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ABSTRAK

Penulisan tugas akhir ini mengangkat sebuah permasalahan sistem
pendataan dan transaksi yang digunakan oleh salah satu dari beberapa perusahaan
berjangka yang bergerak dalam perdagangan valuta asing. Hal ini meliputi proses
pendataan yang dinamis yang sesuai dengan keinginan pengguna. Oleh karena itu
penulis ingin membuat sistem informasi pendataan dan transaksi dalam tugas
akhir dengan judul “PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI
PENDATAAN DAN TRANSAKSI VALUTA ASING”.

Selain dari latar belakang di atas penulis mempunyai tujuan dalam tugas
akhir ini untuk merancang sistem informasi pendataan transaksi yang baru yang
merupakan solusi dari kelemahan-kelemahan sistem yang sudah ada di perusahaan
tersebut antara lain merubah database aplikasi Dealing yang dulunya masih
banyak terjadi kesalahan – kesalaha proses dan pendataan yang kurang baik,
selain itu ingin merubah tampilan aplikasi agar menjadi lebih mudah dalam
penggunaanya.

Untuk tercapainya tujuan perancangan sistem informasi pendataan dan
transaksi maka dibutuhkan data yang akurat dengan menggunakan cara metode
studi lapangan meliputi observasi, wawancara, pengumpulan data, analisa data
dengan petugas / staf Dealing dan juga dengan menggunakan metode library
research yaitu mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan perancangan
program sistem perpustakaan.

Dari hasil tugas akhir ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada pada sistem sebelumnya sehingga kegiatan atau aktifitas
pendataan transaksi menjadi lancar
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MOTTO

Jangan pernah hidup dengan mimpi, karena dengan mimpi kamu akan

dipermainkan.

Hidup tidak ada yang sempurna, Bersiaplah untuk menjadi yang kedua,

karena kita akan terus mampu untuk mengejar kekurangan kita dari yang

pertama.

Jangan sampai menyerah dalam mencari ilmu dan pengetahuan hidup.

Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berjuang dan

berdoa.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dimasa sekarang ini telah banyak berkembang di

berbagai bidang. Terutama di bidang informasi yang cepat dan akurat. Aspek

inilah yang mendorong semakin lebarnya peluang bisnis yang bisa didapat dari

bidang jasa, penjualan, maupun bidang informasi dan teknologi itu sendiri.

Sekarang ini banyak perusahaan yang membutuhkan kemudahan,

kecepatan dan keakuratan guna mengatasi masalah manajemen yang ada di

perusahaan tersebut. Salah satunya adalah perusahaan penyedia jasa transaksi

valuta asing atau bisa disebut sebagai perusahaan berjangka, yang belakangan ini

sudah banyak berkembang di kota - kota besar di Indonesia. Bahkan beberapa

perusahaan merupakan perusahaan anak cabang dari perusahaan asing dari luar

Indonesia.

Sedikit penjelasan tentang perusahaan tersebut, adalah sebuah perusahaan

yang bergerak di bidang jasa pertukaran / jual beli mata uang asing ( trading ),

yang berada dibawah naungan departemen perdagangan dan perindustrian RI. Dan

sedikit penjelasan juga untuk fisik dari perusahaan tersebut adalah bahwa segala

proses yang menyangkut transasksi dari deposit nasabah dikelola oleh salah satu

bagian dari perusahaan yaitu Dealing / Dealer. Dealing bertugas untuk

melemparkan transaksi dari trader ( pelaku / pemain ) lokal ke BBJ ( Bursa

Berjangka Jakarta ), dan Dealing adalah sampel yang akan menjadi obyek dari

penyusunan dan pembuatan TA ini.

Apabila dilihat dari fungsi dan perannya didalam perusahaan Dealing

sama halnya seperti kasir pada sebuah toko, yang dimana sangat berperan dalam

proses input dan output barang serta melakukan proses - proses yang berpengaruh

besar terhadap equity barang yang ada, dan perbedaan yang mendasar dari kedua

bagian ini adalah obyeknya, yaitu kasir menangani equity barang / dagangan

sebagai obyeknya, sedangkan Dealing menangani equity uang sebagai obyeknya.

1
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Dengan melihat beberapa kompleksitas permasalahan yang ada dalam pola

transaksi, dan tingginya nilai risk / kerugian yang terjadi akibat kesalahan kecil

pada kekeliruan pendataan transaksi, Untuk itu Dealing sebagai pembuat transaksi

atau biasa disebut juga sebagai wakil pialang perusahaan, wajib meminimalkan

kesalahan - kesalahan yang bisa terjadi pada setiap transaksi yang ada. Untuk itu

Dealing memerlukan sebuah sistem teknologi informasi yang akurat untuk

mengatasi hal - hal ataupun masalah yang menyangkut proses transaksi tersebut,

sehingga Dealing mampu / bisa memberikan data yang akurat baik untuk

perusahaan maupun trader.

Dengan melihat sifat dari perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan

mencari keuntungan melalui nilai spread ( perbandingan nilai jual dan nilai beli )

mata uang yang nilai nominalnya hanya sekian persen dari per satuan lotnya (

nilai satuan untuk melakukan transaksi ) maka kesalahan kecil yang terjadi bisa

menyebabkan kerugian yang berarti pada perusahaan. Untuk itu diperlukan

sebuah sistem komputerisasi yang tepat untuk meningkatkan nilai save pada

proses pendataan transaksi tersebut, sehingga Dealingpun bisa melakukan proses

transaksi dengan cepat, akurat, dan efisien waktu dibandingkan dengan proses -

proses yang dilakukan secara manual dan laporanpun akan dapat cepat disajikan

baik untuk trader maupun perusahaan.

Oleh karena itu penulis berusaha mengatasi permasalahan di atas dengan

merancang sebuah sistem komputerisasi dalam mengolah sistem informasi

pendataan dan transaksi valuta asing untuk perusahaan berjangka di kota - kota

besar di Indonesia, terutama di kota Solo. Semoga pengerjaan ini dapat

memberikan sebuah solusi bagi perusahaan yang membutuhkan di kota Solo.

Suatu sistem informasi sangat berperan penting bagi kelancaran pendataan

bersifat riil. Sebagai contohnya bahwa sebuah perusahaan berjangka ( commission

house ) bertugas mengelola perputaran uang yang nilainya bisa dikatakan besar,

dan untuk memudahkan dalam proses pengolahan dan pengelolaan tersebut maka

nilai tersebut di buat sedemikian rupa hingga menjadi sebuah data digit yang

berhubungan pula dengan data investor dan trader untuk mewakili kondisi nyata
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sesuai dengan kondisi nilai marginal yang dimiliki oleh seorang nasabah /

investor beserta pemain / trader yang bersangkutan.

Sistem informasi pendataan dan transaksi pada Dealing, masih banyak

terdapat kekurangan - kekurangan dalam hal kelengkapan untuk pendataan yang

bersifat alur waktu ( history ), sehingga banyak terjadi kesulitan - kesulitan yang

menyangkut proses ulang ataupun pencarian data di waktu lama. Adapun juga

kesulitan yang sering di jumpai adalah banyak terjadi proses penghitungan yang

masih bersifat manual, sehingga tidak efisien waktu, tenaga, dan pikiran dalam

hal pendataan laporan transaksi pada Dealing. Dari hal tersebut berakibat sering

terjadinya komplain yang terjadi antara pihak pembuat transaksi ( Dealing )

dengan pihak pemain ( trader ), sehingga datapun kurang bisa dipercaya

kebenaranya baik dari pihak direksi perusahaan pada waktu laporan wajib yang

menyangkut pendapatan perusahaan, maupun dari pihak pemain ( trader ) pada

laporan yang menyangkut perkembangan nilai marginal dari investornya.

Program transaksi yang ada dan sering digunakan pada umumnya masih

banyak terdapat kekurangan, terutama dalam hal laporan, pendataan, dan proses

penghitungan, karena masih banyak beberapa proses yang masih dilakukan secara

manual, sehingga dalam penyajian datanya masih sangat lambat dan memerlukan

banyak waktu dan kadang memerlukan proses ulang yang kurang efisien waktu

pengerjaannya.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis akan

mengemukakan suatu perumusan masalah, yaitu : “ Bagaimanakah pembuatan

sistem informasi transaksi valuta asing dan basis data investor yang secara cepat,

tepat, akurat, efisien dan komplek sehingga dapat mendukung proses transaksi dan

operasional Dealing pada perusahaan berjangka ”.

Dengan hal tersebut penulis ingin merumuskan suatu masalah, yaitu

dengan membuat sebuah aplikasi software database sederhana dengan
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kelengkapan laporan dan ketepatan proses penghitungan pada setiap transaksi

pada Dealing.

1.3 Batasan Masalah

Melihat permasalahan diatas, setelah melakukan pengamatan di beberapa

perusahaan berjangka ( commission house ), penulis ingin membuat suatu aplikasi,

yaitu “ perangkat lunak sistem informasi pendataan dan transaksi valuta asing “

yang merupakan pengembangan dari sistem yang sudah dipakai sebelumnya.

Dengan sistem komputerisasi tepat, penyajian laporan hasil transaksi bisa

lebih cepat, akurat, dan detail. Penulis membatasi pengembangan aplikasi hanya

dalam hal laporan pendataan dan pencatatan transaksi dan proses penghitungan

transasksi serta pembuatan aplikasi yang lebih mudah dan lengkap.

1.4 Tujuan Penelitian

Memiliki beberapa tujuan penting, yaitu :

• Memudahkan sistem pendataan transaksi pada Dealing

• Memudahkan proses penghitungan profit / loss pada setiap transaksi

• Memudahkan proses penghitungan profit / loss pada setiap jenis mata uang

( currency ).

• Memudahkan pendataan perkembangan setiap account yang ada

• Memudahkan mendapat informasi:

§ Transaksi dari setiap account

§ Transaksi dari setiap trader

§ Posisi dari account yang open market ataupun close market

• Memudahkan membuat laporan pencatatan transaksi dalam setiap harinya

• Memudahkan dalam transaksi maupun pendataan nilai margin dari

account investor.

Tujuan tugas akhir ini adalah meningkatkan kinerja dari Dealing dalam

setiap proses yang ada, menyangkut transaksi dan pendataan account investor

serta proses penghitungan setiap transaksi berdasarkan jenis mata uang ( currency

), yang setiap itemnya memiliki kriteria / cara penghitungan yang berbeda, yang
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dibedakan pola perbandingannya berdasarkan nilai tukar mata uang tersebut

terhadap USD dan memperbaiki sistem pendataan perkembangan margin dari

setiap account yang ada / aktif.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu sarana

pertimbangan bagi perusahaan - perusahaan berjangka ( commission house ) yang

ada dalam mengatasi berbagai masalah dalam proses transaksi, pendataan dan

penghitungan transaksi pada Dealing, dengan beberapa kemudahan untuk

melakukan proses - proses yang ada dari sistem informasi yang dikenalkan.

1.5.1. Bagi penulis
1. Sebagai sarana pembelajaran dan pengalaman dalam penerapan

ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Belajar berdisiplin dan bersikap profesional.

1.5.2. Bagi Perusahaan berjangka
1. Teridentifikasi permasalahan yang ada pada Dealing dan dapat

dicarikan penyelesainnya.

2. Memudahkan dalam proses pendataan transaksi, pendataan

perkembangan margin dari account yang aktif dan proses

penghitungan transaksi.

1.5.3. Bagi Akademis
1. Memperoleh masukan bagi penyempurnaan kurikulum yang sesuai

dengan kebutuhan lapangan kerja.

2. Sebagai bahan referensi dan dokumentasi untuk menunjang sarana

belajar mengajar mahasiswa.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian sistem informasi

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur - prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama - sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu ( Jogiyanto, HM, 2001 ).

Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang

sama untuk mencapai suatu tujuan ( Raymond McLeod, Jr, 1995 ).

Sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen – elemen yang beroperasi

bersama - sama untuk menyelesaikan suatu sasaran ( Gordon B. Davis, 1991 ).

Ada beberapa pengertian sistem yang diungkapkan oleh beberapa tokoh,

antara lain :

1. Benghart

Sistem adalah sekelompok elemen - elemen yang saling berkaitan yang

secara bersama - sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang

ditentukan.

2. Mudrick and Ross

Sistem adalah seperangkat unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau

skema dalam rangka mencapai tujuan atau beberapa tujuan dengan

mengolah data suatu energi dalam jangka waktu tertentu guna

menghasilkan informasi dan energi.

3. J. Fitz Gerald

Sistem adalah tata kerja yang saling berkaitan, yang bekerjasama

membentuk suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai

suatu prosedur atau tata kerja, di dalamnya memuat sejumlah langkah

yang menjelaskan beberapa hal, yaitu : apa yang akan dilakukan, siapa

yang akan melakukan, dan bagaimana cara melakukannya.

6
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Dari beberapa definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan, yaitu

sistem adalah totalitas himpunan bagian yang satu sama lain berinteraksi dan

bersama - sama untuk mencapai tujuan atau sekelompok tujuan dalam suatu

lingkungan. Sedangkan bagian sistem yang biasa disebut juga dengan sub -

sistem, merupakan suatu kumpulan dari unsur tertentu, namun dalam mencapai

tujuan semua sub - sistem bekerjasama dalam mencapai tujuan dan keharmonisan

dan keteraturan yang pasti.

Secara global sistem informasi dapat pula dikatakan sebagai suatu jaringan

tidak nyata yang terpadu dari beberapa prosedur - prosedur kerja dari setiap

elemen yang terintegrasi dalam suatu alur proses distribusi data. Dengan kata lain

sistem informasi merupakan suatu kesatuan dari beberapa elemen pendukung

yang berinteraksi secara sistematis dan teratur di dalam fisik sistem tersebut

sehingga mampu menciptakan sebuah alur informasi yang akan mendukung dalam

pembuatan keputusan dan kontrol terhadap manajemen perusahaan.

Sistem informasi juga mampu dalam mendukung pengelola dari staf

perusahaan terutama adalah staf dari bagian Dealing dalam menganalisa

permasalahan yang ada, memvisualisasikan ikhtisar analisa melalui grafik dan

tabel - tabel serta memungkinkan terciptanya produk serta layanan yang baru.

Sistem informasi yang baik tentu memiliki sistematika yang ringkas, sederhana

dan jelas serta mudah dipahami. Mulai pemasukan data, pengolahan dengan

prosedur yang ditentukan, penyajian informasi yang akurat, interpretasi yang tepat

dan proses distribusi data yang jelas dan mudah dimengerti.

Oleh itu, untuk mendukung kinerja dari sebuah sistem informasi, agar bisa

secara praktis digunakan, maka dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang tepat

guna sesuai dengan sistem informasi tersebut. Teknologi informasi adalah sebagai

piranti tatap muka antara sistem informasi yang bersifat maya dengan pengguna,

sehingga sistem informasi yang telah terbangun akan dapat dijalankan sesuai

dengan fungsinya.

Teknologi informasi adalah berupa sebuah aplikasi rekayasa yang dibuat

sedemikian rupa sesuai dengan sistem informasi yang ada sesuai dengan alur dan

proses yang ada. Teknologi informasi sebagai piranti tatap muka ( user interface )
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antara pengguna dengan sistem yang digunakan, sangat penting peranannya dalam

jalannya sistem tersebut. Hal ini dikarenakan teknologi informasi mampu

memvisualisasikan sistem tersebut kepada pengguna ( user ) dalam bentuk

tampilan yang bersifat user friendly, sehingga pengguna akan bisa menjalankan

sistem tersebut dengan mudah sesuai dengan alur proses yang ada pada sistem

informasi tersebut, dan dengan hal ini pengguna akan diberikan kemudahan -

kemudahan yang bersifat otomatis dari setiap proses yang ada dalam sistem

informasi tersebut tanpa harus melakukan proses distribusi data yang berulang -

ulang.

Teknologi informasi harus dapat digunakan sebagai alat untuk mengolah,

memproses dan menyajikan data dengan tepat, cepat, akurat dan detail dari setiap

proses yang ada sesuai dengan prosesdur - prosedur yang ada dalam sistem

informasi tersebut.

2.2 Basis Data

Basis data pada dasarnya dapat diartikan atau dibayangkan sebagai sebuah

lemari arsip dan bila kita diberikan wewenang / bertugas untuk mengolahnya,

maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal - hal sepeti : memberi sampul /

map pada kumpulan / bundel arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok /

jenis arsip, memberi penomoran dengan pola tertentu yang nilainya unik pada

setiap sampul / map, lalu menempatkan arsip - arsip tersebut dengan cara / urutan

tertentu didalam lemari ( Fathansyah, Ir, 1999 ).

Hal tersebut dapat dirasakan manfaatnya pada saat kita melakukan pencarian

atau pengambilan buku dari lemari arsip, semuanya dapat dilakukan dengan cepat

dan mudah.

Basis data terdiri dari 2 kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih dapat

diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang / berkumpul. Sedangkan

Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu obyek seperti

manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang
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direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi dan

kombinasinya ( Fathansyah, Ir, 1999 ).

Basis data dapat pula diartikan sebagai himpunan kelompok data atau arsip

yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat

dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.

Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan

yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data / arsip, dengan tujuan

utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data /

arsip. Dengan perbedaan dasar dari kedua obyek tersebut adalah pada media

penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari dari kayu

atau besi sebagai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media

penyimpanan elektronis seperti disk ( disket atau harddisk ).

Data sangat erat hubungannya dengan informasi, informasi merupakan data

yang telah diolah dari bentuk tidak berguna menjadi informasi penting bagi

penerimanya.

Hubungan antara data dan informasi dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1 : Hubungan data dengan informasi

2.3 Pengertian Foreign Exchange

Foreign Exchange adalah instrumen investasi berupa perdagangan valuta

asing yang berpasang-pasangan. Foreign Exchange atau pertukaran valuta asing

merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari

waktu kewaktu. Merupakan produk investasi yang sifatnya liquid dan bersifat

Menyimpulkan
Data

Data Pengolah Data Informasi
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internasional. Perbedaan nilai mata uang kedua negara yang berubah dari waku ke

waktulah yang menjadi dasar diperolehnya keuntungan.

Foreign Exchange atau forex trading, sebenarnya keberadaannya telah lama

ada sejak ditemukannya teknik mengkonversi mata uang sebuah negara ke mata

uang negara lainnya. Namun, secara kelembagaan baru ada setelah didirikannya

badan arbitrase kontrak berjangka ( futures ). Contohnya adalah IMM (

Internasional Money Market ) didirikan tahun 1972 yang merupakan divisi bagian

dari CME ( Chicago Mercantile Exchange ) yang khusus menangani produk

perishable commodities. Contoh lainnya adalah LIFFE ( London International

Financial Futures Exchange ), TIFFE ( Tokyo International Financial Futures

Exchange ) dsb.

Mata uang yang kerap diperdagangkan adalah mata uang negara-negara

maju seperti Dollar Amerika ( USD ), Yen Jepang ( JPY ), Swiss Franc (CHF),

Poundsterling Inggris ( GBP ), Australian Dollar ( AUD ), dan Euro ( EUR ).

Semua mata uang ini diperdagangkan secara berpasang - pasangan ( pair ),

contohnya EUR / GBP, CHF / JPY dsb.

Dari perbandingan nilai tukar mata uang itulah yang kemudian

dimanfaatkan menjadi bahan untuk mendapatkan keuntungan dengan proses

transaksi tukar menukar mata uang asing.

Dalam foreign exchange terdapat beberapa istilah penting yang menyangkut

proses pendataan dan transaksi valuta asing. Diantaranya adalah sebagai berikut: :

• Brand

Yaitu mata uang yang diperdagangkan.

• Account

Yaitu member yang mempunyai sejumlah margin dan mempunyai

kategori aturan transaksi yang menyangkut nilai marginal yang diperlukan

untuk setiap open position.

• Trader

Yaitu pelaku transaksi yang memiliki kuasa untuk melakukan transaksi

meliputi open position ataupun settled position.
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• Investor

Yaitu nasabah yang berinvestasi, atau bisa juga disebut sebagai pemilik

account.

• Daytrade

Yaitu nilai margin yang diperlukan untuk melakukan satu lot open position

dalam satu hari.

• Overnight

Yaitu jumlah margin yang diperlukan untuk melakukan satu lot open

position dalam beberapa hari atau menginap.

• Hedging/Locking

Yaitu jumlah margin yang diperlukan untuk melakukan kuncian open

position yang bersifat kebalikan dalam satu currency / brand. Misalnya

adalah satu account memiliki satu lot buy GBP dan satu lot sell GBP,

maka account tersebut bisa dikatakan memiliki satu pair / pasangan

kuncian yang dimana nilai marginnya tidak sama dengan daytrade

maupun overnight.

• Open Position/New Order

Yaitu posisi dari account yang melakukan transaksi dan masih dalam

keadaan aktif dengan keadaan perkembangan nilai dari brand yang

diambil.

• Settled Position/Liquid Order

Yaitu posisi dari account yang melakukan transaksi untuk keluar dari

posisi open, yang dimana posisi tersebut lepas dari keadaan nilai dari

brand yang diambil.

• Buy

Yaitu posisi membeli, yang sifat profitnya adalah apabila nilai dari brand

yang diambil naik, dan loss apabila nilai brand yang diambil mengalami

penurunan.
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• Sell

Yaitu posisi menjual, yang sifat profitnya adalah apabila nilai brand yang

diambil turun, dan loss apabila nilai brand yang diambil mengalami

kenaikan.

• Interest

Yaitu potongan untuk setiap open position yang menginap berdasarkan

brand yang diambil.

• Fixed Rate

Yaitu ukuran kontrak account untuk rupiah dalam satu USD.

• Equity

Yaitu margin yang dimiliki oleh setiap account.

• Deposit

Yaitu margin yang dimiliki oleh setiap account dalam nilai rupiah.

• Usable Margin

Yaitu sisa margin yang bisa digunakan untuk open position.

• Margin Requritment

Yaitu banyaknya margin yang digunakan untuk open posistion.

• Max. Lot

Yaitu keterangan sisa lot yang ada berdasarkan pembagian antara usable

margin dengan daytrade.

• Previous Balance

Yaitu total keseimbangan antara profit dan loss pada setiap posisi, baik

open maupun settled pada penutupan market kemarin.

• New Balance

Yaitu total keseimbangan antara profit dan loss pada setiap posisi, baik

open maupun settled pada penutupan market hari ini.

• Margin In

Yaitu total nilai margin pada saat masuk petama.

• Injection

Yaitu penambahan margin.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


13

• Adjustment

Yaitu perbaikan / pembetulan bila ada kesalahan saat proses Margin

In,Injestion dan Withdrawal.

• Withdrawal

Yaitu pengambilan deposit dari account.

• Profit

Yaitu keuntungan yang didapat dari perkembangan harga untuk nilai

brand yang diambil.

• Loss

Yaitu kerugian yang didapat dari perkembangan harga untuk nilai brand

yang diambil.

• Open Market

Yaitu harga pembuka dari setiap brand pada saat pembukaan pasar.

• Closing Market

Yaitu harga penutupan dari setiap brand pada saat peutupan pasar.

• Contract Size

Yaitu ukuran nilai dari setiap satu lot .

• Lot

Yaitu satuan nilai yang digunakan untuk satu open position.

• Running

Yaitu pergerakan harga mata uang.

• Spread

Yaitu selisih nilai bid / ask atau nilai jual dan nilai beli mata uang .

• Commission

Yaitu potongan komisi untuk trader

• Spot Price

Yaitu harga yang didapat dari running harga currency / brand

• Pips / Poin

Satuan kenaikan atau penurunan harga currency / brand
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2.4 Analisa Sistem

Suatu sistem perlu dianalisa guna menentukan kelemahan – kelemahan

dari sistem tersebut, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Analisa sistem

adalah penguraian dari suatu sistem informasi kedalam bagian komponen -

komponen dengan maksud untuk mengidentifikasikan masalah - masalah,

kesempatan, sehingga dapat diusulkan perbaikan - perbaikannya.

Untuk mengadakan evaluasi, yang luas dan logis terhadap sistem

pengolahan data yang sudah berjalan ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan,

antara lain :

1. Kebutuhan input.

2. Menunjukkan tujuan sistem.

3. Evaluasi efektifitas sistem.

4. Mempelajari organisasi.

5. Menganalisa output yang sudah berjalan untuk menentukan kegunaan

dalam sistem.

2.5 Perancangan Sistem

Setelah melalui analisa sistem, maka langkah selanjutnya adalah

merancang sistem. Perancangan sistem didefinisikan sebagai perancangan sistem

yang menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti

diselesaikan. Tahap ini, menyangkut konfigurasi dari komponen - komponen

perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem, sehingga sistem yang

dikembangkan akan benar - benar sesuai dengan rancang bangun yang telah

ditetapkan pada akhir - akhir tahap analisa sistem.

Tahap perancangan sistem ini mempunya dua tujuan, yaitu :

1.Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun sistem

yang lengkap kepada pemrogram komputer.

2.Untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem.
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2.6 Sistem Flow Diagram

Diagram alir ( flowchart ) adalah bagan ( chart ) yang menunjukkan aliran

( flow ) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir

digunakan untuk alat bantu komunikasi antara elemen - elemen pendukung dari

sebuah sistem inormasi dan untuk dokumentasi.

Ada 4 macam bagan alur, yaitu :

1.Bagan alur sistem ( System Flowchart ).

Merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan

dari sistem. Bagan alir ini menunjukkan urutan - urutan dari prosedur

yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang

dikerjakan di atas.

2.Bagan alir skematik ( Schematic Flowchart ).

Merupakan bagan alir ynag mirip dengan bagan sistem. Perbedaannya

adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol - simbol bagan

alir sistem juga menggunakan gambar - gambar komputer dan peralatan

lainnya yang digunakan untuk memudahkan komunikasi simbol bagan

alir tersebut.

3.Bagan alir dokumen ( Document Flowchart ).

Disebut juga dengan bagan alir formulir ( flowchart ) atau paperwork

flowchart, yang merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari

laporan dan formulir bagan alur yang menunjukkan arus dari laporan

dan formulir termasuk tembusannya. Bagan alir menggunakan suatu

simbol - simbol yang sama yang digunakan di bagan alir sistem.

4.Bagan alir proses ( Proces Flowchart ).

Digunakan pada teknik industri analisa sistem untuk menggambarkan

proses dalam suatu prosedur.

5.Bagan alir program ( Program Flowchart ).

Merupakan bagan alir yang menjelaskan langkah-langkah setiap baris

program.
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Simbol – simbol yang digunakan adalah seperti pada gambar dibawah ini :

Simbol Keterangan

Simbol entitas yang menjadi sumber data.

Simbol data, menggambarkan keterangan

asal / tujuan

Sistem diagram alir

Gambar 2.2 : Simbol SFD

2.7 Data Flow Diagram ( DFD )

Adalah sebuah diagram alur data yang menggambarkan keseluruhan kerja

sistem secara garis besar. Data Flow Diagram terdiri dari :

1.Data Flow Diagram Contex Level

Adalah bagan dari DFD yang berfungsi memetakan model lingkungan

yang direpresentasikan dengan lingkungan tunggal yang mewakili

keseluruhan sistem. Penggambaran dimulai dengan terminator, aliran

data, aliran kontrol, penyimpanan, dan proses tunggal yang

merepresentasikan keseluruhan sistem.

2.Data Flow Diagram Levelled

Adalah bagan DFD yang menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja

antara fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan

penyimpanan data ( disebut dengan DFD ).

Simbol – simbol yang digunakan adalah seperti pada gambar dibawah ini :

Simbol Keterangan

Menggambarkan proses
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Menunjukkan transformasi data dari

masukan menjadi keluaran

Simbol aliran data

Basis data yang diimplementasikan

dalam komputer

Simbol terminator sumber data

Gambar 2.3 : Simbol DFD

2.8 Entity Relationship Diagram

ERD merupakan model konseptual yang mendeskripsikan hubungan

antara penyimpanan data ( dalam DFD ). ERD menggunakan sejumlah notasi dan

simbol untuk mnggambarkan struktur dan hubungan antar data.

ERD dapat pula dikatakan sebagai diagram penerjemah data yang ada di

dunia nyata dengan mentransformasikan kedalam sejumlah perangkat konseptual

untuk menjadi sebuah diagram data, dan juga dapat berfungsi untuk menganalisa

data yang ada pada alur diagram tersebut.

2.9 Hierarki Input Proses Output ( HIPO )

HIPO merupakan alat dokumentasi program, namun sekarang banyak

dipergunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus

pengembangan sistem. Sasaran HIPO adalah :

1.Untuk lebih menekankan fungsi - fungsi yang harus diselesaikan oleh

program.

2.Untuk menjelaskan input yang digunakan dan output yang dihasilkan.

3.Untuk menyediakan struktur program guna pemakai fungsi - fungsi

sistem.
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2.10 Kamus Data ( Data Dictionary )

Kamus data yaitu semacam model katalog yang berisi uraian data hasil

analisis yang bertujuan membantu pelaku sistem untuk mengerti sistem secara

detail, dan mereorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem

secara presisi sehingga pemakai dan penganalisa sistem punya dasar pengertian

yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan proses. Pada tahap

analisa sistem dan pada tahap analisia kamus data, digunakan sebagai alat

komunikasi antar analis sistem dengan perakit sistem. Pada tahap perancangan

sistem kamus data, digunakan untuk merancang input, merancang laporan -

laporan dan basis data. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di

DAD/DFD.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Perancangan sistem informasi dan aplikasi “ perangkat lunak sistem

informasi pendataan dan transaksi valuta asing “ adalah sebagai salah satu solusi

untuk mengatasi persoalan masalah transaksi pada Dealing dan pendataan account

yang menjadi tanggung jawab utama dari Dealing, meliputi perkembangan nilai

marginal yang dimiliki dari setiap account yang ada / aktif. Dealing adalah entitas

yang berhubungan langasung dengan sistem yang akan dikembangkan. Untuk

keterangan Dealing telah dijelaskan pada bab I.

3.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung

ditempat dengan proses – proses yang berurutan, hal ini sangat penting karena

data yang diperoleh berhadapan langsung dengan obyek yaitu observasi,

wawancara, pengumpulan data, analisa data dengan petugas / staf untuk

mengumpulkan data langsung pada perusahaan tersebut dalam sistem operasional

setiap harinya sehingga mampu mendapat data yang dibutuhkan dalam

mendukung penulisan ini.

3.2.1 Observasi
Observasi dilakukan dengan melakukan kegiatan survey secara langsung

pada tempat tersebut, dengan harapan dapat menemukan gambaran sebuah

sistem yang mungkin dapat menjadi awal dari sebuah perancangan sistem

yang baru, dan dengan mempertimbangkan kelemahan - kelemahan yang

terlihat, diharapkan juga dapat menemukan beberapa titik pokok permasalahan

yang ada, dengan harapan nantinya akan mempermudah dalam perancangan

sistem ini. Hasil dari pengamatan yang dilakukan ditempat, ada beberapa

kendala yang mungkin sedikit banyak menghambat jalanya proses transaksi,

diantaranya adalah:
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• Banyaknya kesalahan antrian pelayanan yang dilakukan oleh staf

Dealing untuk temporary statement pada saat terjadi banyak proses

transaksi. Hal ini dikarenakan lambatnya input yang dilakukan oleh

staf serta pendataan yang kurang lengkap dan akurat dari staf Dealing

tersebut.

• Banyaknya kekeliruan dalam proses input data yang dilakukan,

sehingga banyak data yang tidak sesuai dengan nilai marginal account

tersebut.

• Terjadi banyak nota yang tercecer.

• Lambat proses pendataan.

• Terjadi banyak kesalahan dalam proses transaksi.

Dari hal - hal tersebut, maka untuk mengatasinya adalah dengan

memberikan suatu sistem informasi yang efisien waktu dan akurat.

3.2.2 Interview dan Wawancara
Metode wawancara adalah memperoleh data dengan cara

mengumpulkan informasi dari individu atau dari kelompok responden, yang

dimana responden adalah user yang langsung menggunakan sistem tersebut.

Metode kali ini adalah mengadakan wawancara langsung kepada pihak

yang mempunyai wewenang dengan keadaan di dalam Dealing tersebut.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa key person seperti manager ataupun

staf yang bersangkutan, supaya dapat memberikan informasi tentang

kekurangan dan kelebihan akan sistem yang telah dipakai dan diharapkan

dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan - kebutuhan dan

kemudahan interface yang akan dibuat pada sistem yang akan dikembangkan.

3.2.3 Studi Pustaka
Melakukan pengumpulan data dengan beberapa tahapan buku, laporan -

laporan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, yang dapat dipakai

sebagai landasan teori serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau

pelengkap untuk pengembangan rancangan sistem yang akan dibuat.
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3.3 Tahap – Tahap Pengembangan Sistem

Yaitu fase - fase atau tingkatan proses suatu pembuatan atau penyelesaian

dari sebuah rancangan sederhana hingga menjadi sebuah rancangan jadi yang

sesuai dengan kriteria - kriteria yang dibutuhkan, sehingga siap untuk digunakan.

3.3.1 Perencanaan Sistem
Untuk memulai perencanaan sebuah sistem maka yang harus

dilakukan adalah:

a. Mengenali dan mendefinisikan masalah pengembangan sistem

informasi pendataan dan transaksi yang berjalan pada Dealing, serta

mencari kelemahan dari sistem yang telah digunakan dan mencari

soluasi guna mengatasi permasalahan tersebut. Yaitu bagaimana caranya

untuk mendapatkan pendataan data transasksi, pendataan margin

account dan pendataan data trader lengkap dengan proses transaksinya

dengan benar tanpa terjadi perbedaan antara data yang ada dengan

kondisi aslinya.

b. Mempelajari alur sistem manajemen yang digunakan dan

mentransformasikan sistem tersebut kedalam bentuk sistem teknologi

informasi. Yaitu menentukan bagaimana sebuah sistem manajemen yang

bersifat manual dapat dijalankan pada sebuah sistem teknologi informasi

yang bersifat otomatis dan mampu mewakilkan sebuah bentuk kondisi

nyata kedalam sebuah record database.

3.3.2 Analisis Sistem
Analisis sistem dapat diartikan sebagai langkah - langkah yang

digunakan untuk mencari informasi tentang sistem tersebut sehingga dapat

diketahui karakter dari sistem yang akan dikaji. Adapun langkah - langkah

yang digunakan untuk analisis sistem adalah :

a. Mengidentifikasi masalah seperti :

1) Mengidentifikasi kelemahan sistem

2) Mengidentifikasi solusi yang tepat
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3) Mengidentifikasi kelengkapan interface guna memudahkan

pengguna atau end user

b. Memahami kinerja dari sistem yang dipakai, pada langkah ini

diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1) Memahami kinerja dari sistem yang dipakai

c. Analisa sistem, hal-hal yang perlu dianalisa adalah

1) Menganalisis kelemahan sistem

2) Menganalisis kebutuhan informasi

d. Membuat laporan hasil analisis, beberapa temuan - temuan dari

analisis yang telah dilakukan yang disajikan dalam bentuk laporan

tertulis.

3.3.3 Desain Sistem
Perancangan sistem yang baik diperlukan untuk pembuatan program

yang baik, tak terkecuali dalam pembuatan sistem informasi yang baik. Pada

hal ini perancangan sistem didasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

Perancangan sistem dimulai dengan cara:

a. System Flow Diagram ( SFD )

Model logika dari sistem dalam bentuk decomposition diagram yang

menggambarkan tingkat dalam aliran data. Pengembangan sistem

dimulai dengan melihat kondisi sistem informasi yang berjalan pada

perusahaan tersebut dan yang terutama adalah alur sistem informasi

manajemen yang menyangkut Dealing. Dari penelitian yang telah

dilakukan didapatkan gambaran yang menyangkut tentang kinerja dari

sistem yang telah berjalan. Diantaranya adalah sebagai berikut :
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Sistem Flow Diagram Pendataan Dan Transaksi Valuta Asing

Gambar 3.1 Sistem Flow Diagram Dealing

Keterangan :

a.i. Investor masuk kontrak

ii. Memberikan data – data yang menyangkut kontraknya meliputi:

• Margin In ( dana awal masuk kontrak )

• Forex contract ( Kontrak forex yang dipilih )

• Trader yang dipilih

b.i. Memberikan laporan mengenai kontrak dari investor tersebut

ii. Memberikan No.Acc yang baru untuk investor tersebut.

c. i. Memberikan laporan jumlah nilai Margin dari account yang aktif.

ii. Memberikan konfirmasi untuk account baru ataupun yang aktif.

iii. Memberikan laporan transaksi dari setiap account.

iv. Memberikan laporan transaksi dari trader.

d.i. Memberikan data dari investor,account dan trader yang

memegang

kuasa serta data – data yang menyangkut jumlah nilai Margin dan

forex contract dari investor tersebut.

e. i. Trader melakukan transaksi ke Dealing.

ii. Trader melakukan konfirmasi ke Dealing untuk account yang

melakukan transaksi.

Dealing

Software Database
Dealing

c

d

a
b

e

f

g h

Investor

Accounting Trader
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f. i. Dealing melakukan konfirmasi ke trader untuk transaksi yang

telah dilakukan.

g.i. Memasukkan data transaksi yang masuk / keluar.

h.i. Laporan Basis data Dealing.

SFD Pendataan Account

Gambar 3.2. SFD Alur Pendataan Data Account

investor trader

Administrasi

a.Data trader
.

a.Data investor
.

Accounting

a. Konfirmasi nasabah baru
b. Konfirmasi trader yang dipilih
.

a. Konfirmasi account baru
b. Konfirmasi forex kontrak
c. Konfirmasi margin in
d. konfirmasi deposit

Dealing

Dealing Database

a. input data account baru
.

Dealing aplikasi

a. Konfirmasi account
untuk trader

a. Konfirmasi account
untuk investor
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SFD Pendataan Transaksi

Gambar 3.3 SFD Alur Pendataan Transaksi

b. Data Flow Diagram ( DFD )

Diagram yang menggambarkan proses keseluruhan sampai proses

terkecil, aliran data dan penyimpanan data. Data Flow Diagram dapat

juga didefinisikan sebagai model logis yang menjelaskan sistem sebagai

jaringan kerja ( sub system ) dari proses yang dihubungkan satu dengan

lainnya atau dihubungkan dengan tempat penyimpanan data serta

dihubungkan pula dengan sumber dan tujuan.

Untuk keterangan mengenai alur data dapat dilihat seperti pada

gambar dibawah ini :

Trader

a. Konfirmasi no_acc
b. Konfirmasi transaksi

Dealing

a. Input data transaksi

Aplikasi
Dealing

a. Report Transaksi

Database Dealing
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• Contex Levelled

Gambar 3.4 Diagram konteks

• DFD Level 0 Pendataan dan Transaksi

Gambar 3.5 DFD Level 0 Pendataan dan Transaksi
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• DFD level 1 Proses Pendataan

Gambar 3.6 DFD Level 1 Proses Pendataan

• DFD Level 2 Proses Pendataan Investor

Gambar 3.7 DFD Level 2 Proses Pendataan Investor
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• DFD Level 2 Proses Pendataan Trader

Gambar 3.8 DFD Level 2 Proses Pendataan Trader

• DFD Level 2 Proses Pendataan Forex

Gambar 3.9 DFD Level 2 Proses Pendataan Forex
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• DFD Level 2 Proses Pendataan Account

Gambar 3.10 DFD Level 2 Proses Pendataan Account

• DFD Level 3 Proses Pendataan Account

Gambar 3.11 DFD Level 3 Proses Pendataan Account
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• DFD Level 2 Proses Pendataan Kredit Account

Gambar 3.12 DFD Level 2 Proses Pendataan Kredit Account

• DFD Level 2 Proses Pendataan Product

Gambar 3.13 DFD Level 2 Proses Pendataan Product
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• DFD Level 1 Transaksi

Gambar 3.14 DFD Level 1 Transaksi

• DFD Level 2 Transaksi New

Gambar 3.15 DFD Level 2 Transaksi new

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


32

• DFD Level 2 Transaksi Liquid

Gambar 3.16 DFD Level 2 Transaksi Liquid

• DFD Level 2 Proses Pendataan Market

Gambar 3.17 DFD Level 2 Proses Pendataan Market
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• DFD Level 2 Proses Pendataan Trader Commission

' HDOLQJ

      

8 SGDWH GDWD 
7UDGHU 

&RP P LVVLRQ

      

,QVHUW GDWD 
7UDGHU 

&RP P LVVLRQ

 '   ' DWD 7UDGHU &RP P LVVLRQ

,QSXW GDWD

,QVHUW GDWD 7UDGHU
&RP P LVVLRQ

8 SGDWH GDWD 7UDGHU 
&RP P LVVLRQ

0 HQJDP ELO GDWD XQWXN 
SURVHV 8 SGDWH

5 HSRUW

2 XWSXW GDWD KDVLO SURVHV 
,QVHUW GDQ 8 SGDWH GDWD 

7UDGHU &RP P LVVLRQ

Gambar 3.18 DFD Level 2 Proses Pendataan Trader Commission

c. ERD ( Entity Relationship Diagram )

Dari kebutuhan – kebutuhan yang diinginkan untuk memudahkan

dalam pengaksesan data, pengolahan data dan manipulasi data, maka

dalam perancangan dan pembuatan sistem tersebut membutuhkan

kelengkapan data yang mendukung dari sistem yang di kembangkan.

Maka daripada itu, untuk mengetahui apa saja entitas – entitas yang

diperlukan, dan atribut – atributnya sesuai dengan kebutuhan dari sistem

tersebut, dapat di ketahui dengan pembuatan sebuah diagram yang dapat

menjelaskan hubungan antara entitas – entitas yang bersangkutan,

seperti gambar dibawah ini :
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ERD Pendataan Dan Transaksi Valuta Asing
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Gambar 3.19 ERD dari kebutuhan data yang diperlukan.

Dari diagram diatas maka dapat diketahui apa saja komponen –

komponen yng diperlukan untuk perancangan dan pembangunan basis

data dan aplikasinya.

d. Data Dictionary ( DD )

Kamus data atau data dictionary adalah katalog fakta tentang data

dan kebutuhan – kebutuhan komponen dari suatu informasi. Dengan

kamus data, dapat mendefinisikan data pada sistem dengan lengkap,

pada sistem yang dikembangkan.

Semua definisi elemen dalam sistem, aliran data, proses-proses dan

penyimpanan data dideskripsikan secara detail pada kamus data. Dari

rancangan ER yang telah dibuat maka sudah bisa didapatkan keperluan

komponen datanya, dan dengan model relasi tabel yang telah dibuat

maka sudah bisa didapatkan tabel – tabel apa saja yang diperlukan untuk
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mendukung dari perancangan dan pembangunan basis data ini. Tabel –

tabel tersebut dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Tabel Product Dengan Atributnya
Tb. PRODUCT

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

KD_PROD CHAR 5 PK No Kode product mata uang

NM_PROD CHAR 15 Nama mata uang

MODEPL CHAR 20 Jenis pola penghitungan profit/loss

INT_BUY CHAR 5 Interest untuk posisi buy

INT_SELL CHAR 5 Interest untuk posisi sell

Tabel 3.2 Tabel Forex Dengan Atributnya
Tb. FOREX

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

KD_FOREX CHAR 2 PK No Kode Forex

NM_FOREX CHAR 10 Nama Forex

FIXED_RATE FLOAT 5 Rate kontrak forex

DAYTRADE FLOAT 5 Nilai untuk 1 posisi dalam 1 hari

OVERNIGHT FLOAT 5 Nilai untuk satu posisi menginap

HEDGE FLOAT 4 Nilai hedging satu pair

COMM FLOAT 3 Komisi trader

Tabel 3.3 Tabel Market dengan Atributnya
Tb. MARKET

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

TGL DATE Tanggal

KD_PROD CHAR 5 FK Kode mata uang

O_PRICE INTEGER 80 Harga pembuka

C_PRICE INTEGER 15 Harga penutupan
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Tabel 3.4 Tabel Investor Dengan Atributnya
Tb. INVESTOR

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

NII CHAR 6 PK Kode Investor

NM_INV CHAR 50 Nama Investor

J_KEL CHAR 10 Jenis kelamin Investor

T_TGL_LHR CHAR 30 Tempat dan tanggal lahir investor

ALAMAT CHAR 50 Alamat investor

KOTA CHAR 15 Kota tempat tinggal investor

POVINSI CHAR 30 Provinsi tempat tinggal investor

TELP1 CHAR 15 No.telp1

TELP2 CHAR 15 No.telp2

PEKERJAAN CHAR 20 Pekerjaan investor

ID_CARD CHAR 6 Kartu identitas investor

NO_ID CHAR 15 No.Identitas

Tabel 3.5 Tabel Trader Dengan Atributnya
Tb. TRADER

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

NIT CHAR 6 PK Kode Trader

NM_TRADER CHAR 50 Nama Trader

J_KEL CHAR 10 Jenis kelamin Trader

T_TGL_LHR CHAR 30 Tempat dan tanggal lahir Trader

ALAMAT CHAR 50 Alamat Trader

KOTA CHAR 15 Kota tempat tinggal Trader

POVINSI CHAR 30 Provinsi tempat tinggal Trader

TELP1 CHAR 15 No.telp1

TELP2 CHAR 15 No.telp2

POSISI CHAR 20 Posisi / Jabatan
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Tabel 3.6 Tabel Account Dengan Atributnya
Tb. ACCOUNT

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

NO_ACC CHAR 6 PK No Acc

DEPOSIT FLOAT 10 Margin account dalam rupiah

EQUITY FLOAT 7 Margin account dalam USD

U_MRG FLOAT 7 Margin yang bisa untuk open

MRG_REQ FLOAT 7 Margin yang digunakan

PREV_BLNC FLOAT 7 Balance hari kemarin

NEW_BLNC FLOAT 7 Balance hari ini

MAX_LOT FLOAT 3 Banyak lot

STATUS CHAR 6 Status account tersebut

KD_FOREX CHAR 6 FK Kode Forex

NIT CHAR 6 FK Kode_Trader

NII CHAR 6 FK Kode_Investor

Tabel 3.7 Tabel Account History Dengan Atributnya
Tb. ACC_HSTRY

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

TGL DATE Tanggal

JAM TIME Jam

NO_ACC CHAR 6 FK No account

KREDIT INTEGER 7 Jumlah kredit

MODE_KREDIT CHAR 10 Mode kredit

Tabel 3.8 Tabel Trader Commision Dengan Atributnya
Tb. TR_COMM

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

TGL DATE Tanggal

JAM TIME Jam

QTY_LOT INTEGER 4 No account

COMM INTEGER 5 Jumlah kredit

CBON INTEGER 5 Jumlah kasbon

NIT CHAR 6 FK Kode Trader
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Tabel 3.8 Tabel Transaksi Dengan Atributnya
Tb. TRANSAKSI

Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan

ID NUMERIC (1,1) Inc PK Id Field Transaksi

KD_TRANS CHAR 8 Kode transaksi

NO_ACC CHAR 6 FK No.Acc

KD_PROD CHAR 5 FK Kode Produk

TGL_TRANS DATE Tanggal transaksi

JAM TIME Jam saat transaksi

QTY SMALLINT 3 Banyak lot

POS_NEW CHAR 4 Posisi New

HRG_NEW INTEGER 5 Harga new

POS_LIQUID CHAR 4 Posisi liquid

PRICE_LIQUID INTEGER 5 Harga liquid

STATUS CHAR 5 Status transaksi open/close

INTEREST FLOAT 5 Jumlah interest

FLOATING INTEGER 5 Jumlah floating
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e. Model Data Relasional

Model Relasi Tabel Pendataan Dan Transaksi Valuta Asing

Gambar 3.20 Model Relasi Tabel Data

3.4 Analisis Kebutuhan

Dalam penelitian ini digunakan software Borland Delphi 7 dengan

menggunakan aplikasi database firebird 2.3.1. Software ini merupakan salah satu

program pengembangan aplikasi produksi dari Borland yang digunakan untuk

keperluan pengembangan suatu program visual sehingga memudahkan pengguna

dari berbagai level pengguna untuk menerapkannya. Borland Delphi 7 adalah

bahasa pemrograman visual yang sudah terkenal akan keandalannya, dimana user
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dapat dengan mudah mengatur tampilan dari program aplikasi, sehingga dapat

lebih memfokuskan ke dalam pembuatan program aplikasi tersebut. Dengan

pengembangan program, aplikasi Borland Delphi 7 memiliki banyak fasilitas

pendukung untuk memudahkan para pengembang aplikasi.

Dalam perancangan pembuatan software ini penulis menggunakan juga

menggunakan beberapa software pendukung, antara lain Corel Draw 12, Adobe

Photoshop 7.0 dan Ahead Nero 6.6.0.0 . Berikut ini adalah deskripsi keterangan

mengenai software tersebut :

•Borland Delphi 7

Delphi adalah sebuah software developer yang merupakan perkembangan

dari bahasa pemrograman pascal. Delphi dikembangkan guna

memudahkan dalam proses pemrograman, karena pada delphi lebih

bersifat visual. Delphi dikembangkan oleh Borland Internasional sejak

tahun 1993 dan mulai dirilis pertama kali pada tahun 1995.

•Firebird 2.3.1

Firebird adalah sebuah mesin database yang berbasis SQL, yang mampu

menerjemahkan atau merupakan interface antara aplikasi dengan sistem

operasi

•EMS IBManager

Sebuah software developer yang memudahkan dalam pembuatan basis

data, EMS IBManager merupakan sebuah software hasil pengembangan

bahasa SQL yang sudah bersifat visual, sehingga pada proses pembuatan

basis data lebih banyak kemudahannya.

•Corel Draw12

Sebuah software aplikasi drawing yang berguna untuk pembuatan sebuah

image. Pada perancangan sistem informasi ini, corel draw12 diperlukan

untuk proses pembuatan image untuk menambah komposisi dari interface

aplikasi yang akan dibuat

•Adobe Photoshop 7.0

Sebuah software aplikasi image aditing yang berguna dalam pengolahan

kualitas image. Pada perancangan sistem informasi ini, adobe photoshop
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7.0 diperlukan untuk proses pembuatan image guna menambah komposisi

dari interface yang akan dibuat.

•Ahead Nero 6.6.0.0

Sebuah software aplikasi yang berguna sebagai sarana untuk transfer data

dari hard disk kedalam compact disk.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil Penelitian

Pada sistem informasi yang diterapkan pada bagian Dealing, masih banyak

terdapat kelemahan – kelemahan yang menyangkut masalah pendataan transaksi

dari proses penghitungan profit / loss dari proses transaksi yang ada. Hal ini

disebabkan lemahnya sistem teknologi informasi yang digunakan, yang

menyangkut pola penghitungan profit / loss dari setiap mata uang, yang dimana

setiap mata uang memilki sifat – sifat yang berbeda dalam proses

penghitungannya.

Setiap mata uang memliki aturan penghitungan berdasarkan nilai

perbandingannya terhadap satu mata uang sebagai pembanding, yaitu USD. USD

sebagai mata uang internasional digunakan sebagai pembanding untuk

memudahkan dalam menentukan pola penghitungan sesuai dengan perbandingan

nilai tukar mata uang tersebut.

Dari hasil analisis dan penelitian dapat diketahui kebutuhan yang

diperlukan dalam pengembangan sistem yang akan dikembangkan, yaitu meliputi

1. Pemakai Program

Pembuatan program ini dapat dipakai oleh staf pada tempat tersebut, dan

sebagian besar staf pada bagian Dealing diharapkan dapat mengoperasikan

komputer, sehingga diharapkan software ini dapat cepat dipahami.

2. Input Data

Adapun data yang perlu dimasukkan adalah data investor dan account

serta trader yang memegang kuasa dari account tersebut, dan juga data

dari transaksi yang ada pada Dealing.

3. Kebutuhan Sistem

Sistem Operasi : Windows Me, Windows 2000 dan Windows XP.

Memory : 64 MB RAM atau lebih

Harddisk : 20 MB

42
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Processor : Kelas Intel atau AMD dengan 1500 Mhz atau lebih

CD Rom : 32 X atau lebih

Software ini pernah diuji penulis pada sebuah komputer dengan

spesifikasi seperti diatas selama 4 hari untuk mengetahui kestabilan dalam

proses database transaction, dan untuk mengetahui kualitas grafik

interface dari software ini.

4.2 Identifikasi masalah

Dari hasil analisa, dapat di jabarkan suatu pokok permasalahan yang

dihadapi dalam proses pendataan dan transaksi pada tempat tersebut. Hal tersebut

didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu key person dari

staf Dealing yang mempunyai kedudukan sebagai Chief atau Manager.

Permasalahan yang diungkapkan adalah permasalahan yang menyangkut

pendataan yang kurang lengkap serta proses penghitungan profit / loss dari setiap

transaksi yang ada. Untuk pendataan, Dealing menjelaskan bahwa setiap investor

yang ada dapat memiliki beberapa atau lebih account, dan untuk setiap account

memiliki kontrak forex sendiri berdasarkan kontrak yang telah disepakati dari

investor tersebut. Dealing juga menjelaskan hal yang menyangkut trader, setiap

trader dapat memegang satu atau lebih kuasa account dari investor yang

bersangkutan. Untuk itu diperlukan sebuah rancangan basis data yang baik yang

diharapkan bisa untuk mengatasi permasalahan dalam proses pendataan tersebut.

Dealing menjelaskan juga permasalahan yang sering dihadapi dalam

proses transaksi. Dealing memaparkan hal - hal yang berkaitan dengan proses

transaksi, diantaranya adalah sifat - sifat dari transaksi yang berdasarkan sifat

mata uang dan aturan dari kontrak forexnya, yang dimana setiap penghitungan

sangat tergantung dari ukuran data account dan data forex kontraknya.

Dealing juga menjelaskan tentang alur dari setiap proses penghitungan

transaksi. Pada setiap transaksi bersifat mengikuti perkembangan pergerakan

harga dari setiap brand yang diambil dengan mengacu pada sebuah software

online dari sebuah perusahaan forex internasional yang memiliki kuasa dalam

memberikan data online yang menyangkut perkembangan harga dari nilai
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currency, contohnya seperti : reuter, telequote dsb. Dari pergerakan harga yang

dinamik dari setiap currency tersebut, maka Dealing memerlukan sebuah sistem

informasi komputer yang berfungsi untuk mengatasi proses penghitungan

transaksi yang menyangkut perkembangan niai profit / loss, perkembangan equity

dari setiap account yang open position, perkembangan jumlah nilai interest pada

setiap closing market, dan juga menyangkut perkembangan nilai point untuk alp

dari open posotion yang ada. Untuk keterangan dari permasalahan diatas dapat

dilihat dari penjabaran pola penghitungan yang dilakukan Dealing untuk setiap

proses pendataan dan transaksi yang dijelaskan dilakukan wawancara. Yaitu

adalah sebagai berikut ini :

1.Pengitungan profit dan loss

Untuk open position terdiri dari dua macam yaitu buy dan sell, dan

untuk satu open position membutuhkan minimal 1 lot yang mempunyai nilai

sesuai dengan nilai daytrade dari kontrak forex dari account tersebut. Untuk

buy adalah posisi dimana dia membeli salah satu brand dan mengharapkan

brand tersebut mengalami kenaikan harga sehingga saat settled position

mendapatkan floating yang bersifat profit, dan untuk sell adalah posisi

dimana dia menjual salah satu brand dan mengharapkan brand tersebut

mengalami penurunan harga, sehingga saat settled position akan

mendapatkan floating yang bersifat profit.

Untuk proses transaksi adalah bahwa apabila posisi new adalah buy

maka untuk settled adalah sell, sedangkan apabila posisi new adalah sell

maka untuk settled adalah buy. Satu proses transaksi adalah satu alur urutan

pengambilan posisi hingga keluar dari posisi tesebut dan dihitung

perbandingan harganya dari disaat open dibandingkan dengan harga disaat

settled, dari perbandingan tersebut adalah floating point, yang dimana

floating dapat bersifat plus ataupun minus, dan floating tersebut berpengaruh

terhadap perkembangan equity yang dimiliki oleh setiap account.

Setiap mata uang memiliki sifat yang berbeda dalam penghitungannya,

untuk penghitungan profit / loss dari mata uang adalah sebagai berikut :
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a) Untuk posisi open buy ( GBP, AUD, EUR )

Floating = sell liquid – buy new.

Profit = (( floating *10 ) *( contract size * jml lot settled ))–

( commision * jml lot ).

b) Untuk posisi open buy ( JPY )

Floating = sell liquid – buy new.

Profit = (( floating *1000/running ) *( contract size * jmllot

settled )) – ( commision * jml lot ).

c) Untuk posisi open buy ( CHF)

Floating = sell liquid – buy new.

Profit = (( floating *100/running ) *( contract size * jml lot

settled )) – ( commision * jml lot ).

d) Untuk posisi open sell ( GBP, AUD, EUR )

Floating = sell new – buy liquid.

Profit = (( floating *10 ) *( contract size * jml lot settled ))–

(commision * jml lot ).

e) Untuk posisi open sell ( JPY )

Floating = sell new – buy liquid.

Profit = (( floating *1000/running ) *( contract size * jmllot

settled )) – ( commision * jml lot ).

f) Untuk posisi open sell ( CHF)

Floating = sell new – buy liquid.

Profit = (( floating *100/running ) *( contract size * jml lot

Settled )) – ( commision * jml lot ).

Dari pola penghitungan profit / loss, dapat dilihat lagi seperti contoh

dibawah ini :

Account A001 mempunyai kontrak forex dengan forex jenis A, dimana

forex jenis A memiliki aturan yaitu dengan fixed rate Rp.6000.00 per / 1 $, $

1000 untuk daytrade, $ 2000 untuk overnight, dan $ 200 untuk posisi

hedging dan $ 50 untuk commision, dan untuk Account A001 melakukan

transaksi beli / buy EURO pada posisi US $ 1.2700 sebanyak 1 lot.
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Kemudian transaksi tersebut dijual pada posisi US $ 1.2730 sebanyak 1 lot.

Maka perhitungan laba / rugi hasil transaksi tersebut adalah sbb:

Perhitungan:

( US $ 1.2730- $ 1.2700 ) x ( 100.000 x 1 ) – ( US $ 50 ) = US $ 250

( Profit ).

Dari contoh penghitungan diatas untuk mencari nilai rupiahnya adalah

dengan mengalikan profit yang didapat dengan data fixed rate sesuai dengan

kontrak forex dari account tersebut, yaitu :

Profit ( deposit ) = profit x fixed rate

=> 250 x 6000 = Rp. 1.500.000.00

Dealing menjelaskan pula apabila ada transaksi yang menginap /

melewati beberapa pembukaan dan penutupan pasar / market, setiap posisi

akan terkena potongan / interest dari setiap brand / currency yang diambil.

Interest dihitung terhadap besarnya nilai / 1 lot open, dan dapat mengurangi

maupun menambah equity dari account yang mengambil posisi, karena

interest dapat berupa potongan ataupun juga bunga. Interest setiap product

berbeda dan potongan tersebut yang berlaku pada saat closing market /

penutupan pasar. Contohnya sebagai berikut :

Untuk EUR mempunyai interest buy -1.25%, dan untuk interest

sell 0.50%. Maka apabila ada open position EUR dengan posisi buy

melewati closing market, maka posisi tersebut akan mendapatkan potongan

sebesar 1.25% dari per / 1 lot open, dan bila ada posisi sell, maka posisi

tesebut akan mendapatkan bunga sebesar 0.50% dari per / 1 lot opennya

untuk melewati open market hari selanjutnya.

Dari besarnya interest yang didapat akan mempengaruhi terhadap

besarnya equity dan akan berpengaruh juga terhadap besarnya margin

requritment dan usable margin dari account tersebut, serta akan

mempengaruhi banyaknya lot yang tersisa yang masih bisa untuk

melakukan open position.
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Dari pola penghitungan tersebut, untuk mengatasinya dapat dibuatkan

sebuah alur logika untuk pemrograman yang berfungsi untuk

mentransformasikan suatu sistem manual kedalam sebuah sistem informasi

komputer.

2.Penghitungan Perkembangan Data Margin Account

Pada saat pengambilan open position maupun settled position akan

berpengaruh terhadap besarnya margin yang dimiliki oleh account tersebut.

Hal ini dijelaskan bahwa untuk setiap per / lot open position membutuhkan

sekian USD sebagai jaminan atau syarat open position. Yaitu nilai satuan

transaksi / lot dari per / lot open position, dimana nilai tersebut sesuai atau

sama dengan besarnya nilai dari daytrade kontrak forexnya. Banyaknya

jumlah jaminan yang diperlukan oleh setiap account dalam pengambilan

open position disebut margin requritment.

Dari penjelasan yang didapat diterangkan bahwa untuk per / 1 lot open

position baik buy maupun sell membutuhkan margin requritment sebesar

satuan transaksi senilai dari daytrade kontrak forexnya. Untuk proses

penghitungan ini dilakukan pada saat setiap kali account tersebut

mengambil posisi, dan apabila open position tersebut menginap / melewati

berapa closing market dan bertahan dengan posisi tersebut pada open market

di hari selanjutnya, maka margin requritment yang diperlukan untuk per / 1

lot open position tersebut adalah sebesar nilai dari overnight kontrak

forexnya. Untuk proses penghitungannya dilakukan setiap kali closing

market.

Tetapi ada satu posisi yang lain dengan keadaan open position yang

telah dijelaskan diatas, yaitu Hedging. Hedging adalah suatu keadaan

dimana dalam open position account tersebut terdiri dari dua open position

yang berkebalikan yaitu buy new dan sell new dalam satu brand yang

diambil, yang dimana dua sifat posisi tersebut berbeda arah dalam floating

profitnya. Satu pasang buy new dan sell new disebut satu pair hedging, dan

untuk satu pair hedging membutuhkan margin requritment sebesar nilai

hedging dari kontrak forexnya.
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Untuk itu maka pada setiap transaksi yang dilakukan, dibutuhkan

suatu proses yang berfungsi untuk mencari banyaknya open position dan

hedging dari account tersebut. Sehingga bisa didapatkan banyaknya margin

requritment dari account tersebut sesuai dengan banyaknya open position.

Kesulitan yang dihadapi adalah, bahwa satu account dapat membuka

satu atau lebih open position dengan beberapa brand yang berbeda, dan

untuk setiap brand tidak berkaitan. Maka daripada itu, dengan permasalahan

tersebut bisa diatasi dengan proses penghitungan berulang, yaitu dengan

menggunakan operator logika untuk mendapatkan fungsi looping yang

mengacu pada suatu tabel untuk proses penghitungan sesuai dengan

banyaknya brand yang diambil oleh account tersebut, dan banyaknya open

position dan hedging di setiap brand yang diambil, dan setelah didapatkan

hasilnya maka dilakukan update data ke data account yang menyangkut

besarnya margin untuk mendapatkan data yang sesuai.

Sedangkan untuk settled position perkembangan nilai margin yang

dimiliki oleh account tersebut terpengaruh juga dari floating point yang

didapat, dengan proses mencari dulu nilai USDnya dari nilai floating

tersebut, dan menambahkannya ke equity dari account tersebut. Setelah itu

dilakukan kembali proses pencarian posisi seperti proses yang dilakukan

pada saat open position, dan melanjutkannya dengan proses meng - update

data tesebut.

3.Penghitungan Interest.

Interest adalah besarnya potongan per / 1 lot open position yang terdiri

dari dua macam yaitu interest buy dan interest sell. Interest dapat min

maupun plus dan selalu berubah setiap minggunya.

Interest adalah potongan yang terjadi saat closing market, sehingga

proses yang menyangkut proses penghitungan dan kalkulasi interest

dilakukan pada saat proses closing dilakukan. Interest berpengaruh terhadap

besarnya nilai margin yang dimiliki oleh account tersebut pada saat closing

market, sehingga diperlukan proses yang hampir sama seperti proses yang

dilakukan pada proses penghitungan perkembangan margin account.
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Kesulitan yang dihadapi pada saat closing market adalah penghitungan

tidak hanya dilakukan untuk satu account melainkan seluruh account yang

mempunyai open position pada saat itu, dan untuk setiap brand mempunyai

interest berbeda dan memiliki harga closing yang berbeda. Untuk itu

diperlukan lagi suatu proses pencarian, perulangan untuk penghitungan dan

pendataan setiap account. Harga closing diperlukan untuk mengetahui

perkembangan dari setiap posisi account tersebut untuk laporan hari ini.

4.Pendataan Kredit Account.

Pada pendataan account diharapkan dapat mengetahui perkembangan-

perkembangan yang menyangkut kredit yang di lakukan oleh investor

terhadap perkembangan margin dari accountnya. Dari penjelasan yang

didapat saat pembuatan account baru, akan membutuhkan dana pertama

sebagai deposit guna dapat melakukan hal – hal yang berkaitan dengan

transaksi.

Untuk pertama kalinya suatu account baru akan melakukan Margin In,

yaitu melakukan penyetoran sekian dana sebagai deposit untuk mengisi

equity dari account tersebut. Sehingga account tersebut mempunyai equity

untuk melakukan transaksi open position. Selain itu ada juga Injection, yaitu

penyetoran sejumlah dana untuk menambah deposit dari account tersebut,

Withdrawal, Yaitu pengambilan sejumlah dana sehingga akan mengurangi

jumlah dari deposit account tersebut dan Adjustment, yaitu pembetulan

apabila terjadi kesalahan input untuk proses kredit account.

Hal yang diperlukan disini adalah bahwa setiap proses tersebut akan

berpengaruh terhadap besarnya jumlah margin dari account tersebut,

sehingga diperlukan pula sebuah proses untuk penghitungan margin sesuai

dengan kredit yang telah dilakukan oleh account tersebut.

Disamping itu diperlukan juga sebuah pendataan yang lengkap

mengenai waktu dan jenis kredit yang dilakukan, sehingga perkembangan

suatu account akan dengan mudah dilihat sesuai dengan proses yang telah

dilakukan oleh account tersebut. Misalnya : Dealing ingin melihat berapa
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banyak dan kapan account tersebut melakukan withdrawal, Dealing akan

mudah untuk mencarinya.

Untuk itu diperlukan sebuah perancangan basis data yang dapat

menyediakan fasilitas tersebut, dan hal itu dapat dilakukan dengan

menggunakan Query dari SQL.

5.Pendataan Account dan Hubungan Antara Investor dan Trader

Pada pendataan ini, memerlukan perancangan hubungan antar tabel

yang akurat. Hal ini disebabkan karena satu investor dapat memiliki lebih

dari satu account, dan satu trader dapat memegang lebih dari satu account,

dan secara otomatis satu trader dapat memiliki hubungan lebih dari satu

investor, dan sebaliknya.

Dari perancangan basis data yang baik akan dapat ditemukan

kemudahan dalam hal pencarian dan pengaksesan, dimana dapat dengan

mudah diketahui data yang berhubungan dari masing-masing entitas

tersebut. Misalnya : ingin diketahui banyaknya account yang dimiliki oleh

salah satu investor dan siapa tradernya.

6.Pendataan Account dan Hubungannya dengan Kontrak Forexnya

Permasalahan yang dihadapi untuk proses penghitungan dari deposit

dari account adalah terletak pada produk forex yang disediakan oleh

perusahaan tersebut, dimana tidak ada pendataan yang lengkap mengenai

hal - hal yang berkaitan dengan produk tersebut. Selama ini pendataan

mengenai masalah besarnya contract size, fixd rate dan ukuran dari satuan

transaksi untuk jenis produk forex tersebut masih bersifat manual, sehingga

pada setiap proses penghitungan yang berkaitan dengan perkembangan

margin dari salah satu account pasti akan melibatkan proses penghitungan

yang sifatnya manual. Maka daripada itu untuk memudahkan dalam proses

penghitungan perkembangan dari margin account, dapat dibuatkan sebuah

rancangan basis data yang menghubungkan antara suatu account dan produk

forex yang diambil. Hal ini dikarenakan satu account hanya bisa kontrak

dengan satu produk forex dan sedangkan setiap produk forex dapat

berhubungan dengan banyak account.
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Dengan perancangan model basis data ini, proses – proses akan dapat

berjalan secara dinamik, hal ini dikarenakan dengan model sepeti ini

Dealing akan dapat membuat bermacam produk forex sesuai dengan

kriteriannya sendiri, dan hal ini tidak akan menghambat proses

penghitungan karena dapat digunakan sebagai acuan dalam pengisian

variable maupun parameter untuk proses penghitungan, ataupun juga

kesalahan proses pendataan hubungannya dengan account tersebut.

Hal ini dijelaskan pula bahwa ada beberapa produk forex yang berbeda

untuk nilai daytrade, fixed rate, overnight, hedge, dan commission sehingga

ada juga perbedaan pada saat penghitungan perkembangan margin dari

suatu account. Misalnya :

• Forex A

Fixed rate = Rp.6000.00

Daytrade = $ 1000

Overnight = $ 2000

Hedge = $ 200

Commision = $ 35

Berbeda dengan

• Forex B

Fixed rate = Rp.8000.00

Daytrade = $ 1000

Overnight = $ 1000

Hedge = $ 200

Commision = $ 50

Dari contoh tersebut maka sudah bukan menjadi masalah untuk proses

pendataan dan proses penghitungan yang menyangkut dari perkembangan

jumlah nilai margin suatu account.
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4.3 Metode Pengembangan Analisis Terstruktur

Analisis terstruktur adalah kegiatan analisis suatu sistem yang

memfokuskan pada penetapan apakah sistem atau aplikasi perlu untuk digunakan.

1. Algorithma ( Flow Chart )

Merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu alur urutan suatu

proses penyelesaian dari suatu masalah yang digunakan untuk

menggambarkan urutan dalam proses pemrograman dan pengolahan data.

Dengan flow chart maka untuk penulisan listing program akan dapat

terstruktur sesuai dengan alur logika yang baik, selain itu flow chart dapat

digunakan sebagai penerjemah dari suatu permasalahan yang bersifat nyata

untuk ditransformasikan kedalam suatu proses penyelesaian yang bersifat

logis program, sehingga terjadinya syntak error akan dapat diminimalkan,

dan apabila terjadi hal tersebut, maka akan dapat dengan mudah dalam

penelusuran listing programnya.

Suatu alur logika yang terstruktur dengan baik, sangat berpengaruh

terhadap hasil proses yang akan dikerjakan. Hal ini dikarenakan dengan

struktur urutan pengerjaan yang tertata akan menghasilkan suatu proses

pengerjaan yang baik, yang tidak berulang dan efektif waktu pengerjaannya.

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas, banyak terdapat

proses – proses yang memerlukan suatu proses penyelesaian yang baik yang

sesuai dengan urutan logika suatu urutan kejadian. Untuk itu untuk

mendapatkan solusinya dapat dibuatkan sebuah flow chart pada setiap

prosesnya, baik proses secara garis besar maupun proses detail.

Dibawah ini merupakan flow chart untuk memudahkan dalam proses

penyelesaian dan penulisan listing program untuk permasalahan –

permasalahan tersebut, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :
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Flow Chart untuk Menghitung Profit / Loss Setiap Transaksi

Gambar 4.1. Algorithma Mencari Profit / Loss.
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Flow Chart untuk Menghitung Interest

Gambar 4.2 Algorithma Penghitungan Interest
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2. Desain Menu Dan Pembahasan

Dari melihat hasil perancangan sistem yang telah dikembangkan maka

dapat dibuatkan suatu rancangan user interface yang meliputi form input

dan output data guna memudahkan dalam proses pengolahan data, meliputi

proses input dan output data.

Pembuatan basis data dalam penelitian ini menggunakan basis data

EMS IBManager, berformat *.gdb yang memudahkan untuk membuat basis

data karena lebih praktis dan efisien, dan untuk rancangan formnya

menggunakan Borland Delphi 7 yang mungkin lebih familiar dan telah

bnyak digunakan oleh pengembang - pengembang software saat ini.

Berikut ini adalah gambar-gambar bentuk form input dan output

data pada program yang dikerjakan menggunakan Borland Delphi 7.

1. Form Input Data Investor

Gambar 4.3 Form Input Data Investor

Pada form ini terdapat proses yang menyangkut pendataan untuk

seorang investor baru. Pada form ini dapat dilakukan proses input data

yang menyangkut data – data yang berhubungan dengan investor

tersebut. Pada form ini untuk proses input data menggunakan komponen

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


56

DBEdit yang langsung mengacu pada setiap field dari tabel investor dan

DBNavigator yang mengacu ke datasource investor sebagai buttonnya,

sehingga untuk proses input data dapat dilakukan dengan mudah.

2.Form Output Data Investor

Gambar 4.4 Form Output Data Investor

Form ini merupakan form untuk melihat data atau pencarian

keterangan dari data – data investor. Pada form ini dapat diketahui data

– data yang berhubungan menyangkut hubungan antara investor,

account dan account kredit. Dengan menklik salah satu cell data

investor akan dapat diketahui berapa banyak account yang dimilikinya

baik yang sedang aktif maupun off dan dapat pula dicari keterangan

mengenai kredit dari salah satu account tersebut.
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3.Form Input Account Baru

Gambar 4.5 Form Input Data Account

Form ini merupakan form input data untuk account baru. Pada

form ini mengacu pada empat tabel yaitu tabel trader untuk mencari

data dari trader, tabel investor untuk mendapatkan data dari investor

yang berhubungan dengan account tersebut, tabel forex untuk

mendapatkan data forex yang akan di kontrak oleh account tersebut dan

tabel account untuk input data account baru tersebut.
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4.Form Account Kredit

Gambar 4.6 Form Account Kredit

Form ini merupakan form input data yang berhubungan dengan

account kredit. Pada form ini mengacu pada dua tabel yaitu tabel

account untuk mendapatkan data – data yang berhubungan dengan

account tersebut dan tabel account history untuk proses pendataan kredit

dari account tersebut.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


59

5.Form Account List

Gambar 4.7 Form Output Data Account

Form ini merupakan form output untuk mendapatkan keterangan –

keterangan yang berhubungan dengan data – data yang berhubungan

dengan account, dimana bisa didapatkan apa kontrak forexnya dan siapa

tradernya. Form ini mengacu pada tiga tabel yaitu tabel account untuk

mendapakan data – data account, tabel forex untuk mendapatkan

keterangan kontrak forex dari account tersebut dan tabel trader untuk

dapat mengetahui siapa tradernya.
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6.Form Input Data Trader

Gambar 4.8 Form Input Data Trader

Pada form ini terdapat proses yang menyangkut pendataan untuk

seorang trader baru. Pada form ini dapat dilakukan proses input data

yang menyangkut data – data yang berhubungan dengan trader tersebut.

Pada form ini untuk proses input data menggunakan komponen DBEdit

yang langsung mengacu pada setiap field dari tabel trader dan

DBNavigator yang mengacu ke datasource trader sebagai buttonnya,

sehingga untuk proses input data dapat dilakukan dengan mudah.
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7.Form Trader List

Gambar 4.9 Form Output Data Trader

Form ini berguna untuk mendapatkan keterangan –keterangan yang

menyangkut data trader dan account yang dipegangnya. Form ini

mengacu pada dua tabel yaitu tabel trader dan tabel account untuk

mendapatkan keterangan account yang dipegangnya.
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8.Form Transaksi New / Open

Gambar 4.10 Form Input Data Transaksi Open

Form input transaksi open position. Form ini mengacu pada

beberapa tabel yaitu tabel account untuk mengisi parameter no_acc,

tabel product untuk mengisi parameter kd_prod pada tabel transaksi dan

tabel transaksi sebagai tempat input data open position. Pada form ini

terdapat proses penghitungan yang menyangkut terhadap perkembangan

data margin dari account. Maka untuk memudahkan penggunaannya

diberikan sebuah fungsi looping untuk menyelesaikan masalah tersebut,

sehingga proses update data yang dilakukan akan berjalan secara

otomatis tanpa harus melakukan proses satu per satu.
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9.Form Transaksi Liquid / Settled

Gambar 4.11 Form Input Data Transaksi Settled

Form input transaksi settled position. Form ini mengacu pada

beberapa tabel yaitu tabel account untuk mengisi parameter no_acc,

tabel product untuk mengisi parameter kd_prod pada tabel transaksi dan

tabel transaksi sebagai tempat input data settled position. Pada form ini

terdapat proses penghitungan perkembangan data margin dengan

menggunakan fungsi looping sama seperti pada form new order dan

terdapat pula proses penghitungan floating dari open position yang

diambil dan menghitung besarnya profit / loss.
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10. Form Output Open Position

Gambar 4.12 Form Output Data Open Position

Form output data untuk mendapatkan keterangan mengenai data –

data transaksi yang sedang open. Pada form ini dilengkapi fasilitas

pembuatan report / laporan yang berkaitan dengan posisi yang sedang

open position.
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11. Form Output Settled Position

Gambar 4.13. Form Output Data Settled Position

Form output data untuk mendapatkan keterangan mengenai data –

data transaksi yang settled position. Pada form ini dilengkapi fasilitas

pembuatan report / laporan yang berkaitan dengan posisi yang settled

per / hari, per / bulan dan per / tahun.
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12. Form Input Data Produk Forex

Gambar 4.14. Form Input Forex

Pada form ini terdapat proses yang menyangkut pendataan untuk

produk forex baru. Pada form ini dapat dilakukan proses input data yang

menyangkut data – data yang berhubungan dengan kriteria forex

tersebut. Pada form ini untuk proses input data menggunakan komponen

DBEdit yang langsung mengacu pada setiap field dari tabel forex dan

DBNavigator yang mengacu ke datasource forex sebagai buttonnya,

sehingga untuk proses input data dapat dilakukan dengan mudah.
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13. Form Output Data Forex

Gambar 4.15 Form Output Data Forex

Form ini merupakan form output data dari tabel Forex. Pada form

ini bisa didapatkan keterangan yang berhubungan dengan data – data

produk forex.

14. Form Input Data Produk Currency / Brand

Gambar 4.16 Form Input Data Product
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Pada form ini terdapat proses yang menyangkut pendataan untuk

produk brand yang baru. Pada form ini dapat dilakukan proses input

data yang menyangkut data – data yang berhubungan dengan produk

tersebut. Pada form ini untuk proses input data menggunakan komponen

DBEdit yang langsung mengacu pada setiap field dari tabel product dan

DBNavigator yang mengacu ke datasource product sebagai buttonnya,

sehingga untuk proses input data dapat dilakukan dengan mudah.

15. Form Output Data Currency / Brand

Gambar 4.17 Form Input Data Product

Form ini merupakan form output data dari tabel product. Pada form

ini bisa didapatkan keterangan yang berhubungan dengan data – data

produk brand.
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16. Form Account status

Gambar 4.18 Form Account status

Form ini merupakan form untuk memantau perkembangan data

account yang menyangkut perkembangan data margin account dari

banyaknya posisi dari account tersebut. Pada form ini dapat diketahui

besarnya margin account tersebut dari simulasi yang dilakukan dengan

mengisikan data harga dari brand / currency yang ada yang kemudian

akan dikalkulasikan dengan data yang berhubungan dengan account

menyangkut forex kontraknya dan total equity account tersebut.
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17. Report Account status

Gambar 4.19 Report Account status

Report di atas adalah output untuk keterangan perkembangan data

margin account yang telah diproses.

18. Report Settled Position

Gambar 4.20 Report Settled Position
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Report diatas adalah output dari proses transaksi liquid, yang

dimana dapat diketahui besarnya profit / loss dari transaksi tersebut, dan

dapat pula diketahui perkembangan data margin dari account tersebut.

19. Dealing Report Open Position

Gambar 4.21 Dealing Report Open Position

Report diatas merupakan output data untuk banyaknya posisi open

yang ada. Report tersebut digunakan Dealing sebagai laporan untuk

perusahaan mengenai banyaknya posisi open yang ada.
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20. Dealing Report Settled Position

Gambar 4.22 Dealing Report Settled Position

Report diatas merupakan output data untuk banyaknya posisi

settled yang ada. Report tersebut digunakan Dealing sebagai laporan

untuk perusahaan yang menyangkut banyaknya posisi settled yang ada.

21. Report Market

Gambar 4.23 ReportMarket

Report diatas adalah output untuk data market yang dimana

datanya bisa didapatkan dari tabel market. Dari report tersebut dapat

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


73

diketahui data perkembangan harga dari currency yang ada untuk setiap

harinya.

22. Report Forex

Gambar 4.24 ReportForex

Report diatas adalah output untuk keterangan perkembangan dari

data forex apabila ada perubahan. Report tersebut digunakan Dealing

untuk pemberitahuan kepada trader.

23. Report Interest

Gambar 4.25 Report Interest
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Report diatas adalah output untuk keterangan perkembangan dari

data interest dari setiap currency. Report tersebut digunakan Dealing

untuk pemberitahuan kepada trader mengenai perubahan interest dari

setiap currency yang ada.

24. Form Open Market

Gambar 4.26 Form Open Market

Form diatas merupakan form untuk proses input data open market,

yaitu proses input data open price untuk data market, dengan

pengelompokan berdasarkan tanggal.

25. Form Closing Market

Gambar 4.27 Form Closing Market

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


75

Form diatas merupakan form input untuk data closing price. Pada

form ini terdapat proses yaitu mencari dan menentukan dulu data market

yang terakhir, yaitu data market yang sudah terdapat data open price,

kemudian dilanjutkan dengan meng update data tersebut dengan

mengisikan data closing price pada DBGrid yang terdapat pada form

tersebut.

26. Form Trader Commission

Gambar 4.28 Form Trader Commission

Form diatas merupakan form input untuk data trader commission.

Pada form ini dapat diketahui banyaknya total komisi dari trader

tersebut dan dapat dilakukan input data untuk kredit pengambilan

komisi dari total komisi yang didapat.

4.4 Kelebihan dan Kekurangan

Dari perancangan sistem informasi ini terdapat banyak kelebihan dan

keunggulan dibandingkan dengan sistem informasi yang lama. Kelebihan tersebut

terletak pada konsep pembuatan basis data yang lebih baik dan pengembangan
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sistem yang lebih terstuktur. Hal ini dikarenakan sistem informasi ini mampu

menunjukan kriteria sebuah basis data yang baik, yang dimana sistem informasi

ini mampu memberikan kecepatan ( speed ) dalam pengolahan data ( Investor,

Account, Trader, dsb ), efisiensi ruang penyimpanan ( space ) dalam penyimpanan

data, keakuratan ( accuracy ) dalam pengaksesan data, kelengkapan (

completeness ) dalam proses pengolahan data dan keamanan ( security ) dalam

pendataan sehingga proses pendataan dan transaksi akan berjalan lebih baik.

Kelebihan yang lain terletak pada pengembangan sistem yang lebih

terstruktur yang dimana sistem ini mampu memberikan sebuah urutan proses

pengelolaan data yang dinamis, sehingga data akan lebih bersifat variatif sesuai

dengan keinginan pengguna / user, dan desain interface yang sederhana dan

mudah dipahami oleh pengguna / user, sehingga pengguna / user tidak akan

merasa kesulitan dalam pengoperasiannya.

Kekurangan dari sistem informasi ini adalah hanya berjalan secara stand

alone tidak secara clinet - server atau online dan untuk data harga per mata uang

masih dilakukan secara input manual, sehingga Dealing masih harus melakukan

pemantauan harga dari resource lain.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dengan penerapan sistem informasi pendataan dan transaksi pada Dealing,

akan memudahkan dalam proses pendataan Investor, Trader, Account,

Product / Currency, Forex kontrak dan proses penghitungan profit / loss dari

setiap transaksi.

2. Penerapan sistem informasi pada perusahaan yang bersifat aktif, akan dapat

membantu mengatasi masalah yang sering timbul dan kekurangan yang

terdapat selama pengolahan data yang dilakukan secara manual dan dapat

mengurangi kesalahan yang diakibatkan oleh Human Error dan setiap

pengolahan data dapat diproses dengan cepat, tepat, dan tidak ada data yang

tercecer atau hilang karena keteledoran.

3. Penerapan sistem informasi pendataan transaksi pada Dealing akan banyak

meringankan kerja dari para stafnya, karena telah banyak proses yang telah

dirubah kedalam proses otomatis. Dalam penelitian ini diharapkan akan

memberikan suatu titik temu tentang bagaimana sistem informasi pendataan

transaksi dapat berjalan dengan baik.

5.2. Saran

1. Pada dasarnya perangkat lunak ini sangatlah sederhana dan mudah digunakan.

Maka dari itu, penulis juga menyarankan untuk terus melakukan koreksi

terhadap sistem yang baru ini sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang

lebih maksimal lagi.

2. Kebutuhan akan hardware yang memenuhi syarat dan baik juga dapat

menunjang kehandalan dari perangkat lunak ini. Sehingga kinerja dari proses

sistem informasi ini dapat berjalan dengan maksimal. Dengan begitu kebaikan
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image dari perusahaan tersebut akan senantiasa terjaga dengan baik, dan

kepercayaan dari para investor akan tetap terjaga.
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