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1. Topik A. 

“Sales Application”  

Spesifikasi : 

a. Bisa mendaftarkan daftar barang, customer dan lain-lain. 

b. Bisa melakukan transaksi penjualan. 

c. Proses pembayaran secara parsial. 

d. Mencetak tagihan, hutang customer, dan transaksi penjualan. 

e. Rekapitulasi data penjualan per area dan kelompok barang  

f. Rekapitulasi bisa ditampilkan didalam chart. 

g. Stok ophname barang. 

h. User friendly 

i. Memiliki tampilan yang menarik. 

 

2. Topik B. 

“Registrasi Matakuliah” 

Spesifikasi : 

a. Bisa mendaftrkan matakuliah, dosen, mahasiswa dan lain-lain. 

b. Bisa melakukan proses pengambilan matakuliah. 

c. Mencetak kartu studi. 

d. Bisa mencetak data transkrip. 

e. Rekapitulasi data mahasiswa per fakultas dan program studi. 

f. Rekapitulasi data program studi dan provinsi. 

g. Rekapitulasi bisa ditampilkan didalam chart. 

h. User friendly 

i. Memiliki tampilan yang menarik. 

 

3. Topik C 

“Rental VCD” 

Spesifikasi : 

a. Bisa mendaftarkan daftar item, customer dan lain-lain. 

b. Bisa melakukan transaksi pemesanan. 



c. Proses pembayaran secara parsial. 

d. Mencetak tagihan, hutang customer, dan transaksi pemesanan. 

e. Rekapitulasi data pemesanan per kelompok film, dan area 

customer. 

f. Rekapitulasi bisa ditampilkan didalam chart. 

g. Stok ophname item. 

h. User friendly 

i. Memiliki tampilan yang menarik. 

 

4. Topik D 

“Managemen Arsip”  

Spesifikasi : 

a. Bisa mendaftarkan daftar arsip, user, kelompok arisp dan lain-lain. 

b. Bisa mendaftarkan daftar ruangan, blok, rak, dan map. 

c. Bisa melakukan transaksi pemindahan arsip. 

d. Pencarian arsip. 

e. Mencetak data arsip. 

f. Rekapitulasi data arsip per ruangan, blok dan rak. 

g. Rekapitulasi bisa ditampilkan didalam chart. 

h. Stok ophname arisp. 

i. User friendly 

j. Memiliki tampilan yang menarik. 

 

5. Aturan Main project : 

a. Menggunakan JDBC 

b. Form base 

c. Bisa menggunakan pustaka lain bila diperlukan 

d. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. 

e. Penentuan topic dilakukan berdasarkan kesepakatan didalam 

kelas  

f. Selain mengerjakan project diatas yang harus disediakan oleh 

kelompok adalah laporan pembuatan project dan bahan untuk 

presentasi + source code. 



g. Untuk presentasi akan dilaksanakan pada tgl (25 Maret 2015, 1 

April 2015 untuk kelas B) dan (26 Maret 2015, 2 April 2015 untuk 

kelas C) yang nantinya akan diambil secara acak. Mohon jadi 

perhatian anda.  

h. Topik yang sudah didapat tidak bisa diganti ke topik yang lain. 

i. Point penilaian diambil dari program, laporan dan presentasi. 

j. Persiapakanlah dengan baik mengingat nilai TTS dan TAS 

ditiadakan. 

k. Kerja keras kalian akan sangat saya hargai. 

l. Blog : vyor.wordpress.com 

 

 

Dosen pengampu, 


