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Gambar 4.1 Menu Uiama

Sebeium masuk ke Menu Utama Apiikasi General Leciger, user akan

<iihadapkan pada sistem security dari Generaal Ledger. Sistem ini dirancang agar

tidak sembarangorang bisa masuk ke dalam apiikasi program General Ledger ini.

Untuk lebih jelasnya lagi, Anda dapat melihai tampiian tiari form Login pada

gambar dibawah ini yaitu Login User.

Langkah-langkah yang periu dilakukan untuk login adalah sebagai berikut

. Memasukkan kode user, untuk user Administrator kodenya "1" dengan

password "stikom".

. Seianjutnya melalui menu bar Utiiity yaang ter<iapat pada menu utama,

Anda dapat mengubah passwod atau menambah user baru dengan password

baru sesuai kehendak kita,

Untuk proses Login diberikan dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali,

apabiia sebanyak tiga kraii gagal maka proses Login dinyatakan gagai atau

za
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tidak bisa masuk kedaiam program Menu Uiama. Tetapi jika proses Login

tersebut berhasii maka form Menu Utama dari apiikasi General Ledger akan

aktif. Program menu utama tersebut berisi pilihan-pilihan menu bar yaitu :

MAh,i'TENANCE, TRANSAKSI, LAPORAN, UTILITY dan IGLUAR.

4.2 MaintenanceJenisVCD

Maintenance jenis VCD ini merupakan program uniuk mengolah ciata

jenis-jenis VCD yang ada di rental Tantraz
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Gambar 4.2 Maintenance Jenis V-CD

4.2.1 Program entry jenis VCD

Program ini digunakan untuk memasukkan data4ata jenis VCD

dimana langkah-langkah yang diiakukan sbb:

Pada form aktif kursor tidak dapat di arairkan ke texbox tetapi hanya bisa di

arahkan ke tombol fungsional yang cii sediakan.

. Apabila tombol entry di click maka kursor berada di korie VCD.

o Jika ko<ie VCD di kosongi maka program entry akan berakhir,kursor akan

irerada pada tombol fungsional dan textbox dalam keadaan mati.
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Kemudian tulis kode VCD dengan keteniuan 2(dua) <iigit pertama

merupakan jenis vcd dan 3 digit b€rikutnya merupakan kode dari juciui

VCD.

Pengecekan diiakukan seteiah menekan enter jika jenis VCD tidak ada

maka muncul msgbor'data ti<iak akurar' jika penuiisan kode VCD kurang

<iari 5 digit atau kode VCD sudah ada maka muncul msgbox "data sudah

ada" daiam keadaan tersebut anda harus menginputkan ulang .apabiia benar

maka jenis VCD akan muncui maka kursor akan menuju ke judui !CD.

Seieiah memasuk'kan kode VCD kemudian tekan enter maka kursor berada

di jenis tii tentukan kemudian tekan enter maka kursor menuju ke tomboi

simpan

Tekan tomboi simpan dan data yang teiah di inputkan akan tersimpan ke

database jika ingin membataikan inputan dan tampiian iayar akan berubah

bersih tekan tomirol cancei.

4.2.2 Program update jenis

Program ini digunakan untuk mengkorei<si data<iata jenis VCD dimana

iangkah-tangkah yang dilakukan sbb :

Pada iorm aktif kursor berada pada tomboi frrngsionai dan iextbox daiam

keadaan mati.

. Kiik Update maka kursor berpindah ke kode VCD jika kode di kosongi dan

rii tekan enter maka anda kan keluar dari program koreksi.

o Jika mengalami kesulitan daiam mencari kode VCD iersebut maka teiah di

sediakan fasilitas iombol Fl sebagai bantuan.
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Apabiia tombol Fi di tekan maka maka akan keluar seluruh data VCD jadi

tinggai memiiih data VCD mana yang akan cii koreksi kemudian tekan

Insert.

Jika data VCD sudah keiuar maka kursor berada ditextbox kode VCD.periu

di ingat kode VCD ticiak bisa di koreksi

iika anda meiakukan koreksi tanpa menekan tornboi Fi maka masuk*an

kode VCD yang akan anda koreksi setelah an<ia memasukkan maka akan

segera di lakukan pencarian jika kode vcti yang anda masukkan ada maka

data VCD akan tampil jika tidak maka akan keluar pesan " data tidak

ada"dan an<iaharua memasukkan iagi kocie VCD yangbnar.

Seteiah anda seiesai meiakukan korsksi maka anda keluar dari program dan

kursor berada pada tombol simpan.

Jika tombol simpan di tekan maka data VCD yang sudah di koreksi akan

tersimpan dan setelah itu textbox menjadi bersih dan kursor berada di

textbox kode VCD.apabila ingin meiakukan koreksi di atas maka iakukan

sesuai dengan cara <ii atasjika ticiak atau ingin mengakhiri program kosongi

iextbox kode VCD dan tekan tomboi enter kursor akan bersada <ii tomboi

frrnssional dan textbox tialam kea<iaan mati.

4.2.3 Program view jenis VCD

Program ini digunakan uniuk memampiikan seiuruh daia jenis VCD

dimana iangkahJangkah yang diiakukan sbb:

Dari form aktif tekan tombol i-ungsional lihat. Seteiah itu kursor akan beracia

di textboxkode VCD
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r Kemudian masukkan kode VCD yang ingin anda iihat datanya.

o Jika mengaiami kesuiitan dalam mencari kode V-CD yang di inginkam mai<a

di sini juga di sediakan tombol Fi untuk bantuan .apabila tombol F1 di

tekan maka akan muncui semua data VCD seteiah itu iaicukan insert.

. Namun jika anda tidak memanfaatkan iomboi Fi maka teriebih dahuiu anda

harus memasukkan kode VCD.

o Setelah anda memasukkan kode VCD maka akan di iakukan pencarian jika

kode VCD yang anda masuh:ican ada maka data akan di tampilkan jika tidak

ada maka akan muncui pesan " data tidak ada'.

. Seteiah data VCD tersebut keiuar akan muncui perianyaan "ingin iihat iagi"

jika ya maka textbox bersih dan kursor akan berada pada kode VCD

kemudian lakukan lagi seperti cara <ii atas jika tidak maka program akan

berakhir text box mati dan kursor berada pada tombol fungsionai.

4.2.3 Program delete jenis VCD

Program ini digunakan untuk menghapus data-data jenis VCD yang

diinginkan <iimana iangkah-langkah yang <iiiakukan sbb:

. Dari form aictii iekan tomboi ihngsionai hapus setelah itu kursor akan

berada pada kode VCD.

. Masukkan kocie VCD yang ingin cii hapus jika kode VCD di kosongi maka

program berakhir kursor akan berada pada tombol fungsionai dan tsxtbox

akan mati

o Jika mengalami kesuiitan daiam mencari kode VCD yang di inginkan maka

di sini juga di sediakan tombol Fi untuk bantuan .apabiia tombol Fi di
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tekan maka akan muncui semua <iata vcd anda tinggal memilih data mana

yang ingin di hapus seteiah itu lakukan Insert.

o Jika anda tidak menggunakan tomboi Fl maka masukkan kode VCD yang

akan an<ia hapus seteiah anda memasukkan maka akan segera di iakukan

pencarian jika kode VCD yang anda masuk'kan ada maka data VCD akan

tampii jika tidak maka akan keiuar p€san " daia tidak ada"dan anda harus

memasukkan lagr kode VCD yangbenar.

. Seteiah draia keiuar maka tomboi Hapus akan keiuar maka kursor bera<ia

pada tomboi di hapus.

. iika tombol hapus di tekan maka textbx akan menjadi benih ,maka kursor

berada pada kode VCD dan data tersebut akan di hapus. Jika tomboi batai di

tekan maka textbox akan menjadi bersih tiata tidak jadi cii hapus.

o Jika ingin menghapus lagi maka lakukan iagi dengan cara tersebut di atas

jika di kosongi kode VCD dan tekan enter maka program akan berakhir

textbox mati dan kursor akan berada pada tomboi fungsionai.

4.3 Maintenance lCD

Maintenance VCD ini merupakan program untuk mengoiah data VCD

yang ada di rental Tantraz



34

*k*-*:*":*.d;;Jds-
KBFE . F1-$g.'
JENiS iKffirdi Asirlg

JUDUL Mr.Bean
: rlqpg,q 95-o'tg riloog '

OENOA aff!

F'ILiiiAH FF|OSES
. I,PDATE EIOT

llAYE CAE'EL

Gambar 4. 3 Maintenance VCD

4.3.1 Program entry VCD

Program ini digunakan uniuk memasukkan data-data VCD <iimana

iangkah-langxah yattg diiairukan sbb:

o Pada Form aktif Kursor ticiak dapat di arairkan ke textbox tetapi bisa di

arahkan ke tomboi iungsionai yang di sediakan.

o Apabiia tombol entry di kiik maka kursor berada <ii kode VCD.

. Jika kode VCD di kosongi maka program entry akan berakhir kursor akan

berada pada tomboi fungsionai dan textbox daiam keadaan mati.

. Kemudian hriis ko<ie VCD dengan ketentuan 2 <iigit pertama merupakan

jenis VCD dan 3 digit irerikutnya merupakan kode -t'CD dan judul VCD.

o Pengecekkan di lakukan setelam menekan enter jika jenis VCD tidak ada

maka akan muncui msglox "data ti<iak akurar' jika penuiisan ko<ie VCD

kurang dari 5 <iigit atau kode VCD sudah ada maka akan muncul msgbox "

data ticiak iengkap"dalam keadaan tersebut maka aruia irarus menginputkan

uiang .apabiia benar maka jenis VCD akan muncui dan kursor berada pada

judui VCD.
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Seielah memasukkan judul VCD kemudian tekan enter maka kursor berada

di harga masukkan harga sewa yang sudah di tentukan tekan enter kursor

menuju ke denda.

MasukAan jumlah denda yamg merupakan patokan denda yang akan di

terima jika pelanggan teriambat mengembalikan VCD daiam satu hari

kemudian tekan enter dan kursor berada di tomboi simpan.

Tekan tomboi Save dan data yang di inputkan akan tersimpan di database

jika ingin membatalkan inputan tekan tomirol cancel.

4.3.2 Program update VCD

Program ini digunakan untuk mengkoreksi datadata VCD dimana

iangkah-iangkah yang dilakukan sbb:

o Pada form aktif kursor akan berada di tombol frrnssional dan textbox daiam

keadaan mati.

kiik update maka kursor akan berpindah pada kotie VCD. Jika kode di

kosongi dan cii tekan enter maka anda akan keiuar dari program koreksi.

Jika mengalamikesulitan tialam memcari kode VCD maka telah di se<iiakan

fasilitas tombol F1 seagai bantuan.

Apabiia tombol Fl di tekan maka akan keluar data VCD anda tinggal

mengklik data yang akan di koreksi.

Jika anda melakukan koreksi tanpa menekan tombol Fl maka masukkan

kode VCD yang akan di koreksi. Setelah anda memasukkan maka akan di

adakan pencarian jika kode VCD yang anda masukaan ada maka daia VCD
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akan di tampilkan jika tidak akan keluar pesan "data tidak ada' dan anda

harus memasukkan iagi kode VCD yangbenar'

Seteiah anda seiesai mengadakan koreksi maka tomboi Save akan muncul

dan kursor irerada pada tom'ooi Save.

Jika tombol Save di tekan maka data kaset yang sudah di koreksi

akatersimpan.seteiah itu textbox menjadi bersih kursor beraria di textilox

kode VCD. Apabila ingin melakukan koreksi lagi maka ialrukan seperti cara

diatas jika tidak atau ingin mengakhiri progfam kosongi iextbox korie VCD

dan tekan tomboi enter kursor akan berada di tomboi fungsionai dan textbox

dalam keadaan mati.

4.3.3 Program viewVCD

Program ini <iigunakan untuk menampiikan seiuruh data VCD ciimana

langkah-iangkah yang dilakukan sbb :

r Dari iorm aktif tekan tomboi fungsionai View setelah itu kursor akan berada

ditexbox kode VCD.

Kemudian masukkan ko<ie VCD

Jika mengalami kesulitan mencari kode VCD yang di inginkan di sini juga

di sediakan fasiiitas tombol Fi untuk bantuan apabiia tomboi F1 di tekan

maka muncul seluruh data VCD. Setelah itu klik VCD yang <ii inginkan.

Namun jika tidak menggunakan tomboi Fl anda harus masukkan kode vcd.

Seteiah anda memasukkan kode vcd maka akan <ii adakan pencarian jika

kode vc<i yang antia masui<kan ada maka data VCD akan di tampilkan jika

tidak ada akan keluar pesan "data tidak a<ia"
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seteiah data VCD keiuar akan muncul pertanyaan "ingin iihai iagi" jika ya

maka texibox bersih dan kursor beracia di kode VCD dan iakukan iagi seprti

cara di atas. iika tidak maka program akan berakhir textbox mati dan kursor

berada pada tombol fungsional.

4.3.4 Program delete VCD

Program ini ciigunakan untuk menghapus data4ata VCD yang

diinginkan dimana langkahJangkah yang dilakukan sbb:

o Dari form aicif tekan tomboi fungsionai Delete.seteiah itu kursor akan

berada di kode VCD.

Masukkan kode VCD yang akan di hapus jika kode rii kosongi maka

program berakhir kursor akan berada di tomboi iungsional dan textbox akan

mati.

Jii<a mengalami kesulitan mencari ko<ie VCD yang rji inginkan di sini juga

di sediakan fasiiitas tombol Fi untuk bantuan apabila tombol Fl di tekan

maka muncui seluruh data VCD. Seteiah itu kiik VCD yang di inginkan

Setelah melakukan dobei kiik maka data vcd akan keiuar.

Jika anda meiakukan koreksi tanpa menekan tombol F1 maka masuk'kan

kode VCD yang akan di hapus. Setelah anda memasukkan maka akan di

adakan pencarian jika ko<ie VCD yang anda masukkan ada maka data VCD

akan di tampilkan jika tidak akan keluar pesan 'data tidak a<ia" dan anda

harus memasukkan lagi kode VCD yang benar

Seteiah data keluar maka tomboi 'odihapus" akan keiuar dan kursorberaria di

tomirol hapus.
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o iika tombol di hapus di tekan maka textbox menjadi bersih kursor berada

pada kode VCD dan data tersebut telah di hapus jika tomboi batal di tekan

maka maka textbox menjadi bersih kursor berarja pada ko<ie VCD <ian data

tidak jadi di hapus.

o Jika ingin menghapus lagi maka lakukan iagi dengan cara tersebut di atas

jika di kosongi kode VCD dan tekan tombol enter maka program akan

berakhir,textbox mati dan kursor berada pada tombol iungsionai.

4.4 Maintenance Pelanggan

Maintenance Pelanggan ini merupakan program untuk mengoiah data

Pelanggan yang ada di rentai VCD Tantraz
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Gambar 4.4 Maintenance Pelanggan

Program ini berfungsi untuk menyimpan data-oata Pelanggan yang terdiri

dari pilihan proses Entry, Update,View, Delete, Exit.

4.4.1 Program etrtry pelanggan

Program ini digunakan untuk memasui(kan datz-aataPeianggan baru

dimana langkah-langkah yang diiakukan sbb:
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t Pada saat form aktif textbox mati, kursor bera<ia pada tomboi fungsionai dan

tidak dapat diarahkan pada textbox.

' Jika tombol Entry dikiik maka tomboi yang iain akan mati, kursor bera<ia

pada No Pelanggan.

I No Pelanggan akan secara otomatis keiuar, tekan tomboi enier. Kursor

berada di Nama Pelanggan, seteiah itu masukkan nama peianggan dan data-

data pelanggan yang lainnya.

r Setelah semua data terisi, tekan tomboi enter dan kursor bera<ia ditomboi

Simpan.

. Jika tomboi simpan dikiik maka seluruh data pelanggan akan rersimpan,

textbox menjadi bersih dan kursor akan berada di No pelanggan.

o Sedangkzn jika tomboi cancei dikiik, data peianggan yang telah anda

ketikkan tidak jadi disimpan dan textbox bersih dan kursor berada di No

Pelanggan.

li 
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Program ini digunakan untuk mengkoreksi data-data Peianggan yang

anria inginkan dimana iangkahJangkah yang dilakukan sbb:

o Dari forrn aktif kiik tombol fungsional U@ate.

r Seteiah tomboi Update dikiik maka tomboi yang lain akan mati dfan kursor

berada di No Pelanggan.

r Masukkan No peianggat yarLg datanya akan <iikoreksi. Apabila mengaiami

kesulitan menentukan No Pelanggan, anda dapat menggunakan fasilitas

tombol bantuan Fi.
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Setelah tomboi F1 ditekan maka seluruh data peianggan akan keluar.

Tentukan data pelanggan yang akan dikoreksi ketiirkan No Pelanggan

icemudian kiik tomboi insert.

Seteiah tombol insert dikiik maka data pianggan akan keiuar di form

peianggan hanya pada No Pelanggannya saja dan kursor berada pada Nama

Pelanggan, No Pelanggan dalam kon<iisi mati.

Tetapi jika anda tidak menggunakan fasilitas tombol bantuan Fl, maka

setelah No Pelanggan dimasui<kan akan ciiiakukan proses pencarian No

pelanggan. Jika <iata dari No Pelanggan yang dimasuki<an ada akan

ditampiikan, namun jika tidak ada akan keluar pesan "DaiaTidaak Ada" dan

anda diminta untuk memasuickan lagi No Peianggan tersebut dengan benar.

Anda bisa mengorei<si data pelanggan seteiah data tersebut keluar. Data

pelanggan yang tidak bisa <iikoreksi adaiah No Pelanggan.

Seteiah seiesai mengoreksi Aata tersebut, tekan enter dan kursor berada di

tombol Simpan.

Jika tomboi Simpan diklik maka textbox menjarii bersih, kursor kembaii

berada <ii No Pelanggan.

Sedangkan jika tomboi Cancel dikiik maka <iata yang teiah dikoreksi tidak

jadi disimpan dan textbox menjadi bersih dan kursor berada di No

Pelanggan.

4.4.3 Program view pelanggan

Program ini digunakan untuk memampiikan seluruh tiata Pelanggan

dimana langkah-langkah yang dilakukan sbb:
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Dari form aktii klik tombol view sedangkan tombol fungsional yang lain

akan mati dan kursorberada di No Pelanggan.

Masukkan No Peianggan yang ingin <iilihaat. Jika terjadi kesuiitan maka

aandabisa menggunakan fasilitas tombol baniuan Fi.

setelah tombol Fi ditekan maka seluruh data peianggan akan keiuar.

Teniukan data peianggan yang akan diiihat ketii<kan lio peianggan

kemudian kiik tomboi inserr.

Seteiah tomboi insert diklik maka data pcianggan akan keiuar di form

peianggan kemudian tekan enter , maka seluruh data akan ditampilkan dan

perlu anda ketahui bahwa seluruh data tersebut daiam kondisi mati.

Tetapi jika anda tidak menggunakan fasilitas tombol bantuan Fl, maka

seteiah No Peianggan ciimasukican akan diiakukan proses pencarian No

pelanggan. Jika data dari No Peianggan yang dimasukkan ada akan

ditampiikan, namun jika tidak ada akan keiuar pesan "Data Tidak Ada' dan

anda diminta untuk memasukkan lagi No Pelanggan tersebut dengan benar.

View pelanggan ini iranya dapat diiihat cian tidak dapat dikoreksi.

Apabiia anda ingin meiihat data peianggan yang iainnya kiik tomboi Lagi

untuk membatalkan anda kiik cancel atau ketik Ait + c. maka textbox

menjadi bersih dan kursor berada di No Peianggan.

4.4.4 Program delete pelanggan

Program ini digunakan untuk menghapus data-dat:- Peianggan yang

diinginkan ciimana langkah-langkah yang <iilakukan sbb:
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Dari form aktif klik tombol Delete, tombol fungsionai yang lain akan mati

dan kursor berada di No Pelanggan.

Masukkan No Peianggan jika anda mengalami kesuiitan maka pergunakan

fasiiitas tombol bantuan F1.

Setelah tomboi Fi ditekan maka seluruh data pelanggan akan keluar.

Tentukan data pelanggan yang akan dihapus ketikkan No Peianggan

kemudian klik tombol insert.

seteiah tombol insert diklik maica data peianggan akan keiuar di form

pelanggan kemudian tekan enter , maka seiuruh data akan ditampilkan dan

perlu anda ketahui bahwa seiuruh data tersebut dalam kondisi mati.

Tetapi jika anda tidak menggunakan iasiiitas tombol bantuan Fl, maka

seteiah No Peianggan <iimasukkan akan <iiiakukan proses pencarian No

peianggan. Jika ciata dari No Pelanggan yang dimasukkan ada akan

ditampiikan, namun jika tidak ada akan keluar pesan "DaiaTidak Ada' dan

anda diminta unhrk memasukkan lagi No Pelanggan tersebut dengan benar.

Jika tomboi Deiete diklik maka seiuruh data pelanggan akan dihapus,

textbox bersih dan kursor berada pada No Pelanggan.

Tetapi jika tomboi Cancel dikiik maka data peianggan ticiak jadi dihapus.

4.5 MaintenancePerkiraan

Iviaintenance Perkiraan ini merupakan program untuk mengolah data

Perkiraan yang ada di rental Tanvaz

U;$":-':'"
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Gambar 4.5 Maintetnnee Perkiraan

4.5.1 Program entry perkiraan

Program ini digunakan untuk menginputkan no account dimana iangkah-

langkah yang dilakukan sbb:

o Pada saat form aktiitextbox mati dan kursor berada pada tombol Entry. Jika

tomboi Entry ditekan maka tomboi yang lain mati, kursor berada pada

textbox Nomor Account.

o Jika No Account dikosongi maka program akan berakhir, textbox mati dan

kursor berada pada tombol fungsional.

r Seteieh Penginpuian nomor Accounl selesai akan <iilakukan pengecekan

apakah nomor account tersebut sudah ada atau belum. Jika sudah ada akan

muncul pesan *Nomor Account sudah ada". Kemuriian lakukan inputan

uiang. iika berhasil kursor menuju ke Nama Acccount.

. Langkah selanjutnya menginputkan nama account dan tekan enter kursor

berpin<iah ke Status.

r Status teriiri atas combobox yang terdapat dua pilihan yaitu D untuk Debet

dan K untukKredit. tekan enter kursorberpindah ke Saldo Awal.
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r Untuk penginputan periama kali saido awai harus 0 iekan enter kursor

berpindah ke tomboi Save.

. Tekan tombol Save maka data tersebut akan tersimpan ke Database

Perkiraan, tampilan iayar kembaii bersih.

o Tekan Cancei jika ingin membataikan penginputan.

4.5.2 Program update perkiraan

Program ini digunakan untuk mengkoreksi data perkiraan dimana

langkah-langkah yang dilalmkan sbb:

o Dari form aktif tekan tomboi Update

o Setelah tombol Update ditekan maka akan muncul Password. Password

tersebut harus ciiisi sebelum menjalankan program korei<si. Digunaican

password agar tidak setiap orang dapat mengoreksi data perkiraan

o Inputkan kode , jika benar maka nama muncul s€cara otomatis. fulasukkan

password jika password saiah maka muncul pesan "password salah ".Periu

diketahui kesempatan untuk iogin di korie dan password masing-masing 3

kali yang selanjutnya akan keluar dari program koreksi.

r Jika berhasii login password maka kursor menuju ke nomor account .

o Jika No Accouni dikosongi maka program akan berakhir , textbox mati dan

kursor berada pa<ia tombol frrngsional.Jika mengaiami kesuiitan mencari

nomor account tersebut maka telah disediakan fasilitas tombol Fl sebagai

bantuan.

o Kika nomor account sueiah terisi maka seiuruh data akan tampii.
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Jika anda melakukan koreksi tanpa menggunakan F1 maka masukkan

nomor account yang dikoreksi. iika benar seiuruh data akan muncui. Jika

nomor account ti<iak ada akan muncui pesan "nomor account tidak ada' dan

iakukan inputan uiang.

Seteiah meiakukan koreksi tekan tomboi save maka pengeditan data akan

tersimpan dan seluruh tampilan menjadi bersih kembali.

Jika ingin mengair.{riri program koreksi tekan Cancei.

4.5.3 Program view perkiraan

Program ini digunakan untuk memampiikan data parkiraan dimana

iangkah-iangkah yang <iiiakukan sbb:

o Dari form aktiitekan tomboi View.

Seieiah tomboi View ditekan maka akan muncui Password. Passworci

tersebut irarus diisi sebeium menjalankan program koreksi. Digunakan

password agar tidak setiap oftIng dapat meiihat data perkiraan

inputkan kode , jika benar maka nama muncui secara otomatis. Masui<kan

password jika passwor<i salah maka muncui pesan 'password saiah ".Perlu

ciiketahui kesempatan untuk login <ii kode dan password masing-masing 3

kaii yang selanjutnya akan keiuar dari program Lihat.

Jika berhasii iogin password maka kursor menuju ke nomor account .

Jika No Account dikosongi maka program akan berakhir , textbox mati dan

kursor berada pada tombol fungsionai.Jika mengaiami kesulitan mencari

nomor account tersebut maka teiah disediakan fasilitas tombol Fl sebaeai

bantuan.
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o Kika nomor account sudah terisi maka seluruh data akan tampil.

o Jika ancia melakukan program iihat tanpa menggunaican Fi maira masukkan

nomor accouni yang dilihat. Jika benar seluruh data akan muncui. Jika

ilomor account tidak ada akan muncui pesan "nomor account ticiak ada" dan

lakukan inputan ulang.

o Jika berhasil maka seiuruh data akan muncul . takan tomboi iagi untuk

meiihat nomor perkiraan yang iain dan tampiian kembali bersih. 
,.;:,.r Jika ingin mengalihiri program Lihat perkiraan tekan cancei. ,t''

:

4.5.4 Program delete perkiraan

Program ini digunakan uniuk menghapus data perkiraan yang <iiinginkan

dimana iangkah-iangkah yang diiakukan sbb:

r Dari form aktiitekan iomboi View.

o Setelah tombol Deiete ditekan maka akan muncul Password. Password

tersebut harus diisi sebeium menjaiankan program Hapus. Digunakan

password agar tidak setiap orang dapat meiihat data perkiraan

r inputkan ko<ie , jika benar maka nama muncui secara otomatis. ivlasukkan

password jika password saiah maka muncul pesan "password salah ".Periu

diketahui kesempatan untuk iogin di ko<ie dan password masing-masing 3

kali yang seianjutnya akan keluar dari program Hapus.

o Jika berhasil login password maka kursor menuju ke nomor account .

. Jika No Account ciiicosongi maka program akan berakhir , textbox mati dan

kursor berada pada tombol fungsionai.Jika mengaiami kesuiitan mencari
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nomor account tersebut maka teiah disediakan fasiiitas tomboi F1 sebagai

bantuan.

r Kika nomor account sudah terisi maka seiuruh data akan tampii.

o Jika anda melakukan program lihat tanpa menggunakan Fl maka masukkan

nomor account yang dilihat. Jika benar seiuruh data akan muncui. iika

nomor account tidak ada akan muncul pesan "nomor account tidak ada' dan

iakukan inpuian ulang.

o Jika berhasii maka seiuruh data akan muncui . takan tomiroi Hapus data

perkiraan akan terhapus dan tampilan kembali bersih.

o Jika ingin mengai<hiri program Hapus perkiraan tekan Cancel.

4.6 Transaksi Sewa VCD

Transaksi Sewa VCD ini merupakan program untuk mencatat semua

transaksi peminjaman VCD di rental Tantraz.

l!:ai

E-i=== -- TOTALPEAI{IA m0
i,.F*yC. ij c H{D6L G.Xfr #,iz*'ax ,m

@AI.I ;2tr8

Gombar 4.6 Transaksi Sewa VCD

I
5

Program ini digunakan untuk peminjaman VCD dimana langkah-

langkah yang ciilakukan sbb:
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Pada saat form alctif keseluruh tampilan dalam keadaan mati dan kursor

benia di tomboi fungsionai

Jika tomboi save ditekan maka kursor berada ditextbox nomor pinjam dan

nomor pinjam akan muncui secara otomatis. Nomor pinjam teiap bisa diedit,

jika nomor pinjam dikosongi maka program transaksi akan berakhir. Seteiah

nomor pinjam di enter maka kursor menuju ke no pelanggan.

Inputkan no pelanggan yang akan melakukan transaksi sewa. Jika dikosongi

program akan berakhir. Jika no pei tidak ada maka muncui msg'box "Nomor

Peianggan Tidak Ada" dan lakukan inputan ulang jika benar nama

peianggan akan muncul.

Kemudian isikan kode VCD yang akan ciipinjam dengan cara memasukkan

kode \bd seteiah itu tekan enter apabiia saiah maka muncui msgbox "VCD

tidak ada", aiau kaset suciah <iipnjam muncul msgbox "VCD sedang

dipinjam" dan lakukan inputan ulang. Jika sudah benar maka muncul judul

VCD dan tanggai pinjam, perlu diketahui bahwa ianggal pinjam bisa <iiedit.

Tekan enter ditanggal kembali muncul secara otomatis sesuai denganjurnlah

-v'CD yang dipinjam dan periu <iiketahui juga i VCD dikembalikan i hari

setelah tanggai peminj aman.

Tgi kembaii merupakan patokan untuk menghitung keterlambatan dan denda

yang harus dibayar pada saat pengembaiian. Setelah tanggal kembaii dienter

akan menuju ke ko<ie VCD. Inputkan kembali seperti cara tiiatas. Perlu

diketahui batas jumlah peminjaman VCD maksimal 5 VCD. Jika selesai

menginpuikan VCD yang dipinjam, total harga akan muncul secara otomatis

dan kursor berpindah ke tot bayar.
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o Jika jumiah yang dibayarkan lebih kecil dari tot bayar maka muncul pesan

"-tiang Kurang'. Jika jumiah bayar lebih maka muncul berapa jumiah

kembaiian, kursor berpindah ke tomboi Save.

o Klik tomboi Save maka <iata transaksi akan tersimpan. Pada tabei hansaksi

di fiei<i status akan muncul '(t"-' sebagai tanda vcD sedang dipinjam dan

tampiian menjadi bersih dan kursor menuju ke no pinjam, no pinjam akan

muncul secara otomatis untuk mengisi nomor urut selanjutnya.

o Jika tombol batal diklik maka tampilan menjadi bersih dan kursor berada di

nomor pinjam.

4.7 Transairsi Pengembalian VCD :

Transaksi pengembalian vcD ini merupakan program untuk mencatat

semua proses transaksi pengembalian VCD cii rental Tantraz.

Iji;"*',;;-, , _ -o
iTT:...'* o
iiaAuAFEItI'aGGAI'i si oygrfu

poorrrp nDuL rrr^rarrer rg:psrlrTfrrlr-E{srerus mroe
Dirtl *qt**.. :Itlrrlol 1l?ll2 f,.....--.-. t" ,9.. . .Dln2 +r+I:sr SlctDm2 lultllot i! 0

USr-- ftr.3!"A"a t*Sjlst lr*E|tl i' - E

gL_ T0TATDEFD,, I
li:$?:yF, I c HC,EL txr-t- ffi4Ytn6rr I

. tffi,rlr r

Gambar 4.7 Transaksi pengembalian YCD

Program ini digunakan untuk pengembaiian VCD <iimana langkah-

iangkah yang diiakukan sbb:
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I Pada saat form aictif seiuruh tampiian dalam keadaan mati dan kursor beada

di tomboi fungsionai tekan enter maka kursor berada di textbox no

peianggan.

' Jika kode pelanggan <ii kosongi maka program transaksi pengembaiian akan

berakhir dan dan kursor berada di tomboi fungsionai.

' Masukkan no peianggan yang akan meiakukan transaksi pengembaiian VCD

maka akan di iakukan proses pencarian data peminjaman VCD

. iika tidak memiiiki pemunjaman maka akan muncui pesan atau msgbox

'lidak a<ia peminjaman" atau no peianggan tidak a<ia maka muncul msgbox

"nopel tidak ada" jika ada maka data peminjaman akan tampil di layar.

o Setelah data semua tampil kursor berada di status dan status terdapat tanda

bintang jikra bintang cii irapus cian di teiran enter muncui beberapa hari

keteriambatan dan jumiah cienda terhitung berdasarkan iamanya

keteriambatan <ii kaiikan denda. Perlu di ketahui statusnya kosong berarti

kaset yang akan di kembaiikan .

o Kursor berada <ii <ii totai bayar seiesai menginputkan semua jumiah denda

yanmg harus di bayar maka kursor menuju ke tombol save.

r Kursor berpindah ke simpan maka data pengembaiian unruk vcd yang di

kembalikan akan tersimpan dan tampilan akan bersih.

o Jika ingin membataikan transaicsi pengembaiian tekan cancei maka tampiian

bersih kursor kembali ke no pelanggan

. Jika ingin keiuar dari program transaksi pemgembaiian tekan exit.
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4.8 Transaksi Jurnal Earian Dan Penvesuaian

Transaksi Jumal Fiarian dan Penyesuaian

mencatat transaksi Harian <ian Penvesuaian

ini merupakan program untuk

:, . ... .s:lsij!€licail

i DEBEI , H+EDIT:..:,.:
:2gXnO .

'+;:trJ-- --
i_ ______ _-l'

:.......-..-,..- ..........,..,... ...,..-.-...-..

$ mos* -*.
g Ent'v Ert.t i;-:$ev-E=:jj
*=

Gambar 4.8 transahsi Jurnal llarian dan penyesuaian

Di daiam seiiap kegiatan perusahaan dagang maupun jasa pasii iidak akan

teriepas tiengan yang namanya transaksi. Saiah satunya adalah transaksi harian

dan penyesuaian. Demikian juga dengan rental Vcd. Di daiam transaksi jurnai inio

terdapat transaksi jurnai entry dan transaicsi jumai iihat.

4,8.1 Entry transahsi jurnal

Proses entry ireriungsi untuk mencatat semua pmasukan rentai dan semua

pengeiuarannya.

Atiapun iangkah-iangkahnya a<iaiah sebagai berikut :

. Tekan tomboi entry <ialam piliiran proses yang terseciia pa<ia form transaksi

jurnal harian aiau penyesuaian.

r Akan muncul pertanyaan "ingin Ke Transaksi Harian ?" piiih Yes jika ingin

ke transaksi harian dan piiih No jika ingin ke transaksi penyesuaian.

Misainya, pilih iransaksi harian.

5leiui
Ocbd
('e&
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t Secara otomatis nomor perkiraan akan terisi sesuai dengan nomor urut jika

pada tabei daiabase beium tercatat transaksi hanan sama sekaii, maka nomor

perkiraan akan'1{00001"dan kursor menuju ke nomor account.

' Selanjutnya ketiickan nomor account yang <iikehendaki, atau jika iupa tekan

tomboi F1 pada keyboard.

' Tekan enter dan nama account secara otomatis akan terisi dan kursor menuju

ke textbox keterangan. Seteiah menuliskan keterangan kemudian tekan enter

kursor akan menuju ke textbox status.

o Pa<ia kolom status, jika diketik '-D-''dan tekan enter maka kursor akan

menuju ke kolom debet dan sebaliknya, jika cii ketik "K"maka kursor

menuju ke koiom kreciit.

' Seianjutnya isikan jumlah <iebet dan iaedit sesuai ciengan transaksi yang

diiakukan

o iika kolom nomor account dikosongi dan ditekan enter maka kursor akan

menunju ke tomboi fungsional.

o iika ingin menyimpan, tekan "Yes"dan iextbox menladi bersih kecuali

nomor transaksi akan meiooping ke nomor seianjutnya.

e iika ingin mengentrykan lagi, ulangi langkah <iiatas.

4.8.2 Lihat transaksi jurnal

Proses lihat <ii sini beriungsi untuk melihat transaksi harian ataupun

penyesuaian yang pernah dilakukan yaitu <iengan berdasarkan nomor transaksi.

o Pilih Lihat daiam tomboi piiihan proses.

o Kursor akan menuju ke nomor perkiraan.
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Ketikkan nomor perkiraan yang ingin dilihat, untuk jurnai harian diawaii

dengan hurui"H"dan untuk jurnai penyesuaian <iiawali dengan huruf "P".

Tekan enter pada keyboar<i, jika pada nomor transaksi tidak ditemukan dataa

transaksi yang teiah diiakukan, maka akan muncui pesan "Daia Transakssi

Tidak Ada'dan kursor akan menuju ke textbox nomor transaksi.

Jikaa <iata uansaksi ditemukan, maka semua data akan ditampiikan <ian

kursor menujuke tomboi Lagi.

---/Daiam meiakukan program lihat, tampiian data iransaksi dilayar tidak dapat

<iiubah.

iika tomboi LagJ, dikiik maka tampiian menjadi bersih kemudian kursor

akan menuju ke nomor transaksi untuk melakukan program lihat pada

transaicsi yang iain. ,,i
.

Jika tombol Exit diklik maka akan kembali ke MenuUtama.

4.9 Laporan-iaporan

Berfrrngsi untuk menampiikan iaporan-iapoftm keuangan dan iapran-

laporan yangberhubungan dengan transaksi sewa VCD.

4.9.1 Laporan data VCD

Laporan data VCD digunakan untuk menampilkan seiuruh data VCD yang

ada di rental Tantraz
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Gambar 4.9laporunVCD

Program ini digunakan untuk memampilkan laporan VCD dimana

iangkah-langkah yang <iiiakukan sbb :

Dari iorm menu pilih iaporan kemudian pilih iaporan VCD.

Tekan ceak.
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Gambar 4.lA bentuk iaporan data VCD

4.9.2 Laporan data Peianggan

Laporan data Pelanggan digunakan untuk m€nampiikan seiuruh data

peianggan
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Gambar 4. I 1 Inporon pelanggfln

Program ini digunakan untuk memampilkan laporan peianggan dimana

iangkah-langkah yang diiakukan sbb :

' Dari iorm menu piiih laporan kemudian pilih iaporan peianggan.

e Tekan cetak.

LAF{IF-{S FEL.{}{+G.+}]

;**
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Gambur 4.12 bentuk laporan datu pelanggan

4.9.3 Laporan perkiraan

Laporan perkiraan digunakan untuk menampiikan seiuruh perkiraan yang

ada rii rental Tantruz

,|

el+i{C€C- :

Gambar 4.13 Laporan perkiraan
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Program ini digunakan untuk memampilkan laporan perkiraan dimana

langkah-iangicah yang diiaku-kan sbb :

o Dari form menu pilih laporan kemudian pilih iaporan perkiraan.

o Tekan cetak.
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Gambar 4.14 hentuk laporan data perkiraan

4.9.4 Laporan denda

Laporan <ienda <iigunakan untuk menampilkan seiuruh data denda
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Gambar 4.15 Loporan Denda

Proglam ini digunakan untuk memampiikan iaporan denda ciimana

iangkah-iangkah yang diiakukan sbb:

o Dari form menu piiih laporan kemudian piiih iaporan denda.
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Inputkan tanggal denda yang akan dicetak

Teican cetak.
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Gambar 4.16 iaporan denda pertanggai

4.9.5 Laporan transeksi sewa VCD

Laporan transaksi sewa digunakan untuk menampilkan seluruh data vcD

yang yang disewa

i iq:-5.1

PER TA}IGGAL I F€R BUIAN
l.tn nsoe i ifffi-!!:cr
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Gambar 4.17 Laporan Trawaksi sewa

Program ini <iigunakan untuk memampilkan transaksi sewa dimana

langkahJangkah yang tiilakukan sbb:

Dari iorm menu piiih iaporan kemudian piiih iaporan transaksi sewa VCD.

Piiih per tanggal atau per kode,per nopelanggan,per buian

,,, ..ri,ili:
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. Isikan tanggal untuk per tanggal, kode untuk per kode, no pelanggan untuk

nomor peianggan, pilih buian untuk perbuian.

. Kiik cetak
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Gambar 4.18 bentuk laporan data transaksi sewn VCD untuk per kode

4.9.6 Laporan transaksi pengembalian VCD

Laporan transaksi p€ngembalian VCD digunakan untuk menampiikan

seluruh VCD yang telah dikembalikan

-:Ej ,l{.
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Gambar 4.19 Laporan transaksi pengembalian VCD

Program ini digunakan untuk memampiikan transaksi pengembalian VCD

dimana iangkahJangkah yang dilakukan sbb:

. Dari form menu piiih laporan kemuciian pilih laporan transaksi sewa VCD.
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o Dari form menu piiih iaporan kemudian piiih laporan transaksi sewa VCD.

r Pilih per tanggai atau per kocie,per nopeianggan,per buian

o isikan tanggal untuk per tanggal, kode untuk per kode, no peianggan untuk

nomor pelanggan, pilih bulan untuk perbulan.

o Kiik cetak
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Gambar 4.20 bentak iaporan data transaksi pengembaiian VCD untuk per
bulan

4.9.7 Laporan transaksi jurnai harian

Laporan transaksi jurnai harian ciigunakan untuk menampilkan seiuruh

data jurnal harian yang ada di rental Tantraz dimana langkah-iangkah yang

<iiiakukan sbb.

o Dari form menu piiih laporan kemudian piiih iaporan transaksi jurnai harian.

. Piiih per tanggal atau per no trans ,per bulan

. isikan tanggai untuk per tanggai, notrans untuk per no trans, cian seterusnya

r Klik cetak
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Gambar 4.21 bentuk taporan ilata transaksi iurnat hartan uniuk per tanggai-

4.9.S Laporan transaksi jurnal p€nyesuaian

Laporan iransaksi jumal penyesuaian digunakan untuk menampilkan

seiuruh data jumai penyesuaian yang acia di rental Tanttaz

Gambar 4.22 transahsi iurnnl penyesuaian

Program ini digunakan untuk memampilkan laporan jurnai penyesuaian

<iimana iangkah-iangkah yang dilakukan sbb:

Dari form menu piiih laporan kemudian pilih laporan transaksi jurnai

penyesuaian.

Piiih per tanggai atau per no trans ,per buian

;ffifu: "x* ffi*--B;::,



61

Isikan tanggal untuk per tanggal, notrans untuk per no trans, pilih bulan

untuk perbuian.

Kiik cetak

LAPOHAI{ FEI{YESUAIAN
rlruolru.

Stra Art lrsu Tel ltstg r{o

l0fil o?m8rrilol Pog001

5001 sil8ac0Bi pcBB0l

Ikiprrnpr* Siut{r

i(si E

kis F

TOTAI. :

Ilr&si SrFdit

til0 5*m

5$S0 0$r)

50uu s8iiu

Gambar 4.23 bentuft laporan data transaksi iurnal penyesuaian untuft per
bulun-

4.9.9 Laporan buku besar

Laporan buku besar <iigunakan untuk menampilkan data buku besar yang

a<ia di rental Tantraz

PER }I{} PEFXFEFI N*TFA$s

a:

Gambar 4.24 Buku Besar
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Program ini digunakan untuk memampiikan iaporan buku besar dimana

iangkahJangkah yaag dilakukan sbb .

Dari form menu piiih iaporan kemudian pilih iaporan buku besar.

Piiih per tanggal atau per no trans ,per buian

isikan tanggai untuk per tanggai, notrans untuk per no trans, piiih bulan

untuk perbulan.

Klik cetak

-:ffi:Iffifr-lmr i

-
ttu

Tnnr_Tgl Tm_Ito l|lierr*gn

t?il$^G$03 1X:8SS H0BSI
0?.O811002 1?:00.'0 FMI

ftr tacor* :astl

lfutt€

?r.$_Igl lt ar_H6 ktet [Err

B?fil8n*ti i1:00:$ MB0BI }ryag K

0t!0ki

3.trI5$ AITHIB

uDu

_isfi

IEBEII S.gI.sC AICIIIB

gs8

ls0*0 }l]Bse

50.00

DBET

Gambar 4.25 untuk laporan buku besar untuk pel bulan

4.9.10 Laporan neraca saldo

Laporan neraca saldo digunakan untuk menampilkan data neraca saldo yang

ada di rentai Tantaz
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gambor 4.26laporan neFacs saldo, rugilaba, perubahan modal,Neraca

Program ini iiigunakan untuk memampilkan laporan neraca saldo dimana

iangkah-iangkah yang diiakukan sbb:

Dari form menrl piiih iaporan kemudian piiih laporan neraca saldo.

Klik Cetak

0ln8am2
NO frCCQUnff

iUUI

IUU2

lUUJ

IUU+

i?fri

IUUI

JUUI

3BD?

4IJUI

]UUI

JUUI

JUUJ

Total:

I!85

FiutangUsaha

Perhqlapan

Fenl*trr

Geaung

Huiarrg

Mo,iii
Prir/E

Ferehpttur

Eiayaiistrih

Eiayrnponsi

Eia5nTelepon

t,uw,LqJu.w

I,UUU,Ut.ilJ,UU

-r t-s-n-. .-ft fR
4Utni,LX-tJ.UU

I,UUU,UIil.UU

i,000,ilf{i.m

fUU,UUIJ.UU

-r'f. f*tr fr
JtH.J,UTJU.UU

58fi,0fi0.ofi

U.UU

8.8il

U,UU

U.UU i

U.tJlJ

U.UU

U.UU

U,UU

AAfi 4 SfifiAANNu.uu r,uuu,uuu.uu

u.w .),rtil,rtti.u.J

1,|]BB"BBD.DO U.UU

u.uu J,i{-4j,lJtju.UU

9,5ffi,000.00 g,st,fftff.0s

Gambar 4.27 bentuk laporan neraca saldo.

4.9.11 Laporan rugi/laba

Program ini digunakan untuk memampiikan rugi laba dimana langkah-

iangkah yang diiakukan sbb:

{}*i5?l-

Dari form menu piiih laporan kemudian piiih iaporan rugiliaba.
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o Kiik Cetak

LAPORANRUGI LABA
UIIUEIIUUJ

FET.IDAFATA}{
Perdapatan 3,5m,0ffi

TOTAL PEI{DAPATAI'{ 3"500,000.00

BIAYA
Enyaiisirik
Blayareparcsi
EiaynTehpon

TOTAL BIAYA
LAB.q.

5m,ffi
JUU,UuU

5ff0,m

1,500,000.00

2,0oo,imo.oo

Gumbar 4.28 bentuk laporan rugi/labu-

4.9.72 Laporan perubahan modal

Program ini digunakan untuk memampilkan iaporan perubahan modal

dimana iangkah-iangkah yang diiakukan sbb:

r Dari form menu pilih laporan kemu<iian piiih iaporan perubahan modal.

o Klik Cetak

I-,AF C}R41'{ tr ERIiBA}L'1I'{ R'IiitrAL
UiiLi*J;L'r';

Idodtri

Pdt'?

i-A,Eir

T{}TAL LAEq.

J,TruU,UUU.UU

i,tilu,uuu.tR.J

I,UUU,IJUU.UU

f,ooo,{mo.m

Gambar 4.29 bentak laporan Perabafuan MoiIaL
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4.9.73 Laporan n€raca

Program ini <iigunakan untuk memampilkan

iangkahJangkah yang diiakukan sbb :

taporan neraca dimana

Dari iorm menu pilih iaporan kemutiian piiih laporan neraca.

Kiik Cetak

ti.TE E ,t a.r ,i

llanua *fl'rrnt kedit
AT:TTSA I*A-!{{AF:
Kru
E+^*- tt-^L^r rutsU}sE
Pzrla*e**v.*v'

Peralatan

Gedr:n6

HLTTAT"IG

Hutorrg

mcdal

4.1O Uiiiiiy

U.UU

688,ffi0.il8
lnn ffi nfi

1nn fvlr| ntt

1r$\ I.x'tt m1

r,ugo,@.ps
o00
0.ofl

0.00

2;lOO,OOOll0

Gambar 4.30 Bentuk laporan neraca.

U.UU

U.UU

0.!B
nnn

9.!B

0.00

400,000.00

1.?90,080.0fl

2J-oO,OOO

Merupakan proses rekap dan posting

Gambar 4.31 Proses Rekap dan posting
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4.10.1 Proses rekap dan posting

A. Proses Rekap

Proses Rekap digunakan untuk menjumlah pendapatan sewa dan

pen<iapatan denda dimana langka-langkanya sebagai berikut:

c Pilih Utility pada menu utama

o Piiih proses rekap

r Inputkan tanggai rekap dan tekan enter tnaka kursor berada di tomboi OK.

Kemu<iian tekan enter.

r Jika data sudah terekap muncul pesan 'Data sudah terekap", jika beium

terekap maka data akan tersimpan ke database ', 
.

: .-.-'. \
o Tekan cancel untuk keluar dari program Rekap. .1'' :' \

I
f

o\.. -.-'.:..
" o;:tJ,;-...,\', -

B. Proses posting

Proses posting digunakan untuk menginputkan data pen<iapatan sewa ke

tabel transaksi dan tabel perkiraan dimana iangka-langkanya sebagai

berikut:

o Piiih proses Rekap

o Piiih proses posting

o inputkan tanggai trnasaksi dan tekan enter.

o Secara otomatis nomortransaksi akan muncui kemudian klik OK.

o Jika ciata belum terekap muncul pesan "Data beium terekap', jika sudah

terekap maka data dxan tersimpan ke <iratabase.

o Tekan cancel untuk keluar dari program Rekap.
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4.10.2 Entry User

Entry user digunakan mengentrykan data user baru

ffi;i''i#..i,d,'
fcpd. 1

il!*|a 
:

finiiqdid .

€on fiFn l

PlllIEn tEs€
&E €crut Exir

Gambar 4.32 Eniry User

Program entry user ini berfungsi untuk menginpurkan user baru. Langkah-

iangkah yang periu untuk entry user acialah sbb :

o Pada menu utama piiih menu bar Utiiity yaitu Entry User.

e Seteiah itu akan tampil iorm eniry user. selanjutnya ketikkan kode dan

nama anda.

. Ketikkan password anda, ciimana password tersebui secara oiomatis

tampiiannya akan teracak.

r Untuk textbox confirm anda harus mengisikan passwoni yang sama sesuai

dengan yang anda ketikican pada bagian password.

. iika keseiuruhan dari <iata tersebui sudah ierisi, anda tinggai menekan

tomboi enter dan kursor akan menuju ke pilihan proses Simpan (Save) atau

ketik ait -r S maka proses simpan <iiiakukan.

. Tetapi jika tomboi Cancei diHik, maka proses simpan tidak akan terjadi.

o Sedangkan tomboi Exit atau Ait + E digunakan untuk keiuar dari program

Entry User.
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4.10.3 Ubah Password

ljbah password digunakan apabiia a<ia user yang ingin mengubah

passwor<inya

l6d. J

l*E-E

Fate_isna j

fGs-lEonr '

dlrfhlr_toss;

"itu?w

gambar 4.33 Ubah Password

Program Ubah Password ini beriungsi uniuk mengubah password lama yang

teiah antia enirykan sebeiumnya Langkah-iangkah yang harus dilakukan untuk

mengubah password acialah sbb :

. Melaiui menu utama piiih menu bar Utiiity yaitu iibah Password, maka akan

tampii iorm -tlnah Password.

o Untuk memuiainya ketikkan ko<ie anda yang su<iah ada kemudian tekan

enter, maka secara otomatis nama akan muncul dan krsor irerada di textbox

Plama sedangkan untuk textbox Pbaru <ian Confirm tidak aktii

. seianjutnya ketikkan passwor<i antia yang iama. Jika passwor<i yang anda

ketiickan sesuai maka kursor akan berada di textbox Pbaru, tetapi jika

password yang anda ketik-kan tidak sesuai dengan yang seireiumnya maka

akan tampil pesan "Maaf Password Saiah'.

o Ketikican password baru anda dan uiangi iagi pada textbox confirm.
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. Jika keseiuruhan data sudah ierisi dengan benar, tekan iombol enter kursor

akan berada diproses Simpan (Save) atau ketik alt - S maka proses simpan

dilakukan.

. Tetapi jika tomboi Cancel dikiik maka proses simpan tidak akan terjadi.

. Untuk keiuar dari program Ubah Password klik tomboi Exit atau ketik

Ait -r E.




