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1.1. LATAR BELAKANG.

Pada masa era konputerisasi sekarang ini semakin

banyak perusahaan/instansi yang nenggunakan bantuan

komputer untuk menyelesaikan Pekeriaan-pekerjaan yang

dapat dikerjakan oleh konputer' Dengan menggunakan

komputer semua pekeriaan meniadi lebih nudah dan waktu

bekerja nenjadi lebih singkat dibanding 'dengan sistem

manual terutama untuk Proses adninistrasi serta

perhitungan Yang rumit.

Bank sebagai lenbaga penghimPun dana dan penyalur

dana dari/ke masyarakat mempunyai sistem administrasi

yang tidak sedikit serta banyak Proses perhitungan yang

harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Dengan

dipakainya bantuan komputer tentunya akan sangat

membantu di dalam proses administrasi dan perhitungan.

Pembangunan di Indonesia sekaran$ ini telah

membentuk masyarakat yang sadar menabung untuk janinan

hari depan. Berbagai jenis tabungan ditawarkan oleh

bank-bank kepada masyarakat. Masing-masiirg tabungan

mempunyai kelebihan tersendiri untuk menarik minat para

penabung. Salah satu jenis tabungan yang paling

menguntungkan penabung adalah tabungan bunga harian.

Tabungan bunga harian adalah tabungan yang

perhitungan bunganya dihitung berdasarkan saldo. harian
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dansecarakumulatipbungatersebutditambahkankesaldo

pada periode berikutnya' Biasanya lama periode selama

satu bulan. Tabungan ini men$untungkan penabung karena

setiap hari bunga dihitung atas saldo

Bank didalarn pengumpulan dana tersebut iuga harus

memberikan bunga kepada penabung selama penabung

menyimpan uangnya di bank. Dalam Perhitungan bunga

tentunya harus dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan

bantuan komputer hal tersebut dapat dipenuhi dengan caT'a

menekan satu tombol di keyboard dan komputer akan

menghitungbungauntukdikreditkankedalamsaldo

penabung. untuk proses administrasi harian dan perodik

komputer juga sangat membantu dalan penyelesaian Proses

administrasi tersebut

I.2, PERALATAN YANG DIPERLUKAN.

untuk pembuatan dan penggunaan aplikasi program

tabungan bunga harian diperlukan perangkat keras dan

lunak sebagai berikut :

1. Perangkat keras..

1 (satu) unit IBM PC COMPATIBLE (LAN / Stand Alone)

1 (satu) unit printer double folio

1 (satu) unit monitor color
.1 (satu) unit harddisk 40 Mb (untuk PC Stand Alone)

2, Perangkat lunak

dBASE III Plus sebagai pembentuk file
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