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BAB III 

PROGRAM INPUT DATA BERKAS BEASISWA DAN TEMU BALIK 

ELEKTRONIK MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL FOXPRO 9.0                

PADA SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI                                                                                   

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM                                                                    

UNIVERSITAS DIPONEGORO 

 

A. Persiapan Kerja Praktik 

Persiapan kerja praktik penulis lakukan dengan mempersiapkan perangkat lunak 

dan perangkat keras yang akan digunakan dalam kerja praktik. Adapun persiapan 

perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut: 

1. Perangkat Lunak 

a. Sistem Penataan Berkas Beasiswa 

Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA dalam 

melakukan  penataan berkas beasiswa menggunakan sistem penataan 

berkas berdasarkan warna map. Warna map berkas beasiswa telah 

ditentukan oleh Fakultas MIPA, sehingga membantu dalam 

mengidentifikasi masing-masing berkas beasiswa dari masing-masing 

Jurusan/Program Studi. 

b. Program Microsoft Visual FoxPro 9.0 

Dari hasil pengamatan mengenai kondisi berkas beasiswa di Sub Bagian 

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA UNDIP, penulis merancang 

inovasi untuk membuat program input data berkas beasiswa dan temu 



38 

 

balik elektronik dengan menggunakan Microsoft Visual FoxPro 9.0. 

Microsoft Visual FoxPro 9.0 lebih fleksibel dan mudah baik dalam 

pengoperasian maupun penyusunan aplikasi dibandingkan dengan 

program-program lain. Microsoft Visual FoxPro 9.0 dapat diinstal pada 

komputer berspesifikasi rendah misalnya komputer Windows 98, 

Windows Xp, Windows Vista maupun Windows 7. 

Manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan program input data dan berkas 

beasiswa adalah : 

1) Menjadi sarana back-up data berkas beasiswa 

2) Sebagai sarana untuk mengetahui mahasiswa yang mendapatkan 

beasiswa. Program input data berkas beasiswa ini dapat 

mengidentifikasi mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa 

sehingga apabila ada mahasiswa yang mengajukan beasiswa namun 

masih terikat dengan beasiswa yang lama maka dapat teridentifikasi 

secara otomatis 

3) Mengetahui grafik peningkatan penerima beasiswa 

Melalui program input data berkas beasiswa dapat diketaui grafik 

peningkatan penerima beasiswa melalui report jurusan/program studi. 

4) Sebagai sarana temu balik elektronik apabila suatu saat berkas 

beasiswa diperlukan. 
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Rancangan program input data berkas beasiswa dan temu balik elektronik 

sebagai berikut: 

 
1) Tabel 

a) Tabel Password 

Tabel ini berisikan unsur User name dan Password atau kata kunci, 

yang digunakan sebagai pengaman program. User name dan 

password yang digunakan pada program ini ada empat jenis, yaitu:   

User name : mipa    password : mipa 

User name : kemahasiswaan   password : kemahasiswaan 

User name : dekanat   password : dekanat 

User name : undip   password : undip      

b) Tabel Input Data Berkas Beasiswa 

Tabel ini berisi data mahasiswa yang dibutuhkan dalam pengajuan 

beasiswa. Data yang terdapat pada tabel ini adalah : Nama, Nim, 

Semester, Jurusan/Program Studi, IPK, No. Telepon, Alamat, Jenis 

Beasiswa, Warna Map, Status Beasiswa, Tahun, Kelengkapan dan 

No. Tempat Simpan  

 
2) Form Password 

Form yang berisikan perintah untuk memasukan User name dan 

Password atau kata kunci yang benar. Form  ini muncul pada saat 

tampilan awal program dijalankan, sehingga apabila ada orang yang 

tidak berwenang ingin membuka program ini tanpa mengetahui kata 
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kunci program ini, maka orang tersebut tidak bisa mengoperasikan 

program ini. Bagi pengguna diberi kesempatan tiga kali untuk 

memasukkan User name dan Password.  Apabila User name dan 

Password  yang diisikan tetap salah, maka secara otomatis program 

akan menutup dan menolak untuk di jalankan.  

 
3) Form Input Data Berkas Beasiswa  

Form input data berkas beasiswa digunakan sebagai sarana pencatatan 

dan penyimpanan data mahasiwa yang mengajukan beasiswa. Dengan 

penggunaan form ini, maka tidak lagi dibutuhkan pencatatan dalam 

buku secara manual.  

Data yang perlu diinput telah tersedia pada form ini sehingga user/ 

pengguna hanya memasukan data atau memilih data yang telah 

tersedia. Data yang terdapat pada form ini adalah : Nama, Nim, 

Semester, Jurusan/Program Studi, IPK, No. Telepon, Alamat, Jenis 

Beasiswa, Warna Map, Status Beasiswa, Tahun, Kelengkapan dan No. 

Tempat Simpan 

Pada form ini tersedia tombol perintah untuk mendukung proses input 

data berkas beasiswa. Tombol perintah tersebut adalah tombol 

“Simpan” digunakan untuk menyimpan data apabila data/unsur-unsur 

telah selesai diinput, namun tombol ”Simpan” dilengkapi dengan 

informasi untuk mengidentifikasi mahasiswa yang telah mendapatkan 

beasiswa sehingga apabila ada mahasiswa yang mengajukan beasiswa 

namun masih terikat dengan beasiswa yang lama maka dapat 
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teridentifikasi secara otomatis dan data yang akan diinput tidak dapat 

disimpan. Tombol “Baru” digunakan untuk memasukan data baru, 

tombol “Sebelum” digunakan untuk melihat data berkas beasiswa 

sebelumnya, tombol “Sesudah” digunakan untuk melihat data berkas 

beasiswa selanjutnya, tombol “Hapus” digunakan untuk menghapus 

data berkas beasiswa yang tidak diperlukan, tombol “Cari” digunakan 

apabila suatu saat ingin mencari data berkas beasiswa, tombol 

“Laporan” digunakan untuk melihat hasil input data berkas beasiswa 

dan tombol “Keluar” untuk keluar dari form input data berkas 

beasiswa. 

 
4) Form Search / Temu balik 

Form ini digunakan untuk memudahkan pencarian berkas beasiswa. 

Dalam form ini terdapat beberapa kata tangkap yang tersedia untuk 

mencari berkas beasiswa yaitu: 

a) Pencarian berdasarkan NIM 

Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup 

mengetikkan NIM mahasiswa yang berkasnya akan dicari, setelah 

diketik kemudian tekan tombol “OK” untuk melihat hasilnya atau 

“cancel”  untuk membatalkan. 

Contoh : Ketik J2A007014 pada kolom Nim kemudian OK, maka 

akan muncul data berkas beasiswa mahasiswa dengan nim 

J2A007014. 
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b) Pencarian berdasarkan NAMA 

Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup 

mengetikkan nama mahasiswa yang berkasnya akan dicari, setelah 

diketik kemudian tekan tombol “OK”  untuk melihat hasilnya atau 

“cancel” untuk membatalkan. 

Contoh : Ketik Dwi Ridho Aulianto pada kolom Nama kemudian 

OK, maka akan muncul data berkas beasiswa mahasiswa dengan 

nama Dwi Ridho Aulianto. 

c) Pencarian berdasarkan JURUSAN/PROGRAM STUDI 

Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup memilih 

Jurusan/Program Studi yang telah tersedia dengan menekan tombol 

“panah ke bawah” sehingga akan muncul pilihan Jurusan/Program 

Studi. Setelah Jurusan/Program Studi dipilih kemudian tekan 

tombol “OK”  untuk melihat hasilnya atau “cancel” untuk 

membatalkan. 

Contoh : pilih BIOLOGI pada combo box yang tersedia kemudian 

OK, maka akan muncul data berkas beasiswa mahasiswa Jurusan  

BIOLOGI. 

d) Pencarian berdasarkan JENIS BEASISWA 

Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup memilih 

jenis beasiswa yang telah tersedia dengan menekan tombol “panah 

ke bawah” sehingga akan muncul pilihan jenis beasiswa. Setelah 
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jenis beasiswa dipilih kemudian tekan tombol “OK”  untuk melihat 

hasilnya atau “cancel” untuk membatalkan. 

Contoh : pilih BBM pada combo box yang tersedia kemudian OK, 

maka akan muncul data berkas beasiswa mahasiswa dengan jenis 

beasiswa BBM. 

e) Pencarian berdasarkan IPK 

Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup 

mengetikkan IPK mahasiswa yang berkasnya akan dicari. Setelah 

IPK diketik kemudian tekan tombol “OK”  untuk melihat hasilnya 

atau “cancel” untuk membatalkan. 

Contoh : Ketik 3.83 pada kolom Nama kemudian OK, maka akan 

muncul data berkas beasiswa mahasiswa dengan IPK 3.83. 

f) Pencarian berdasarkan NO. TEMPAT SIMPAN 

Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup memilih 

nomor tempat simpan yang telah tersedia dengan menekan tombol 

“panah ke bawah” sehingga akan muncul pilihan nomor tempat 

simpan. Setelah nomor tempat simpan dipilih kemudian tekan 

tombol “OK”  untuk melihat hasilnya atau “cancel” untuk 

membatalkan. 

Contoh : pilih 1 pada combo box yang tersedia kemudian OK, maka 

akan muncul data berkas beasiswa yang disimpan pada nomor 

tempat simpan 1. 

g) Pencarian berdasarkan WARNA MAP 
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Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup memilih 

warna map yang telah tersedia dengan menekan tombol “panah ke 

bawah” sehingga akan muncul pilihan warna map. Setelah warna 

map dipilih kemudian tekan tombol “OK”  untuk melihat hasilnya 

atau “cancel” untuk membatalkan. 

Contoh : pilih KUNING pada combo box yang tersedia kemudian 

OK, maka akan muncul data berkas beasiswa mahasiswa dengan 

warna map KUNING. 

h) Pencarian berdasarkan TAHUN 

Untuk menjalankan perintah search ini, pengguna cukup memilih 

tahun yang telah tersedia dengan menekan tombol “panah ke 

bawah” sehingga akan muncul pilihan tahun. Setelah tahun dipilih 

kemudian tekan tombol “OK”  untuk melihat hasilnya atau 

“cancel” untuk membatalkan. 

Contoh : pilih 2009 pada combo box yang tersedia kemudian OK, 

maka akan muncul data berkas beasiswa mahasiswa tahun 2009. 

 
5) Report / Laporan 

Report berfungsi untuk menampilkan hasil laporan data beasiswa yang 

telah diinput sebelumnya. Report ini digunakan untuk memudahkan 

dalam pencarian berkas beasiswa. Dalam Report ini terdapat beberapa 

kata tangkap yang tersedia untuk menampilkan laporan berkas 

beasiswa yaitu:  

 



45 

 

a) Laporan master data 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa secara keseluruhan. 

b) Laporan berdasarkan NIM 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan NIM  

c) Laporan berdasarkan NAMA 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan NAMA 

d) Laporan berdasarkan JURUSAN/PROGRAM STUDI 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan JURUSAN/PROGRAM STUDI 

e) Laporan berdasarkan JENIS BEASISWA 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan JENIS BEASISWA 

f) Laporan berdasarkan IPK 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan IPK  

g) Laporan berdasarkan NO. TEMPAT SIMPAN 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan NO.TEMPAT SIMPAN 

h) Laporan berdasarkan WARNA MAP 
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Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan WARNA MAP 

i) Laporan berdasarkan TAHUN 

Laporan ini berfungsi menampilkan hasil input data berkas 

beasiswa berdasarkan TAHUN 

 
2. Perangkat Keras 

Perangakat keras yang penulis persiapkan dalam melakukan persiapan kerja 

praktik, sebagai berikut: 

Perangkat Keras (Hardware) 

a. Spidol, Gunting, dan Lem 

Spidol digunakan untuk memberi nomor pada lemari secara manual, dan 

penulisan sekat pada berkas beasiswa. Gunting digunakan sebagai sarana 

untuk untuk memotong label. Lem digunakan untuk menempelkan label 

pada map berkas beasiswa 

b. ATK (Alat Tulis Kantor) digunakan untuk menuliskan dan memberi tanda 

pada map berkas beasiswa. 

c. Tali rafia digunakan untuk mengikat tumpukan berkas beasiswa yang telah 

dikelompokkan berdasarkan Jenis Beasiswa, Jurusan/Program Studi, 

Tahun dan Abjad, agar tidak terpisah antara satu jenis berkas beasiswa 

dengan jenis berkas beasiswa yang lain.  

d. Label adalah secarik kertas yang diletakkan pada sampul pembungkus 

arsip/map dan atau pada boks arsip yang berisi tentang penjelasan 

mengenai arsip yang ada di dalamnya ( Yayan Daryan, 1998:109). 
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Label digunakan sebagai tanda ( jenis beasiswa dan tahun)  untuk berkas 

beasiswa agar mempermudah dalam mengetahui jenis beasiswa dan tahun 

pengajuan beasiswa. 

e. Map digunakan sebagai tempat berkas-berkas beasiswa  

f. Komputer digunakan sebagai alat untuk membuat label dan membuat 

program input data berkas beasiswa dan temu balik elektronik 

g. Lemari Arsip digunakan sebagai tempat menyimpan berkas beasiswa 

h. Keterangan warna map digunakan sebagai sarana untuk mengetahui 

Jurusan/Program Studi. Adapun keterangan warna map sebagai berikut:  

Warna map Jurusan/Program Studi 

Biru Matematika, Statistika dan Ilmu Komputer 

Hijau Biologi 

Kuning Kimia 

Merah Fisika dan Instrumentasi Elektronika 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 
B. Pelaksanaan Kerja praktik 

Pada pelaksanaan kerja praktik, penulis melakukan penataan berkas beasiswa dari 

periode 2007 sampai 2009. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kerja praktik 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan 

Kegiatan pemeriksaan dilakukan untuk memilah berkas beasiswa yang masih 

menumpuk agar dapat dikelompokkan (lihat gambar 4). Adapun tahap-tahap 

pemilahan yang penulis lakukan sebagai berikut: 

a. Pemilahan berdasarkan jenis beasiswa  

Pada kegiatan ini penulis mengelompokkan berkas beasiswa berdasarkan 

jenis beasiswa, sehingga didapatkan kelompok berkas berdasarkan jenis 

beasiswa, misal berkas beasiswa BBM, berkas beasiswa PPA dan 

sebagainya. 

b. Pemilahan berdasarkan Jurusan/Program Studi  

Setelah dilakukan pemilahan berdasarkan jenis berkas beasiswa, kemudian 

dilakukan pengelompokan berkas beasiswa berdasarkan Jurusan/Program 

Studi sehingga didapatkan kelompok berkas beasiswa berdasarkan jenis 

dan Jurusan/Program Studi. Untuk memudahkan pelaksanaan pemilahan 

ini penulis membuat keterangan warna map sebagai sarana untuk 

mengetahui Jurusan/Program Studi.  
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Gambar 3. Keterangan warna map 

Map warna merah digunakan untuk tempat berkas beasiswa mahasiswa 

Jurusan Fisika dan DIII Instumentasi & Elektronika, map warna hijau 

digunakan untuk tempat berkas beasiswa mahasiswa Jurusan Biologi, map 

warna kuning digunakan untuk tempat berkas beasiswa mahasiswa Jurusan 

Kimia, map warna biru digunakan untuk tempat berkas beasiswa 

mahasiswa Jurusan Matematika, Program Studi Statistik dan Ilmu 

Komputer 

c. Pemilahan berdasarkan tahun  

Setelah dilakukan pemilahan berdasarkan jenis beasiswa dan berdasarkan 

Jurusan/Program Studi, kemudian dilakukan  pengelompokan berkas 

beasiswa berdasarkan tahun pengajuan beasiswa, sehingga didapatkan 

berkas beasiswa yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis, 

Jurusan/Program Studi, dan tahun. 
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d. Setelah dilakukan kegiatan pemilahan berdasarkan jenis beasiswa, 

Jurusan/Program Studi dan tahun kemudian berkas beasiswa diurutkan 

berdasarkan abjad mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pemilahan berkas beasiswa 

2. Pendaftaran 

Setelah melakukan pemeriksaan berkas beasiswa, maka berkas beasiswa yang 

telah diperiksa kemudian dicatat dalam kertas sebagai data sementara agar 

memudahkan dalam menghitung volume serta mengetahui data berkas 

beasiswa yang telah diperiksa.  

Contoh: 

Jenis 

Beasiswa 

Jurusan/Program 

Studi 

Tahun Jumlah Keterangan 

BBM Kimia 2009 20 berkas  
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Pada pelaksanaan kerja praktik, penulis melakukan penataan berkas beasiswa 

dari periode 2007 sampai 2009. Volume berkas beasiswa yang terdaftar 450 

berkas beasiswa dengan rincian sebagai berikut:  

Beasiswa Apac 2 berkas, Beasiswa PSDP 2 berkas, Beasiswa BBM 280 

berkas, Beasiswa PPA 98 berkas, Beasiswa BKM 54 berkas, Beasiswa BRI 1 

berkas, Beasiswa Yayasan Toyota 1 berkas, Beasiswa Toyota Astra Honda 2 

berkas, Beasiswa BUMN 2 berkas, Beasiswa PT. Indosat 2 berkas, Beasiswa 

Indocement 4 berkas, BCA 1 berkas, dan Tifico 1 berkas. 

 
3. Pengelompokkan dan pelabelan 

Setelah berkas beasiswa diperiksa dan didaftar sementara kemudian berkas 

beasiswa dikelompokkan untuk diberi label. Hal ini dilakukan agar berkas 

beasiswa yang telah didaftar dapat diketahui secara langsung mengenai jenis 

berkas beasiswa, masalah dan tahun melalui label tanpa harus melihat berkas 

beasiswa tersebut. 

Pada Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA belum 

menggunakan label dalam kegiatan penataan berkas beasiswa sehingga 

penulis berinisiatif untuk membuat desain label sederhana sebagai penunjang 

dalam kegiatan penataan berkas, adapun desain label yang penulis buat adalah 

 

 

 

 

 

PPA 

2009 
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Keterangan : 

a. Jenis beasiswa 

Unsur ini digunakan untuk mengetahui jenis beasiswa, apakah BBM, PPA, 

BKM, BI atau jenis beasiswa yang lain. 

b. Tahun 

Pada unsur ini ditulis tahun pengajuan beasiswa   

Berkas beasiswa yang diberi label adalah berkas beasiswa yang berada paling 

atas dari tumpukan berkas, tiap kelompok berkas beasiswa diberi dua label 

masing-masing ditempel pada pojok kiri atas dan yang satu lagi ditempel 

pada tumpukan berkas bagian bawah ( lihat gambar 5 ), hal ini dilakukan agar 

berkas beasiswa dapat diketahui jenis beasiswa dan tahun, tanpa harus 

mengambil fisik berkas beasiswa kemudian di ikat menggunakan tali rafia 

agar tidak terpencar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Berkas beasiswa belum terdapat label 
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Gambar 6. Berkas beasiswa sudah diberi label dan di ikat 

 
4. Penataan berkas beasiswa 

Setelah kegiatan pemeriksaan, pendaftaran, dan pemberian label pada berkas 

beasiswa maka kegiatan selanjutnya penataan berkas beasiswa untuk 

disimpan pada lemari. 

Pada Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA terdapat dua 

lemari dan empat filling cabinet  yang digunakan sebagai tempat untuk 

menyimpan arsip berupa surat-surat keputusan, berkas wisuda, berkas PKM 

dan lain-lain, sehingga pada saat pelaksanaan penataan berkas beasiswa 

penulis melakukan penataan berkas pada bagian atas lemari dan menyusun  

berkas beasiswa secara horizontal berawal dari kiri ke kanan berdasarkan 

Jurusan/Program Studi dan kode nomor yang tertera di lemari. Berkas 

beasiswa tahun tua berada di bawah sedangkan tahun muda berada di atas. 
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Gambar 7. Penataan berkas beasiswa pada lemari 

 
5. Pembuatan Program Input Data Berkas Beasiswa dan Temu Balik Elektronik 

menggunakan Microsoft Visual FoxPro 

Langkah – langkah dalam membuat program aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat project 

Project berfungsi sebagai alat tampung utama aplikasi supaya aplikasi 

tersusun secara terstruktur sehingga mempermudah penelusuran kembali 

jika terjadi kesalahan.  

Langkah pembuatan project  

Pilih “File” – “New” – pilih “Project” – “New” – beri nama “Project 

Beasiswa” kemudian “Save” 
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Gambar 8. Pembuatan project beasiswa 

 
b. Membuat file database beasiswa beserta tabel “beasiswamipa.dbf” dan 

“password.dbf ” beserta indeksnya 

File database dibuat untuk menampung data beasiswa dan password. 

Langkah membuat database dan file indeks 

Pilih “Data” pada Project Manager – pilih “Data” – “Database” – “New” – 

beri nama “Beasiswa” – “Save” 

Pada Database beasiswa – pilih “Tables” – pilih “New” – beri nama tabel  

“Beasiswamipa.dbf ” ( password.dbf)  – kemudian “Save” 
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Gambar 9. Pembuatan tabel 

 

c. Membuat form input data berkas beasiswa 

Form input data berkas beasiswa digunakan sebagai sarana pencatatan dan 

penyimpanan data mahasiwa yang mengajukan beasiswa. Dengan form ini 

maka tidak lagi dibutuhkan pencatatan dalam buku secara manual. 

Langkah pembuatan form input data berkas beasiswa 

Pilih “Document” pada project manager – pilih “Form” – “New” – beri 

nama “Bea.scx” – kemudian “Save”  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pembuatan form input data 
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d. Membuat form temu balik berkas beasiswa 

Form ini digunakan untuk memudahkan dalam pencarian berkas beasiswa. 

Langkah pembuatan form temu balik berkas beasiswa 

Pilih “Document” pada project manager – pilih “Form” – “New” – beri 

nama “Cari.scx” – kemudian “Save” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pembuatan form temu balik 

 
e. Membuat form password berkas beasiswa 

Form yang berisikan perintah untuk memasukan User name dan Password 

atau kata kunci yang benar sebagai jalan masuk untuk menjalankan 

program. 

Langkah pembuatan form password berkas beasiswa 

Pilih “Document” pada project manager – pilih “Form” – “New” – beri 

nama “Reg.scx” – kemudian “Save” 
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Gambar 12. Pembuatan form password 

 
f. Membuat Laporan 

Report berfungsi untuk menampilkan hasil laporan data berkas beasiswa 

yang telah diinput sebelumnya. 

Langkah pembuatan laporan berkas beasiswa 

Pilih “Document” pada project manager – pilih “Reports” – “Report 

wizard” – pilih tabel “beasiswamipa.dbf” - kemudian “Finish” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Pembuatan desain laporan 

 



59 

 

g. Membuat Menu 

Menu adalah kumpulan beberapa perintah yang berada dibagian atas 

jendela program. 

Langkah pembuatan menu 

Pilih “Other” pada project manager – pilih “Menu” – “New” – beri nama 

“Menu1.mpr” - kemudian “Save” 

Menu pada program ini terdiri dari : 

File      berisi Input Data Beasiswa  

Report  berisi Report Master Data dan Report Pilihan 

Report Pilihan terdiri dari Report berdasarkan Jenis Beasiswa, 

Report berdasarkan Jurusan/Program Studi, Report berdasarkan 

IPK, Report berdasarkan Nama, Report berdasarkan NIM, 

Report berdasarkan No. Tempat Simpan, Report berdasarkan 

Tahun 

Search berisi Cari data berkas beasiswa 

Exit berisi perintah untuk keluar dari program 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pembuatan Menu 
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h. Mengisikan listing pada program 

Starup program berisi  setting awal dari option-option yang perlu di-

instalasi jika aplikasi dijalankan. 

Langkah pengisian listing program 

Pilih “Code” pada project manager – pilih “Program” – “New” – isikan 

Listing program – beri nama “Program1” - kemudian “Save” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Mengkompilasi project menjadi file executable (*.exe) 

Setelah membuat semua objek pada project manager beasiswa, langkah 

selanjutnya adalah membuat semua objek yang telah dibuat menjadi satu 

file berjenis executable.  

Langkah membuat file *.exe 

Pilih “Program1” pada project manager – klik kanan “Set main” – 

kemudian pilih “Build”. 

Gambar 15. Pengisisan Listing program 
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Gambar 16. Mengkompilasi Project menjadi file executable 

 
6. Penggunaan Program Input Data Berkas Beasiswa dan Temu Balik 

Elektronik menggunakan Microsoft Visual FoxPro 

Setelah melakukan kegiatan penataan berkas beasiswa dan pembuatan 

program input data berkas beasiswa kemudian berkas yang telah ditata di 

input kedalam program yang telah dibuat. Langkah-langkah menjalankan 

program ini adalah sebagai berikut : 

Buka progrm input data berkas beasiswa dan temu balik elektronik.  

a. Tampilan awal pada layar komputer 

Pada tampilan awal program muncul form password, pengguna harus 

mengisikan user name dan password yang benar. Apabila dalam tiga kali 

kesempatan password yang dimasukkan salah maka program otomatis 

akan tertutup. User name dan password yang digunakan adalah mipa.  
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Gambar 17. Tampilan awal ketika membuka program input data dan   

  temu balik elektronik muncul form password 

b. Input data berkas beasiswa 

Setelah mengisi password, langkah untuk menginput data berkas beasiswa 

adalah pilih File pada Menu Bar kemudian Input Data. Maka otomatis 

akan muncul form input data seperti dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Form Input Data Berkas Beasiswa 
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Dengan  form ini pengguna bisa langsung meginput unsur-unsur yang 

terdapat pada berkas beasiswa sesuai dengan yang ada pada form. 

Data yang terdapat pada form ini adalah : Nama, Nim, Semester, 

Jurusan/Program Studi, IPK, No. Telepon, Alamat, Jenis Beasiswa, Warna 

Map, Status Beasiswa, Tahun, Kelengkapan dan No. Tempat Simpan. 

Apabila semua unsur telah diisi kemudian pilih “Simpan” untuk 

menyimpan hasil input data, kemudian pilih “baru” untuk menginput data 

baru. 

Form input data berkas beasiswa ini dapat mengidentifikasi mahasiswa 

yang telah mendapatkan beasiswa sehingga apabila ada mahasiswa yang 

mengajukan beasiswa namun masih terikat dengan beasiswa yang lama 

maka dapat teridentifikasi secara otomatis dan data yang akan diinput 

tidak dapat tersimpan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Kotak informasi 
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c. Temu balik berkas beasiswa 

Setelah melakukan input data berkas beasiswa, penulis mencoba untuk 

melakukan pencarian berkas beasiswa salah satu mahasiswa. 

Langkah-langkah pencarian berkas beasiswa sebagai berikut: 

Pilih Search pada Menu Bar kemudian klik “Cari Berkas Beasiswa”, maka 

akan muncul form temu balik seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Form temu balik berkas beasiswa 

 

Penulis mencoba mencari berkas beasiswa mahasiswa bernama Laila Ika. 

Pada form temu balik pilih pencarian berdasarkan NAMA dengan cara klik 

Tombol Masukan “NAMA” kemudian isi nama Laila Ika kemudian tekan 

tombol “OK” . Maka akan muncul data hasil pencarian berkas beasiswa 

seperti dibawah ini. 
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Gambar 21. Hasil temu balik berkas beasiswa 

d. Report hasil input data berkas beasiswa 

Apabila pengguna ingin melihat hasil input data berkas beasiswa yang 

telah dimasukan, pengguna dapat menggunakan fasilitas report. 

Report berfungsi untuk menampilkan hasil laporan data berkas beasiswa 

yang telah diinput sebelumnya. Report ini digunakan untuk memudahkan 

dalam pencarian berkas beasiswa, dalam Report ini terdapat beberapa kata 

tangkap yang tersedia untuk menampilkan laporan berkas beasiswa yaitu:  

Report “Master data”, report berdasarkan “Nama”, report berdasarkan 

“NIM”, report berdasarkan “Jurusan/Program Studi”, report berdasarkan 

“Jenis Beasiswa”, report berdasarkan “Tahun”, report berdasarkan 

“Warna Map”, report berdasarkan “Nomor tempat simpan”, dan report 

berdasarkan “IPK”. 

Untuk melihat report dengan cara klik menu “report” kemudian pilih 

“master data” untuk melihat report berkas beasiswa secara keseuruhan, 

atau pilih “report pilihan” dan pilih “report” yang diinginkan.  
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e. Keluar dari program 

Apabila akan keluar dari program maka pilih menu “Exit” 

 
 
 
 

Gambar 22. Report master data berkas beasiswa 

Gambar 23. Report berdasarkan jenis beasiswa 
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C.  Kendala pada saat kerja praktik dan penyelesaiannya 

Kendala yang dihadapi penulis pada saat melakukan praktik adalah sebagai 

berikut : 

1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penataan berkas beasiswa di Sub 

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni kurang lengkap yaitu tidak ada label, 

lemari arsip, sekat dan sebagainya 

2. Sistem penataan berkas berdasarkan warna map belum efektif dalam 

penemuan kembali berkas beasiswa 

3. Ketika melakukan kegiatan pemilahan ada beberapa berkas beasiswa yang 

tidak ada keterangan jenis beasiswanya sehingga menyulitkan dalam proses 

pemilahan 

4. Komputer yang tersedia sering error sehingga menyulitkan penulis dalam 

pembuatan label 

 
Penulis berusaha untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dengan cara : 

1. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibuat sendiri oleh penulis, seperti 

pembuatan label untuk mengetahui jenis beasiswa dan tahun, pemanfaatan 

bagian atas lemari sebagai tempat penyimpanan berkasbeasiswa, dan 

sebagainya. 

2. Menggunakan sistem penataan sesuai standar yaitu Sistem Subjek , Tahun 

dan Alfabetis. Hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam temu balik 

berkas beasiswa. 
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3. Apabila pada map berkas beasiswa tidak tertulis jenis beasiswa, penulis 

melihat arsip surat permohonan beasiswa yang terdapat dalam map tersebut, 

sehingga diketahui jenis beasiswa yang diperoleh. 

4. Menggunakan komputer sendiri untuk pembuatan label dan pembuatan 

program input data dan temu balik elektronik 

 

D.  Hasil Kerja praktik 

Setelah melakukan kerja praktik, hasil yang dicapai penulis di antaranya : 

1. Penataan berkas beasiswa 

Hasil penataan berkas beasiswa yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

No Jenis Beasiswa Jumlah 

1 Apac Inti Corpora 2 berkas 

2 BBM 280 berkas 

3 BCA 1 berkas 

4 BKM 54 berkas 

5 BRI 1 berkas 

6 BUMN 2 berkas 

7 Indocement 4 berkas 

8 PPA 98 berkas 

9 PSDP 2 berkas 

10 PT. Indosat 2 berkas 

11 Tifico 1 berkas 
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12 Toyota Astra Honda 2 berkas 

13 Yayasan Toyota 1 berkas 

Jumlah 450 Berkas 

 

 

2. Perbandingan keadaan sebelum dan sesudah kerja praktik 

 
No. Keterangan Sebelum Praktik Setelah Praktik 

1. Kondisi Berkas 

Beasiswa 

- Berkas beasiswa 

masih  bercampur 

antara jenis beasiswa 

/jurusan dan tahun. 

- Berkas beasiswa 

belum tertata rapi 

- Berkas beasiswa 

belum terdapat label 

- Berkas beasiswa sudah 

dikelompokkan sesuai 

jenis beasiswa / jurusan 

dan tahun. 

- Berkas beasiswa sudah 

tertata rapi pada lemari 

- Berkas beasiswa telah 

diberi label 

2. Sistem Penataan Sistem penataan berkas 

yang digunakan sistem 

adalah penataan 

berdasarkan warna map 

Sistem penataan berkas 

berdasarkan warna map 

masih digunakan.  

Selain itu sistem penataan 

yang digunakan pada kerja 

praktik menggunakan 

sistem subyek, geografis 
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(warna map), tahun dan 

abjad 

3. Temu Balik  Membutuhkan waktu 

yang lama dalam proses 

temu balik 

Penggunaan program input 

data berkas beasiswa dan 

temu balik elektronik 

memudahkan penemuan 

kembali arsip dengan cepat 

dan tepat 

4. Sistem Komputer Belum menggunakan 

sistem komputer dalam 

proses pengelolaan 

berkas beasiswa 

Menggunakan sistem 

komputer dalam proses 

pengelolaan berkas 

beasiswa, melalui 

pembuatan program input 

data berkas beasiswa  dan 

temu balik elektronik 

 


