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ABSTRAK 

 

Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi. 

Sumber daya data disimpan dalam data sekunder yang dapat berbentuk berurutan 

(sequential), atau akses langsung (direct access), magnetic tape merupakan media 

penyimpanan sequential, magnetic disk merupakan media penyimpanan akses 

langsung serta compact disk merupakan media penyimpanan yang canggih dan 

dapat menyimpan data. Sebelum orang mengenal database, banyak mengalami 

kesulitan dalam manajemen data. Konsep database dibangun diatas indeks dan 

kaitan untuk mencapai suatu hubungan logis antara beberapa file. 

Perangkat lunak yang mengelola database disebut sistem manajemen database 

(database management system) – DBMS- yang memberikan keuntungan yang nyata 

bagi yang menggunakan komputer sebagai suatu sistem informasi. Semua DBMS 

memiliki pengolah bahasa deskripsi data (data description language processor) 

yang digunakan untuk menciptakan database, mengelola serta menyediakan isi 

database.   

 

Kata kunci : Data, manajemen data,informasi,perangkat lunak, DBMS. 
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 PENGANTAR PEMROGRAMAN 

 

 

1. PENGERTIAN PEMROGRAMAN 

Dalam mengorganisasikan data dikenal istilah hirarki data yang terdiri dari : elemen 

data (field), record dan file.Yang disebut dengan elemen data (data element) adalah 

unit data terkecil, tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang berarti. Dalam record 

gaji, elemen data (field) berupa nama, nomor pegawai, nomor jaminan sosial, upah 

dan jumlah tanggungan keluarga. Record, merupakan hirarki setingkat lebih tinggi 

dari elemen data. Satu record terdiri dari semua elemen data (field) yang 

berhubungan dengan obyek atau kegiatan tertentu. Semua record sejenis disusun 

menjadi satu file. File adalah kumpulan record data yang berhubungan dengan suatu 

subyek tertentu. 

Adapun hierarki data adalah:  

1. Database adalah kumpulan dari beberapa file atau tabel yang saling 

berhubungan antara file yang satu dengan yang lainnya.  

2. File adalah kumpulan dari record yang saling berkaitan dan memiliki format 

field yang sama dan sejenis.  

3. Record adalah kumpulan dari field yang menggambarkan satu unit data 

individu tertentu.  

4. Field adalah suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari 

sebuah field.  

5. Byte adalah atribut dari field yang berupa karakter yang membentuk nilai 

dari sebuah field.  

6. Bit adalah bagian terkecil dari data secara keseluruhan, yaitu berupa karakter 

ASCII nol atau satu yang merupakan komponen byte.  
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File 

Record 

Fields 

Byte 
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Gambar 1.1. Hierarki Data 

 

2. SEJARAH BAHASA PEMROGRAMAN C++ 

Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang 

mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya perusahaan akurat, 

mutakhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi pengguna/pemakai.      

        Kegiatan Manajemen data : 

a. Pengumpulan Data 

b. Integritas dan pengujian  

c. Penyimpanan 

d. Pemeliharaan 

e. Keamanan 

f. Organisasi 

g. Pengambilan 

 

 

3. PENYIMPANAN SEKUNDER 

Semua komputer meliputi sejenis penyimpanan sekunder untuk melengkapi 

penyimpanan yang berada dalam CPU dengan mengacu pada penyimpanan 

berurutan dan penyimpanan akses langsung. Penyimpanan berurutan, adalah suatu 

organisasi atau penyususunan data di suatumedium penyimpanan yang terdiri dari 

satu record mengikuti satu record lain dalam suatu urutan tertentu.. sebagian media 

penyimpanan komputer hanya dapat memproses data yang disusun secara berurutan. 

Contohnya yaitu  Pita magnetic. 
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Penyimpanan akses langsung (direct access strorage) Adalah suatu cara 

mengorganisasikan data yang memungkinkan record-record ditulis dan dibaca 

tanpa pencarian secara berurutan. DASD (direct access strorage device), unit 

perangkat keras yang memungkinkan penyimpanan secara akses langsung , alat ini 

memiliki mekanisme membaca dan menulis langsung yang dapat diarahkan ke 

lokasi manapun dalam medium penyimpanan, piringan magnetik, floopy disk , hard 

disk dan compact disk. DASD adalah medium file master yang baik. File master 

adalah gambaran konseptual dari salah satu sumber daya perusahaan atau elemen 

lingkungan sebagai contoh adalah file master persediaan, piutang, pelanggan dsb. 

Penggunaan DASD lainnya adalah sebagai medium penyimpan sementara untuk 

menampung data semi terproses. Piringan magnetik telah terbukti tidak terkalahkan 

sebagai DASD. Teknologi DASD baru adalah Compact Disk, Laser Disk atau 

Optical Disk, menggambarkan data dengan kombinasi goresan-goresan halus diatas 

permukaan piringan yang diciptakan oleh sinar laser. Goresan-goresan ini berupa 

parit-parit yang dibakar atau dicetak diatas permukaan piringan. Sinar laser 

berintensitas rendah digunakan untuk membaca goresan-goresan tersebut. 

 

4. HUBUNGAN PENYIMPANAN SEKUNDER DENGAN PEMROSESAN 

Ada dua cara dalam mengolah data. Pengolahan batch dan pengolahan on-line. 

Pengolahan batch mencakup pengumpulan semua transaksi dan pemrosesan 

sekaligus, dalam batch. Pengolahan on-line mencakup pengolahan transaksi satu 

persatu, kadang pada saat transaksi itu terjadi transaksi lain. Karenanya berorientasi 

transaksi maka sering disebut pemrosesan transaksi. 

Pengolahan Batch dapat dilaksanakan dengan menggunakan media penyimpanan 

berurutan atau akses langsung. Kelemahan sistem ini adalah kenyataan bahwa file 

baru menjadi mutakir setelah dilakukan siklus harian. Ini berarti manajemen tidak 

selalu memiliki informasi paling mutakir yang menggambarkan sistem fisik.  

Pengolahan on-line memerlukan akses langsung, dikembangkanuntuk mengatasi file 

yang ketinggalan jaman. Terobosan teknologi yang memungkinkan pengolahan on-

line adalah penyimpanan piringan magnetik. 

Sistem real-time adalah suatu sistem yang mengendalikan sistim fisik. Sistem ini 

mengharuskan komputer merespons dengan cepat pada status sistem fisik. Istilah 
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realtime digunakan untuk menggambarkan sistem on-line yang bereaksi pada 

kegiatan sistem fisik secara cukup cepat sehingga dapat mengendalikan sistem itu. 

Sistem ini adalah bentuk khusus dari sistem on-line yang diperluas kemampuannya 

dengan menggunakan sumber daya konseptual untuk menentukan operasi dari 

sistem fisik. 
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PEMBAHASAN PROJECT 

 

 

1. Keterangan Project 

Aplikasi penjualan kasir supermaket Pante Perak meruapakan jenis aplikasi 

yang dikembangkan dengan memakai Bahasa Pemrograman C++. Aplikasi 

yang sederhana dan menbantu para kasir dalam melayani para pembeli. 

Proses untuk menjalankan aplikasi yaitu dengan cara menjalankan dengan 

aplikasi code block. 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  dsb 

 

2. Pembahasan Code Program 

Berikut keterangan tentang source code program penjualan  

 

// SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL 

  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = 

== =  

 

 

// merupakan Library program 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

class mobil 

{ 

private: 

 char merk[20]; 

 int harga_sewa; 

   

public: 

 void data(char *Merk, int Harga_sewa) 

 { 

  strcpy(merk,Merk); 

  harga_sewa=Harga_sewa; 

 } 

  

 void tampil() 
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 { 

  cout << "Merk mobil    = " << merk << endl; 

  cout << "Harga sewa mobil/hari = " << harga_sewa << endl; 

 } 

}; 

mobil avanza, innova, APV, krista, taruna, xenia; 

 

int main() 

{ 

  

// Deklarasi Variable 

char inpmenu, inp[4], any; 

int st, stat, x, y; 

char nama[12] = {' '}; 

  

 

 

 

 

 

// Dumping Data CD 

char cd[6][4] = { {'0','1','A','V'},{'0','2','I','N'},  

   {'0','3','A','P'}, {'0','4','K','R'}, 

                 {'0','5','T','A'}, {'0','6','X','E'} 

                }; 

  

// Dumping Data Peminjaman 

 char pinjam[6][16] = { {'0','1','A','V','R','a','t','i','h'} ,  

                        {'0','2','I','N',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '}, 

                        {'0','3','A','P','R','i','r','i','z'}, 

                        {'0','4','K','R',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '}, 

                        {'0','5','T','A',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '}, 

                        {'0','6','X','E',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '} 

                        };      

  

// Menu Label 

menu : 

 

// Clear Screen 

        system("clear"); 

   

// Greeting 

         

cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl; 

cout << "         Sistem Rental Mobil           " << endl; 

cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl << endl; 

  

// Menu 
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cout << "Silakan masukkan pilihan Anda :" << endl; 

cout << "1. Transaksi Peminjaman" << endl;      

cout << "2. Transaksi Pengembalian" << endl; 

cout << "3. Data Mobil" << endl; 

cout << "4. Rekapitulasi" << endl; 

cout << "5. Keluar" << endl; 

         

// Input Menu 

cout << "\n>> Pilihan Anda : "; 

cin >> inpmenu; 

cout << endl;  

//inpmenu adalah masukkan untuk memilih menu yang akan dijalankan.   

 

 

 

// Casting Input Menu 

switch(inpmenu) 

{ 

        case '1' :  

        // Clear Screen  

        system("clear"); 

  

        // Greeting, jika kita memilih ‘1’ maka muncul tampilan ‘Transaksi 
peminjaman’ 

        cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl; 

        cout << "          Sistem Rental Mobil          " << endl; 

        cout << "         Transaksi Peminjaman        " << endl; 

        cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl << endl; 

                 

        // Input Kode Mobil 

        pinjam : 

        cout << "Masukkan Kode Mobil : "; 

        cin >> inp; 

        //inp sebagai masukkan kode mobil 

 

        // Validasi Input - Check Apa Mobil Tersedia 

        x = 0; st = 0; 

        do 

        { 

            for (y=0; y<4; y++) 

            { 

            if (inp[y]==pinjam[x][y]) 

                        { st++; } 

                         else 

                        { st = 0; } 

   } 

            if (st==4) 

            { if (pinjam[x][4]!=' ')  
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                { cout << "\n(!) Mobil sedang dipinjam\n" << endl; goto pinjam; } 

                 else 

                    {  

                    cout << "\nMobil tersedia, dapat dipinjam\n" << endl; 

                    cout << "Masukkan nama peminjam : "; 

                    cin >> nama; cout << endl; 

                    for (int z = 0; z<11 ; z++) 

                    { 

                    pinjam[x][z+4] = nama[z]; 

                    } 

                    stat=1; 

                    x=1; 

                    } 

                    } 

                        x++; 

                        if (x==10) 

                                    { cout << "\n(!) Kode Mobil tidak ditemukan\n" << endl; goto 

pinjam; } 

                        } while (stat!=1); 

                         

                        // Clearing variable 

                        stat=0; x=0; 

                        for (int b=0; b<6; b++) 

                                    { nama[b] = ' '; } 

             

                        // Press any key to continue 

                press : cout << "Tekan sembarang tombol + enter untuk melanjutkan .. "; 

                cin >> any; goto menu;          

  

                        break; 

                         

                        case '2' : 

                // Clear Screen 

                system("clear");                                              

  

            // Greeting, jika memilih ‘2’ maka akan muncul tampilan ‘Transaksi 

pengembalian. 

 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl; 

            cout << "         Sistem Rental Mobil          " << endl; 

 cout << "      Transaksi Pengembalian      " << endl; 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl << endl; 

  

                        // Input Kode Mobil 

                kembali : 

                        cout << "Masukkan kode Mobil : "; 

                cin >> inp; 
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                // Validasi Input - Check Apa Mobil Tersedia 

                        x = 0; st = 0; 

                        do 

                        { 

                        for (y=0; y<4; y++) 

                                    { 

                                    if (inp[y]==pinjam[x][y]) 

                                                { st++; } 

                                    else 

                                                { st = 0; } 

                                    } 

                        if (st==4) 

                                    { if (pinjam[x][4]==' ')  

                                                { cout << "\n(!) Mobil tersebut belum dipinjam\n" << 

endl; goto kembali; } 

                                      else 

                                                {  

                                                for (int z = 0; z<6 ; z++) 

                                                            { 

                                                            pinjam[x][z+4] = ' '; 

                                                            } 

                                                stat=1; 

                                                x=1; 

                                                } 

                                    } 

                        x++; 

                        if (x==10) 

                                    { cout << "\n(!) Kode Mobil tidak ditemukan\n" << endl; goto 

kembali; } 

                        } while (stat!=1); 

                         

                        cout << "\nTransaksi pengembalian berhasil" << endl; 

                         

                        // Clearing variable 

                        stat=0; x=0; 

                        for (int b=0; b<6; b++) 

                                    { nama[b] = ' '; } 

             

                        // Press any key to continue 

                press2 : cout << "\nTekan sembarang tombol + enter untuk melanjutkan .. 

"; 

                cin >> any; goto menu;          

  

                        break; 

      case '3' : 

                // Clear Screen 

                system("clear");                                              
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            // Greeting 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +”<< endl; 

            cout << "        Sistem Rental Mobil          " << endl; 

 cout << "              Data Mobil       " << endl; 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl << endl; 

  

 //pemanggilan class mobil. 

   avanza.data("Avanza ", 400000); 

   innova.data("Kijang Innova ", 600000); 

   APV.data("APV ", 550000); 

   krista.data("Kijang Krista", 400000); 

   taruna.data("Taruna ", 300000); 

   xenia.data("Xenia ", 40000); 

 

   avanza.tampil();cout<<endl; 

   innova.tampil();cout<<endl; 

   APV.tampil();cout<<endl; 

   krista.tampil();cout<<endl; 

   taruna.tampil();cout<<endl; 

   xenia.tampil();cout<<endl; 

    

   // Press any key to continue 

                press3 : cout << "\nTekan sembarang tombol + enter untuk melanjutkan .. 

"; 

                cin >> any; goto menu;  

            break; 

    

                        case '4' : 

                // Clear Screen 

                system("clear"); 

  

            // Greeting, jika memilih ‘4’ maka akan muncul tampilan ‘Rekapitulasi’ 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl; 

            cout << "          Sistem Rental Mobil          " << endl; 

 cout << "            Rekapitulasi                     " << endl; 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl << endl; 

  

                // Tampilkan data peminjaman 

                        for (int m=0; m<6; m++) 

                                    { 

                        if (pinjam[m][4]!=' ') 

                                { 

                                cout << " X "; 

                                            for (int n=0; n<4; n++) 

                                            { 

                                            cout << pinjam[m][n]; 

                                            } 

                                            cout << " dipinjam oleh "; 



Hal.15 

 

                                    for (int n=4; n<16; n++) 

                                       { 

                                       cout << pinjam[m][n]; 

                                       } 

                                    cout << endl; 

                                } 

                                    else 

                                                { 

                                                cout << " V "; 

                                            for (int n=0; n<4; n++) 

                                            { 

                                            cout << pinjam[m][n]; 

                                                }  

                                                cout << " masih tersedia" << endl; 

                                                } 

                                    } 

                        cout << endl; 

  

                // Press any key to continue 

                cout << "Tekan sembarang tombol + enter untuk melanjutkan .. "; 

                cin >> any; goto menu; 

                        break; 

  

                case '5' :  

                // Clear Screen 

                system("clear"); 

  

            // Greeting, jika memilih ‘5’ maka akan muncul tampilan keluar dari 

program. 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl; 

            cout << "         Sistem Rental Mobil           " << endl; 

 cout << "                Selesai                       " << endl; 

            cout << "+= = = = = = = = = = = = = = = +" << endl << endl; 

                cout << "Terima kasih Anda telah menggunakan\nSistem Rental 

Mobil.\n\n" << endl; 

                break; 

  

                        default : goto menu; 

            } 

  

} 
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