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Apabila telah mempelajari uraian naskah Karya Tulis ini
maka dapat ditarik keeimpulan bahwa Eecara keeeluruhan dari
pembuatan program aplikaei giro menganut metoda yang lazim

dari sietem pengolahan data elektronis. Beberapa metoda yang

dimakeud tersebut antara lain adalah:

- Adanya proaedur untuk nemelihara data yang meliputi ieio

ubah, hapue dan eetak data di layar atau ke printer.

- Adanya proeedrr untuk manipulaei data yang terdiri dari
traneakei dan pro€res. Pada proses Akhir Hari menggunakan

metoda batch, kemudian prosee lainnya ialah mengurutkan

ulang data, dan menganankan data (backup - restore)-

Di samping itu terdapat beberapa ha1 yang prinsip dari
progPam aplikael giro ini seperti:

- Pengelolaan menu pilihan untuk kelompok menrjr pemeliharaan

data induk, kelompok menu transaksi dan kelompok menu

proses. Pengelolaan ini akan menjatahkan kelompok menu dan

pilihan menunya menurut tingkatan dari si pemakai- Prinsip
ini diterapkan eebagai bagian dari Computer Seeurlty.
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- Data transakei dimasukkan sekali saja ke dalarn komputer.

Data dengan kunci yang sana dapat merubah posisi dari ealdo

rekening, dan oleh eebab itu data dan informaei tersedia
secara "on line" yang selaru menunjukkan posiei terakhir-
Keperluan pengernbangan program aplikasi dapat dieesuaikan

dengan kebutuhan dikemudian hari untuk eistem yang eemakin

kompreke. Har ini dapat dilakukan karena programming yang

fleksibel dalam pengelolaannya.

"On line teller system" Vaitu seluruh kegiatan transakai
langsung dapat ditangani oreh teIIer. sistim ini rebih baik
daripada semi terrer di mana ada bagian yang mengerjakan

epesifikasi dan memposting ke komputer.

Mengembangkan suatu program aplikasi yang dapat

memberikan solusi dan juga sebagai informasi masih juga akan

mengalami kesulitan. HaI ini disebabkan karena menginginkan

euatu hasir yang akurat yaitu singkat, jelae dan berguna.

Program apli-kasi perbankan giro ini sudah tentu hanya

berorientasi pada pemeliharaan dan pengolahan data saldo dari
rekening nasabah yang bersangkutan. Kegiatan rutinnya akan

mengerJakan antara lain:

- memelihara data induk,

- melakukan transaksi rnutasi.

- mencetak laporan operaei-onal harian,

- melakukan nutasi pada akhir perioda administratif" dan

- melakukan akhir hari.
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Beberapa ha1 yang penting untuk diperhatikan daram

mengoperasikan program aplikasi giro ini ialah:
* Penakai hendaknya mengisikan nama dan eandinya.

sandi menjadl tan€gung jawab dari si pemakai. pengisian

sandi hanya akan menguji rima karakter yang terakhir eaja-

- Pemakai hendaknya memperhatikan tanggal "Awal Hari" kerja,
Koreksi atas kesalahan dari kegiatan operasional yang telah
dirampaui hanya dapat dirakukan dengan rne-restore data
baekup hari kerja yang dimaksud.

Setelah dikoreksi maka harus di "Akhir Hari,, kembali-

Sekian.




