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Abstrak 

 Penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan 
yang dialami perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Ruang lingkup penelitian 
ini yaitu sistem operasional proyek yang meliputi penawaran dan penjualan 
proyek.Tujuan dari perancangan basis data ini ialah untuk menganalisis dan merancang 
sistem basis data dan membuat sebuah aplikasi dari sistem basis data tersebut. 
Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem basis data ini adalah studi 
lapangan, studi pustaka, metodologi perancangan konseptual, metodologi perancangan 
logikal, dan metodologi perancangan fisikal. Penelitian ini menghasilkan sebuah 
rancangan sistem basis data untuk PT. Bangun Baja Cipta Mandiri dan sebuah aplikasi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem basis data ini telah mencapai 
semua tujuan dan mendapatkan manfaat yang ingin diperoleh pada awal perancangan, 
dan sistem basis data beserta aplikasi yang dihasilkan telah memiliki karakteristik data 
integrity, security, concurrency, serta backup dan recovery. 
  

 
Kata Kunci 

Perancangan Basis Data, sistem, operasi, proyek 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Binus University Repository

https://core.ac.uk/display/11506243?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
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