca Sarjana IPB
Kuliah /GD.Wing.LT.3/0peratoor Pasca Sarjana IPB
Ujian 1 Pasca Sarjana IPB
Ujian 2 Pasca Sarjana IPB
Ujian 3 Pasca Sarjana IPB
Ujian 4 Pasca Sarjana IPB
Rapat .Pasca Sarjana IPB
Arsip Pasca Sarjana IPB
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LAMPIRAN: 3
KODE BARANG INVENTARIS
221.0000
222.0000
224.0600
224.0500
226.0000
226.0100
230.0130
230.0150
230.0120
230.0140
230.0390
230.0220
230.0230
230.0260
230.0310
230.0829
230.0610
230.0630
230.0640
230.0670
230.0680
230.0690
230.0434
230.0470
230.0712
230.0790
230.0811
230.0815
230.0821
230.0822
230.0823
230.0824
230.0830
230.0829
230.0825
230.0819
230.0510
230.0590
230.0711
230.0910
230.0931
230.0969
230.0989
231.0100
232.0210
235.0800

NAMA BARANG DAN SPESIFIKASINYA
MULTITESTER
MESIN GURINDA
PEMOTONG KERTAS MIXILION
HEXTER BESAR MAX.HD 12L
STAVOLT
GENERATOR LENGKAP HONDA EM 22000
MESIN TIK REMINGTON
MESIN TIK SHARP
MESIN TIK UK 13"REMINGTON
MESIN TIK UK 17"REMINGTON
DISPENSER
MESIN HITUNG OLYVERI
CALCULATOR CASIO
KOMPUTER +MONITOR
MESIN STENSIL
KURSI SIDANG
LEMARI BESI DAICHI
FilLING KABINET 3 I,.ACI
FILE SURAT 3 LACI
BRAND KAS BOSTINCO
RAK KAYU 8 KOTAK
KULKAS SANYO
PENGHANCUR DOKUMEN
'
MEJA TULIS SATU BIRO
MEJA TULIS 1/2 BIRO
MEJA SIDANG KAYU
MEJAGAMBAR
MEJA KOMPUTER
KURSI EXECUTIVE RENDAH
KURSI EXECUTIVE C5.7
KURSI STAFF C-1
KURSI LIPAT CHITOSE
KURSI TAMU
KURSI SIDANG
KURSI KULIAH PAKE ALAT TULIS
MEJA·TELEPON
TUSTEL (RUPA RUPA)
BLIZT CROWN 247
AC
LAMBANG NEGARA
PIALA
PETA KAB. BOGOR
TEMPAT POT BUNGA BAHAN KAYU
PAPAN PENGUMUMAN
OHP
JAM DINGDING

---
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~
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LAMPIRAN 4
FORM
REKAM DAN LAGI

APPEND BLANK
REPLACE KD - RUANO WITH FORM.ENTRYKD- RUANO.VALUE
REPLACE RUANO WITH FORM.ENTRYRUANO.VALUE
REPLACE KD - OOL WITH FORM.ENTRYKD- OOL.VALUE
REPLACE KD BARANO WITH FORM.ENTRYKDBARANO.VALUE
REPLACE BARANG WITH FORM.ENTRYBARANG.VALUE .
REPLACE JUMLAH WITH FORM.ENTRYJUMLAH.VALUE
REPLACE KETERANOAN WITH FORM.ENTRYKETERANGAN.VALUE
FORM.ENTRYKD RUANO.V ALUE=""
FORM.ENTRYRUANG.VALUE=""
FORM.ENTRYKD OOL.VALUE='"'
FORM.ENTRYKD BARANO.VALUE=""
FORM.ENTRYBARANG.VALUE=""
FORM.ENTRYJUMLAH.VALUE=""
FORM.ENTRYKETERANOAN.VALUE=""
FORM.ENTRYKD RUANO.SERFOCUS()
RETURN

BATAL
FORM.ENTRYKD~RUANO.VALUE=""

FORM.ENTRYRUANO.VALUE=""
FORM.ENTRYKD GOL.VALUE=""

FORM.ENTRYKD_BARANG.VALUE=""
FORM.ENTRYBARANO.VALUE=""
FORM.ENTR Y JUMLAH. VALUE=""
FORM.ENTRYKETERANOAN.VALUE=""
FORM.ENTRYKD RUANO.SETFOCUS()
RETURN

CARl
KDR=FORM.ENTRYKD RUANO.VALUE
LOCATE FOR KD RUANO=KDR
IF.NOT.EOF()
FORM.ENTRYRUANO.VALUE=RUANO
FORM.ENTRYKD - OOL.VALUE=KD - OOL
FORM.ENTRYKD_BARANO.VALUE=KD_BARANO
FORM.ENTRYBARANG.VALUE=BARANO
FORM.ENTRYJUMLJ\Il.V /\LlJEc,JLJML/\11
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FORM.ENTRYKETERANGAN.VALUE=KETERANGAN
END IF
RETURN

SELESAI
FORM.CLOSE()
RETURN

ON OPEN
USE DlRl
FORM.ENTRYKD RUANG.VALUE=""
FORM.ENTRYRUANG.VALUE=""
FORM.ENTRYKD GOL.VALUE="''
FORM.ENTRYKD BARANG.VALUE='"'
FORM.ENTRYBARANG.VALUE=""
FORM.ENTRYJUMLAH.VALUE=""
FORM.ENTRYKETERANGAN.VALUE='"'
FORM.ENTRYKD _RUANU.SETFOCUS()
RETURN

ON CLOSE
CLOSE DATABASE
RETURN

MENU UTAMA
ON OPEN
SET PROCEDURE TO BAUKIIPB.WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO BAAKI.WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO BAPSI. WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO REK. WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO UPT.WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO LPI.WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO LPM.WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO LPM. WFM ADDITIVE
SET PROCEDURE TO PS. WFM ADDITIVE
RETURN
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ON CLOSE
CLOSE PROCEDURE BAUKIIPB.WFM
CLOSE PROCEDURE BAAKI.WFM
CLOSE PROCEDURE BAPSI.WFM
CLOSE PROCEDURE REK. WFM
CLOSE PROCEDURE UPT. WFM
CLOSE PROCEDURE LPl.WFM
CLOSEPROCEDURELPM.WFM
CLOSE PROCEDURE PS.WFM
RETURN

SELESAI
CLOSE DATABASE
FORM. CLOSE()
RETURN

ON CLICK BAUK IPB
LOCAL F
F=NEW BAUKIIPI3FORM()
F.TEXT="BAUK IPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
r.RELE!\SE()
RETURN

ON CLICK BAAK IPB
LOCAL F
F=NEW 13AAK I FORM()

F.TEXT="BAAK IPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
F.RELEASE()
RETURN

ON CLICK BAPSI IPB
LOCALF
F=NEW BAPSIFORM
F.TEXT="BAPSI IPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
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r.RELEASE()
RETURN

ON CLICK REKTORAT IPB
LOCAL F
F=NEW REKFORM()
F.TEXT="REKTORA TIPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
F.RELEASE()
RETURN

ON CLICK UPT PUSKOM IPB
LOCAL F
F=NEW UPTFORM()
F.TEXT="UPT PUKOM IPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
F.RELEASE()
RETURN

ON CLICK LP IPll
LOCAL F
F=NEW LPFORM()
F .TEXT="LP IPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
F.RELEASE()
RETURN

ON_CLICK LPM IPD
LOCAL F
F=NEW LPMFORM()
F.TEXT="LPMIPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
F.RELEASE()
RETURN

37

ON CLICK PASCA SARJANA IPB
LOCAL F
F=NEW PSFORM()
F.TEXT="PASCA SARJANA IPB"
F.MDI=.F.
F.READMODAL()
F.RELEASE()
RETURN

