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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen. Maksud dari

analisis sistem adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan

yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat

dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang sedang berjalan.

Gambar 4.1 Sistem yang Sedang Berjalan
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Diagram Alir Dokumen (DAD) yang sedang berjalan sat ini adalah

1. Karyawan menyalin data dokumen legal nasabah secara tertulis

2. Jika data dokumen legal tidak lengkap , maka karyawan mengeceknya

kembali, jika data dokumen legal lengkap maka dokumen langsung

disimpan di rak

Tabel data aplikasi pengarsipan dokumen legal berbasis visual Basic 6.0 pada

Bank Mandiri Kcp. WR. Supratman Bandar Lampung ini hanya mnggunakan

satu tabel “ tabel barang “ sebagai berikut ini :

Gambar 4.2 Implementasi Tabel Data
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Gambar 4.3 DFD Level 0

Pada gambar 4.1 DFD level 0 dapat ditugaskan admin sebagai kendali

aplikasi yang dibuat yang bernama sistem inventory berbasis aplikasi visual

basic .0 dan menggunakan microsoft acces. Seorang user/pegawai yang

menggunakan menu seacrhing untuk mencari dokumen legal disimpan

secara cepat dan efektif
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4.2 Pembahasan

Berdasarkan pada perancangan-perancangan yang telah dibuat pada

penjelasan sebelumnya maka dapat diimplementasikan sebagai berikut:

Gambar 4.4 Tampilan Utama Aplikasi Arsip Dokumen Legal
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Gambar 4.5 Tampilan Input Data

Gambar 4.6 Tampilan hasil input data
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Gambar 4.7 Implementasi Menu Searching Item

Gambar 4.8 Tampilan Hasil Searching data
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Dari analisa yang telah dilakukan oleh penulis bahwa pengolahan data dan

pengarsipan dokumen legal pada Bank mandiri Kcp Wr. Supratman Bandar

Lampung saat inimasih menggunakan sistem manual, maka dari itu penulis

perlu untuk membangun sebuah sistem dimana proses penyajian data dan

informasi arsip dokumen legal pada Bank mandiri Kcp Wr. Supratman

Bandar Lampung yang sudah tidak lagi secara manual tetapi sudah

menggunakan aplikasi visual basic dan microsoft acces.

Penerapan aplikasi untuk pengarsipan dokumen legal pada Bank Mandiri

Kcp. WR. Supratman Bandar lampung bertujuan untuk mempermudah

pegawai dalam melakukan pengarsipan dokumen legal maupun dalam

pencarian dokumen secara efektif dan efisien waktu.


