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Pada kesernpatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada 

seluruh civitas di jurusan yang telah membantu penyelesaian penulisan 

makalah. 

Harapan penulis, semoga makalah ini ada manfaatnya bagi 

pembaca dan masyarakat pada umumnya. 

Padang, September 2002 Penulis 



DAFTAR IS1 

Halaman 

KATA PENGANTAR ........................................................................ ii 

DAFTAR IS1 .................................................................................. iii 

BAB I . PENDAHULUAN .................................................................. I 

A . Latar Belakang Masalah ...................................... I 
B . Perurnusan Masalah .................................................... 3 
C . Tujuan ....................................................................... 3 
D . Manfaat .................................................................... 3 

BAB II . PEMBAHASAN ................................................................. 4 
A . Basis Data (Database) ......................................... 4 

1 . Defenisi Basis Data .......................................... 4 
2 . Operasi Dasar Basis Data .................................. 5 
3 . Tujuan Basis Data ........................................... 5 
4 . Sistem Basis Data ........................................... 7 

B . FoxPro for Windows ............................................. 7 
................... 1 . Mengoperasikan FoxPro for Windows 8 

2 . Pengolahan Data l Record Database .................... 13 
....................... 3 . Pembuatan Laporan 1 Pencetakan 15 

4 . Konversi File Database ...................................... 18 

BAB Ill . KESIMPULAN .................................................................... 19 
......................................................... . A Kesimpulan 19 

B . Saran-Saran ....................................................... 19 

DAFTAR IS1 .................................................................................... 20 



BAB l 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan basis data sangat penting, basis data menjadi perangkat 

andalan yang kehadirannya diperlukan oleh berbagai institusi dan 

instansi. Basis data tidak hanya mempercepat perolehan informasi, 

tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan pada pelanggan untuk 

mendapatkan informasi terbaru. Bagi perusahaan, keuntungan seperti 

itu meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lain. Hal inilah yang 

mendorong banyak perusahaan mulai berpindah dari pengolahan 

secara manual dengan menggunakan basis data. 

Banyak pertanyaan yang sering dialami di lingkungan inventaris 

alat dan bahan di lingkungan sebuah instansi, misalnya : 

- Berapakah jumlah OHP dengan merek tertentu yang masih baik ? 

- Berapakah persentase kursi kuliah yang tidak bisa digunakan lagi ? 

- Dimana saja peralatan-peralatan tertentu yang masih baik dan 

terdapat di setiap jurusan ? 

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu pekerjaan yang 

memakan waktu dan menuntut ketelitian perhitungan. Seringkali juga 

pimpinan ingin tahu bagaimana komposisi keterlambatan pembayaran 

piutangnya dan staf pegawai baru bisa memberikan informasi setelah 

beberapa hari. Pimpinan tersebut bukanlah seorang yang tahu dengan 

komputer, oleh karena itu beliau minta tolong seorang programer untuk 

membuat sebuah program yang akan menggunakan suatu basis data. 

Sehinga pimpinan tersebut dengan mudah dapat memantau usahanya 

dengan baik, karena informasi yang diperlukan rnudah diperoleh. 
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Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan 

istilah EDP (Electronic Data Processing). Pengolahan data (data 

processing) adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti yaitu berupa suatu informasi. lnformasi 

(information) adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang 

memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Jadi 

pengolahan data elektronik adalah proses manipulasi dari data-data ke 

dalam bentuk yang lebih berarti sehingga berupa suatu informasi 

dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. 

Proses pengolahan data terdiri atas tiga tahapan dasar disebut 

dengan siklus pengolahan data yaitu input, processing dan output. 

- Input, pemasukan data ke dalam sistem komputer menggunakan 

alat masukan (input device). 

- Processing, pengolahan ,dari data yang sudah dimasukan dilakukan 

oleh alat pemroses (processing) yang dapat berupa proses 

menghitung, membandingkan, mengklasifikasi-kan, mengurutkan, 

mengendalikan atau rnencari di media penyimpan. 

- Output, menghasilkan keluaran dari hasil pengolahan data ke alat 

keluaran (output divice) yaitu berupa informasi. 

lnformasi digunakan untuk menyatakan makna nilai ketika 

dipahami oleh pengguna. lnformasi adalah hasil analisis dan sintesis 

terhadap data. Dengan kata lain, inforrnasi dikatakan sebagai data 

yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan 

kebutuhan seseorang. Dalam era informatika, informasi menjadi 

sumber penting untuk melakukan pengambilan keputusan. lnformasi 

dapat mengurangi ketidakpastian dan mempermudah pengambilan 

keputusan. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam makalah ini adalah "Bagaimana mengoperasikan 

FoxPro for Windows untuk membuat database alat dan bahan praktek 

di Fakultas Teknik UNP Padang". 

C . T u j u a n  

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberi informasi 

tentang database dan cara-cara mengoperasikan FoxPro for Windows 

dalam pembuatan database menggunakan komputer. 

D . M a n f a a t  

Makalah ini diharapkan berguna bagi pegawai administrasi di 

fakultas dan jurusan dalam merencanakan serta membuat database 

dengan menggunakan FoxPro for Windows sehingga dapat membantu 

mengadministrasikan alat dan bahan di Fakultas Teknik UNP Padang. 
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BAB II 
PEMBAHASAN 

A. Basis Data (Database) 

1. Defenisi Basis Data 

Basis data (database) dapat dibayangkan sebagai sebuah 

lemari arsip. Jika memiliki sebuah lemari arsip dan bertugas untuk 

mengelolanya, maka kemungkinan besar akan melakukan hal-ha1 

seperti memberi sampul / map pada kumpulan / bundel arsip yang 

akan disimpan, menentukan kelompok/jenis arsip, memberi 

penomoran dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap 

map, lalu menempatkan arsip-arsip tersebut dengan urutan tertentu 

di dalam lemari. 

Menurut Fathansyah (1999) basis data terdiri atas dua kata, 

yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau 

gudang, tempat berkumpul. Sedangkan data adalah representasi 

fakta dunia nyata yang mewakili suatu obyek seperti manusia, 

barang, peristiwa, konsep, keadaan, dsb yang direkam dalam bentuk 

angka, huruf simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Maka 

Basis data sendiri dapat didefenisikan sebagai berikut : 

- Himpunan kelompok (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan 

kernbali dengan cepat dan mudah. 

- Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara 

bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) 

yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

- Kumpulan file/tabel/arsip yang sating berhubungan yang disimpan 

dalam media penyimpan elektronis. 
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2. Operasi Dasar Basis Data 

Di dalam sebuah media penyimpan (disket) dapat ditempatkan 

beberapa (lebih dari satu) basis data. Sementara dalarn sebuah 

basis data, dapat menempatkan satu atau lebih fileltabel. Pada 

fileltabel inilah sesungguhnya data disimpanl ditempatkan. Misalnya 

ada basis data kepegawaian, basis data akademik, basis data 

perlengkapan, basis data inventori (pergudangan) alat / bahan dan 

komponen. 

Karena itu, operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan 

berkenaan dengan basis data dapat meliputi : 

- Pernbuatan basis data baru (create database), 

- Penghapusan basis data (drop database) 

- Pembuatan fileltabel baru ke suatu basis data (create table) 

- Penghapusan fileltabel dalam suatu basis data (drop table), 

- Penambahanlpengisian data baru ke sebuah fileltabel di sebuah 

basis data (inserf), 

- Pengambilan data dan sebuah fileltabel (retrieve/search), 

- Pengubahan data dad sebuah fileltabel (update), 

- Penghapusan data dan sebuah fileltabel (delete), 

3. Tujuan Basis Data 

Tujuan awal dan utarna dalam pengelolaan data dalam sebuah 

basis data adalah agar dapat memperolehlmenemukan kembali data 

(yang dicari) dengan mudah dan cepat. Di sarnping itu, pemanfaatan 

basis data untuk pengelolaan data, juga merniliki tujuan-tujuan lain. 

Secara lebih lengkap, pernanfaatan basis data dilakukan untuk 

memenuhi sejurnlah tujuan sebagai berikut : 

- Kecepatan dan Kemudahan (Speed) 

Pemanfaatan basis data rnernungkinkan untuk dapat rnenyimpan 

data atau melakukan manipulasi terhadap data atau menampilkan 

kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. 
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- Efesiensi Ruang Penyimpanan (Space) 

Karena keterkaitan yang erat antar kelompok data dalarn sebuah 

basis data, maka redundansi (pengulangan) data pasti akan 

selalu ada. Banyaknya redundansi ini tentu akan memperbesar 

ruang penyimpanan (baik di rnernori utama maupun mernori 

sekunder) yang harus disediakan). 

- Keakuratan (Accuracy) 

Pemanfaatan pengkodean atau pernbentukan relasi antar data 

bersama dengan penerapan aturanlbatasan (constraint) tipe data, 

dornnain data, keunikan data, dan sebagainya, yang secara ketat 

dapat diterapkan dalam sebuah basis data, sangat berguna untuk 

menekan ketidakakuratan pemasukanlpenyirnpanan data. 

- Ketersediaan (Availability) 

Pertumbuhan data (baik dari sisi jumlah maupun jenisnya) sejalan 

dengan waktu akan semakin membutuhkan ruang penyimpanan 

yang besar. Padahal tidak semua data itu selalu 

digunakanlbutuhkan. Karena itu harus dipilah adanya data 

utarna/rnaster/referensi, data transaksi, data histori hingga data 

kadaluarsa. 

- Kelengkapan (Completeness) 

Lengkapltidaknya data yang dikeloia dalam sebuah basis data 

bersifat relatif, baik terhadap kebutuhan pemakai maupun 

terhadap waktu. 

- Keamanan (Security) 

Memang ada sejumlah sistem (aplikasi) pengelola basis data 

yang tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan 

basis data. Tetapi untuk sistern yang besar dan serius, aspek 

keamanan juga dapat ditetapkan dengan ketat. Dengan begitu 

dapat rnenentukan siapa-siapa (pemakai) yang boleh 

menggunakan basis data beserta objek-objek di dalarnnya dan 
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menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukannya. 

- Kebersamaan Pemakaian (Sharability} 

Pemakai basis data seringkali tidak terbatas pada satu pemakai 

saja, atau di satu lokasi saja atau oleh satu sistemiaplikasi saja. 

Data pegawai dalam basis data kepegawaian, misalnya, dapat 

digunakan oleh banyak pemakai, dani sejumlah departemen 

dalam perusahaan atau oleh banyak sistem (sistem penggajian, 

sistem akuntansi, sistem inventori, dan sebagainya). 

4. Sistem Basis Data 

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas 

sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara 

bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proseslpekerjaan 

tertentu. Maka sebuah sistem basis data merupakan sistem yang 

terdiri atas kumpulan fileltabel yang saling berhubungan dengan 

sekumpulan program (Data Base Management System) yang 

memungkinkan beberapa pemakai daniatau program lain untuk 

mengakses dan memanipulasi fileltabel tersebut. 

Dalam sebuah basis data yang lengkap akan terdapat 

komponen-komponen utama sebagai berikut : 

- Perangkat Keras (Hardware) 

- Sistem Operasi (Operating System) 

- Basis Data (Database) 

- Sistem Pengelola Basis Data (DBMS) 

- Pemakai (User) 

B. FoxPro for Windows 

FoxPro for windos merupakan program database yang bekerja 

dibawah sistem operasi windwos. FoxPro menawarkan kemampuan 

program bantu yang canggih, lengkap, mengkoleksi, menggunakan, 

mempresentasikan data dan informasi yang penting. Selain FoxPro, 
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masih terdapat beberapa program aplikasi manajemen database yang 

lebih canggih dan bekerja dibawah sistem operasi windows, seperti 

Borland dBase, Microsoft Access, dll. 

1. Mengoperasikan FoxPro for Windows 

a. Memulai FoxPro v2.6 

- Klik tombol START e PROGRAMS * FoxPro for Windows 

- Pilih FoxPro v2.6 [Klik] dan tampil jendela sbb : 

for Windows 
~ . i i i i r . ~ ~ ~ ; - - . ~  
- 1 .i. .-.L-.' .: 

.-1.i 
FowPin 2.6 for Wind-r 

(c] 19M-1934 Microroll Corporation 
Snin l  U 00-21 5-1 250-461 MI !U 

b. Membuat file TabelIDBF 

- Sorot menu FILE NEW [Klik] 

- Muncul jendela dialog "New", pilih dan klik pada TableIDBF 

rFile Type- 

@ IableJDBF 

Bogram 

r rile 

Index 

C Report 

r Label 

r Screen 

r Menu 

r Query 

r Project 

I Cancel 1 
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- Lanjutkan dengan klik button NEW untuk membuat 

ta bel/DBF. 

- Muncul jendela dialog "Table Structure" sbb : 

c: \fpw26\untitled.dbf Fields: 0 Length: 1 

Tag Name Type Width Dec - Field 

Jendela ini memiliki empat kolom informasi : Name (nama field), 

Type (tipe field), Width (lebar field), Decimal (jumlah digit 

Ea 

[ 1 

desimal) yang ,masing-masing dapat digunakan untuk 

- 

- 

menspesifikasikan sebuah field. 

e Name, merupakan kolom yang digunakan untuk menentukan 

nama field yang unik (tidak boleh sama dengan field lain). 

Panjang karakter untuk sebuah nama field maksimal 10 

karakter. 

Type, merupakan kolom yang digunakan untuk menentukan 

tipe field dengan beberapa pilihan, yaitu : Character 

(karakterlhuruf), Numeric (data digitlangka), Float (data 

scientific), Date (tanggal), Logical (logika TIF), Memo 

(memo), General (objek OLE). 

Width, merupakan kolom yang digunakan untuk menentukan 

jumlah maksimum karakter atau digit yang dapat ditampung 

dalam sebuah field. 

Decimal, merupakan kolom yang digunakan untuk 

menentukan jumlah digit desimal untuk field numeric dan 

float. 
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10 

Berikut ini merupakan desain tabel yang akan dibuat : 

Untuk ha1 tersebut diatas, maka dilakukan langkah sbb : 

..... ..... ........ ......- .. y-..>- c-- ,.--.--*o*.%. -.:-.: -, ~,*.. ,? ~ ? : , , . ~ ~ , m v , * ~ , 7  ++ *:-., F;.,v.*-v 

.'.!I ' >  .,:, j;>:.. . 
, .  - .,. . - 1 ' .  

. . - , . 
:.. i 
J 

Tag Nan Typc Width D o c  Field 

Pada kolom Name, ketik kode untuk nama field dan tekan 

TAB untuk berpindah ke kolom yang dikanan atau 

SHIFT+TAB untuk kembali ke kolom yang kiri. 

Pada kolom Type, pilih Character untuk type field, kemudian 

tekan TAB. 

e Pada kolom Width, pilih atau isikan angka 5 untuk lebar 

kolom. 

- 
- 
- 

3 

Selesai untuk satu field, kemudian tekan TAB untuk 

melanjutkan pada field lainnya. 

Lakukan ha1 yang sama, untuk setiap field sehingga akan 

diperoleh stuktur tabel yang diinginkan. 

kode Character 5 
nama Character 25 

merek Character 10 

spsifikasi Character 15 

jumlah Numeric 3 0 
ruang Character 5 
konditi Character 10 

- Kemudian klik pada button OK untuk menyimpan struktur tabel 

dengan nama file database ALAT-DBF 
. . . - . . . . . . . . . . . .  

_.<.=-q7..---..P<~l-.-rlr.1 --:7,.r-*--. rl--..r.r .\.-r.-?y-, 7 . z -  --,-Y,.-, , . m e  : y - ; y T . ~ ;  m-f+;-~jT++T . I. 1 

.... . . . . . ~ 

x ! I  - 

C: \fpw26\untitIed,dbf Fields: 0 Length: . . . . .  1 

Save Table As: Directory: 
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Drive: 
c: 

I foxhelp-dbf 
toxusc:~. rttd 

, J ,  , I t . '  ..;: ,- ,- .1.;. >A - ::, 
- -.:;T*~.- . . 

n f o x a p ~  r A_II Files 
mgoodies 
14 language 
asample 
 tutorial 

alat.dbf 

t 

c:\bahasa\fpw26\ 



- Akhiri dengan meng-klik button SAVE. 

- Muncul pilihan untuk memasukan data, untuk saat ini cukup 

dipilih NO. 

c. Menambahlmemasukan data untuk tabel database. 

- Sorot menu RECORD +APPEND [klik] 

- Ketikan datahecord seperti tersedia, dan kalau seluruhnya 

sudah dimasukan tekan CTRL+W untuk menyimpan. 

d. Menampilkan data-data 

- Sorot menu DATABASE d BROWSE [klik], 

- Untuk mengganti model tampilan data dapat dilakukan dengan 

menyorot menu BROWSE 6 BROWSEICHANGE [klik] 

e. Memperbaiki recordldata yang sudah ada 

- Sorot menu DATABASE d BROVJSE [klik] dan lakukan 

perbaikan 

f. Menghapus record yang sudah ada 

- Sorot menu DATABASE + BROWSE [klik] dan lakukan 

perbaikan. 

g. Menutup dan Mengakhiri FoxPro 

- Tutup dengan menyorot menu FlLE d CLOSE [klik] 

- Akhiri FoxPro dengan FlLE Q EXIT [klik] 
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DataIRecord untuk file database ALAT-DBF 
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2. Pengolahan DatalRecord Database 

Pengolahan datalrecord database adalah bagimana cara 

untuk menambah 1 memasukan data, mengubah data, melihat data, 

menghapus data pada suatu file database. 

a. Mengaktifkan Windows Command 

- Klik START +PROGRAMS 4 FoxPro for Windows 

- Kemudian pilih FoxPro v2.6 [Klik] 

- Untuk menyembunyikan windows command dilakukan dengan 

menyorot menu WINDOWS aHIDE [Klik] 

- Untuk memunculkan lagi dilakukan dengan menyorot menu 

WINDOWS +COMMAND [Klik] atau menekan tombol 

CTRL+F2 

Maka pada Windows Command ini diketikan perintah-perintah 

untuk mengolahlmemanipulasi file database. 

b. Menambah dan mengubah data dapat dilakukan dengan 

menggunakan perintah : APPEND, EDIT, BROWSE, INSERT dan 

CHANGE. 

- Panggil file database ALAT.DBF dengan menggunakan menu 

- FILE a OPEN 6.Pilih file ALAT.DBF [Klik] 

Atau dengan menggunakan Windows Command sbb : 

- DIR [Enter], perhatikan nama-nama file yang tampil ? 

- USE BAHAN [Enter] 
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- EDIT [Enter] 

- BROWSE [Enter] 

- CHANGE [Enter] 

- APPEND atau INSERT [Enter] 

Setelah dilakukan perubahan dan simpan dengan CTRL+W 

c. Melihat datalrecord dapat dilakukan dengan menggunakan 

perintah BROWSE, LIST, dan DISPLAY 

- BROWSE FIELD KODE, NAMA, JUMLAH, KONDlSl [Enter] 
- LlST KODE, NAMA, KONDlSl [Enter] 

- LlST KODE, NAMA, KONDISI FOR KONDISI="Rusakn[Enter] 

- GOT0 5 [Enter] 
- DISPLAY [Enter] 
- DISPLAY KODE, NAMA, KONDlSl [Enter] 

d. Memodifikasi stuktur database dapat dilakukan dengan 

menggunakan perintah MODIFY STRUCTURE 

- LlST STRU [Enter] 

- MOD1 STRU [Enter] 

Lakukan perubahan stuktur database, yaitu membuat field 

TERPAKAI, SlSA dengan jenis NUMERIC dan simpan dengan 

CTRL+W atau tombol OK. 

e. Menghapus datalrecord dalam sebuah file database dapat 

dilakukan dengan menggunakan perintah DELETE, PACK, 

RECALL 

- BROWSE [Enter] 

- Pilih datalrecord yang akan dihapus, kemudian tandai dengan 

menekan CTRL+T. Maka disamping kiri layar akan dimuncul 

tanda bar (hitam). 

- RECALL ALL [Enter], membatalkan tanda penghapusan, 

- PACK untuk betul-betul menghapus recordldata tsb. 

Lakukan perubahan stuktur database sesuai dengan keperluan 

dan simpan dengan CTRL+W atau tombol OK. 



f. Mengurut data dilakukan dengan menggunakan perintah SORT 

- USE ALAT [Enter] 

- SORT TO ALATI. ON NAMA /A [Enter] 

- SORT TO ALAT2 ON NAMA ID [Enter] 

- DIR [Enter] 

- USE ALATI [ENTER] 

- BRObVSE [ENTER], perhatikan susunan record. 

- USE ALAT2 [ENTER] 

- BROWSE [ENTER], perhatikan susunan record. 

- CLOSE ALL [Enter] 

g. Mengurut data dengan menggunakan file INDEX 

- USE ALAT [Enter] 

- INDEX ON NAMA TO ID-ALAT [Enter] 

- BROWSE [Enter] 

- CLOSE ALL [Enter] 

3. Pembuatan Laporan / Pencetakan 

Sebuah laporan, secara garis besar dapatdicetak pada layar, 

printer, atau file yang dalam ha1 ini berfungsi sebagai peralatan 

keluaran. Anda dapat menampilkan data-data yang dimiliki dalam 

bentuk sebuah laporan (report) dan dapat didesain sendiri laporan 

tersebut dengan menggunakan report design. 

a. Memulai pembuatan file report 

- Aktifkan FoxPro dan buka file database ALAT.DBF 

- Sorot menu FILE a NEW [Klik] 

- Muncul jendela dialog, pilih dan klik pada Report 
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-1 
rlable,DBF 

:... -.. 
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- Lanjutkan dengan klik button NEW untuk membuat laporan. 

- Muncul jendela "Report design" untuk mengatur tampilan 

bentuk laporan. 

Komponen-komponen yang terdapat didalam "Report Designer" 

,-.,. ,kd., -.:, ..., .., r .  -~.-4hl;"ltw-:+.~~=~~ .-x.. - --.... *.,a w-tlP-.--w *r/r, .t M.4.ilSi(" >*v*:T , , > ? , . l ,  ; ! , :  
.i Y o  j 

adalah : 

Page Header, terletak pada bagian atas jendela "report 

-J 
- 

I 

~ - I , ~ I , I , I , I > I , I , I , I , ~ J  s 

designer" yang umumnya digunakan untuk menampilkan 

@ 
t - 
0 
0 - 

@ - 

informasi seperti judul laporan, tanggal, nomor halaman, dan 

judul kolom. Page Header merupakan bagian yang akan 

- - 

0 -  

1 

0 

- 

selalu tampil pada setiap halaman laporan, apabila jurnlah 

PageHeader 

Detail 

laporan anda lebih dari satu halaman. 

Ll 
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9 Detail, merupakan bagian yang menunjukan data dari file 

tabel sebagai sumber data. Detail berisi pengulangan dari 

setiap record yang telah dipilih untuk laporan. 

Page Footer, terletak pada bagian bawah jendela "report 

designer" yang umumnya digunakan untuk menampilkan 

informasi seperti nomor halaman, atau informasi lain yang 

diinginkan ditampilkan. Page footer merupakan bagian yang 

akan selalu tampil pada setiap halaman laporan bagian 

bawah, apabila jumlah laporan anda lebih dari satu halaman. 

b. Menambah field table 

- Aturlah "Page Header", yang akan dapat menampilkan 

Kode, Nama Alat, Jumlah dan Keterangan. 

- Pada bagian "Titlen, tambahkan field-field sebagai berikut : 

kode, nama, jumlah dan kondisi. Sehingga pada report 

design seperti tampilan ini : 

c. Mengatur tampilan halaman 

- Menu REPORT PAGE LAYOUT [Klik] 

- Kemudian atur jarak dari kanan, kiri, atas dan bawahnya. 

. .- - .,. , .- 1. .s-.."-r**pr'n,.I'-* . 2 2 ..? :-,.- ...-a "r.: -.:+y;-- "2" "T..F.-r-rir.";".r-"'" ;y;.;-,:...:.'-. , . ,  . , ,. , .. , - .- .ggTJ 

d. Menyimpan file report 

- Menu FILE + SAVE [Klik] 

- Kemudian ketik nama file : ALAT.FRX [Enter] 

A 
?{ 
5 
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e. Menampilkan "Preview" file laporan 

- Menu REPORT 6 PAGE PRlVlEW [Klik] 

f. Melakukan pencetakan 

- REPORT FORM ALAT TO PRINT[Enter] 

4. Konversi File Database 

lmpor memiliki arti mengambil data dari file database yang 

dibuat oleh program database lain atau file yang dibuat oleh 

beberapa program spreadsheet yang memiliki format tabel. 

a. Mengkonversi record/data dari FoxPro ke Excell 

- Panggil file database yang akan dikonversi 

- Pilih Meny DATABASE 0 COPY TO [Klik] 

- Pilih field type sebagai Microsoft Excell (XLS) 

- Kemudian baca hasilnya dengan menggunakan Excell. 

b. Mengkonversi record/data dari Excell ke FoxPro 

- Aktifkan Excell, dan buat sebuah lembaran kerja yang sesuai 

dengan field-field untuk tabel dalam database. 

- Kemudian simpan & aktifkan FoxPro, 

- Pilih menu DATABASE d APPEND FROM [Klik] 

- Pilih field typesebagai Microsoft Excell (XLS) 

- Kemudian tampilkan dengan Browse. 

c. Mengkonversi file Excell ke Word atau Word ke Excell 

- Aktifkan Excell/Word, kemudian buat lembaran kerja yang 

sesuai dengan field-field untuk tabel dalam database. 

- Kemudian simpan lembaran kerja tersebut. 

- Blok seluruh data lembaran kerja yang telah dibuat, 

kemudian lakukan peng-COPY-an. 

- Aktifkan Microsoft Word, kemudian lakukan EDIT Q PASTE 

- Untuk menempatkan hasil copy-an ke lembaran dokumen. 

- Pilih field type sebagai Microsoft Excell (XLS) 
- 
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BAB I l l  
MESIMPULAN 

Dari pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan hat-ha1 

sebagai berikut : 

1. Pengolahan data elektronik adalah proses manipulasi data-data ke 

dalam bentuk yang berarti berupa informasi dengan menggunakan 

komputer, siklus pengolahan data ini terdiri atas tiga tahapan yaitu 

input, processing dan output. 

2. Basis data adalah himpunan kelompok (arsip) yang saling 

berhubungan dan diatur sedemikian rupa agar 'dapat dimanfaatkan 

kembali dengan cepat dan mudah yang tersimpan dalam media 

penyimpan elektronis. 

3. FoxPro for windos merupakan program database yang bekerja 

dibawah sistem operasi windwos dengan kemampuan yang 

canggih dan lengkap untuk mengkoleksi, menggunakan, 

mempresentasikan data serta informasi. 

B. Saran-Saran 

1. Perancangan dan pembuatan database terhadap alat dan barang di 

sebuah instansi sangat diperlukan untuk diolah sehingga diperoleh 

informasi yang cepat dan akurat dalam mengambil keputusan. 

2. Perlunya pegawai administrasi yang mengelola alat dan barang 

untuk mempelajari lebih lanjut program FoxPro agar dapat 

membantu dalam mengolah database alat dan barang. 
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