
10 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.KOMPUTERISASI 

Komputer adalah suatu alat yang bekerja secara elektronik dengan 

kecapatan tinggi dan mempunyai memory tinggi untuk mengolah data 

yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. 

Sedangkan arti komputerisasi adalah pemanfaatan komputer secara 

benar dan semaksimal mungkin dan bukan sekedar pengganti mesin 

ketik saja.
1
 

 Dalam artian data-data diolah menggunakan komputer yang sudah 

diprogram sebelumnya, pengolahan data ini dimulai dengan merekam 

data sampai pada proses percetakan laporan. 

 

2.2.SISTEM 

Sistem definisinya yang lebih menekankan pada prosedur adalah 

sebagai berikut: “ Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 
2
 

 

                                                             
1 Madcoms. 2011. Aplikasi Program Terintegrasi dengan Visual Basic 6.0. Yogyakarta: Andi. 
2  Jogiyanto. 2003. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi Offset 
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2.3.AKUNTANSI 

 Akuntansi berasal dari kata bahasa inggris yaitu accounting, dan 

dalam kata kerjanya adalah to account yang berarti 

mempertimbangkan  atau mempertanggungjawabkan. 

Definisi akuntansi menurut para ahli : 

1. American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA) 

Mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, 

dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, 

transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan 

termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. 

2. American Acounting Association (AAA)  

Mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, 

pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang 

jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 

 

 Secara umum Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, 

yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang 

relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
3
 

 

                                                             
3 Kartikahadi, Hans., Rosita Uli Sinaga., Merliyana Syamsul., dan Sylvia Veronica Siregar. 2012. Akuntansi 

Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta: Salemba Empat. 
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Akuntansi secara teori diartikan menjadi dua kelompok dalam proses 

transaksi keuangan. 

1. Secara Teknis 

Akuntansi diartikan sebagai suatu proses atau seni pencatatan 

(recording), pengelompokan (classifying), pengikhtisaran 

(summarizing) dan pelaporan (reporting). Transaksi keuangan 

dengan suatu metode tertentu yang selajutnya dianalisis atau 

interprestasi untuk pengambilan suatu  keputusan. 

2. Secara Manajerial 

Akuntansi diartikan sebagai suatu sistem informasi keuangan yang 

berupa transaksi dan output berupa laporan keuangan. 

Berdasarkan definisi akuntansi, maka proses akuntansi akan terus 

berulang mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan 

laporan keuangan. Kegiatan tersebut dinamakan proses akuntansi. 

Proses akuntansi meliputi tiga tahap yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Tahap Pencatatan dan Penggolongan 

Tahap pertama yang dilalui dalam proses akuntansi adalah tahap 

pencatatan dan penggolongan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk 

dalam tahap pencatatan dan penggolongan antara lain: 

a. Penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti 

transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. 
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b. Pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal 

khusus. 

c. Posting atau pencatatan ke buku besar, baik ke buku besar 

utama maupun buku besar pembantu. 

2. Tahap Pengikhtisaran atau Peringkasan 

Tahap yang harus dilalui setelah melakukan pencatatan dan 

penggolongan yaitu tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Pada 

tahap pengikhtisaran atau peringkasan, meliputi kegiatan-kegiatan 

berikut ini. 

a. Penyusunan neraca saldo, yang datanya bersumber dari saldo-

saldo yang ada pada buku besar. 

b. Penyusunan jurnal penyesuaian, untuk menyesuaikan dengan 

keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode, dan 

penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk 

mempermudah penyusunan laporan keuangan. 

c. Pembuatan jurnal penutup, dibuat untuk mengetahui besarnya 

laba atau rugi suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup 

perkiraan atau akun yang bersifat sementara (temporary 

account). 

d. Pembuatan necara saldo setelah penutupan, dipergunakan 

untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada 

periode berikutnya. 
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e. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan, misalnya untuk pengembangan 

usaha atau perluasan usaha, penambahan investasi, dan 

sebagainya. 

f. Penyusunan jurnal pembalik, dipergunakan untuk 

mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada periode 

akuntansi berikutnya. 

3. Tahap Pelaporan dan Penganalisaan 

Tahap terakhir yang harus dilalui yaitu tahap pelaporan dan 

penganalisaan. Adapun tahap pelaporan dan penganalisaan 

meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. 

a. Penyusunan laporan keuangan, yang terdiri atas laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. 

b. Pembuatan analisa laporan keuangan digunakan untuk 

pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan 

usaha maupun penambahan investasi. 

 

2.4.KODE REKENING DAN PERKIRAAN 

 Kode adalah suatu rerangka (Framework) yang menggunakan 

angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda 

terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Pengolahan data 

akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, menyimpan dan mengambil data keuangan.  
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Kode rekening memudahkan identifikasi dalam perbedaan elemen-

elemen yang ada di dalam suatu klasifikasi, penggunaan kode rekening 

yang akan di isi dengan informasi dalam proses posting dan dalam hal 

tertentu  penggunaan kode rekening akan mengurangi pekerjaan 

penulisan identitas rekening. Sistem pencatatan dalam perkiraan di 

lakukan setiap terjadi transaksi, sehingga dapat di peroleh informasi 

pada saat yang di perlukan, yaitu membuat laporan keuangan tepat 

pada waktunya dengan jalan mengikhtisarkan saldo-saldo dari masing-

masing perkiraan tersebut. 

Ada lima metode  pemberian kode rekening yaitu : 

1. Kode angka atau Alfabet Urut 

Dalam metode pemberian kode ini, rekening buku besar diberi 

kode angka atau huruf berurutan. 

Contoh Kode Angka  Urut: 

a. Kas dan Bank 

b. Investasi Sementara 

c. Piutang 

d. Cadangan Kerugian Piutang 

e. Persediaan Produk Jadi 

2. Kode Angka Blok 

Dalam metode pemberian kode ini, rekening buku besar 

dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan 
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disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi 

kodenya. 

Contoh Kode Angka Blok: 

1. Aktiva 

1.1 Aktiva Lancar 

1.2 Aktiva Tetap 

1.3 Akumulasi Penyusutan 

1.4 Aktiva Lain-lain 

2. Hutang 

1.1 Hutang Dagang 

1.2 Hutang Jangka Panjang 

3. Modal 

3.1 Modal 

3.2 Prive 

3.3 Laba/rugi tahun lalu 

4. Pendapatan 

4.1 Pendapatan Usaha 

4.2 Adjustmen Pendapatan 

4.3 Pendapatan Lain-lain 

5. Biaya 

5.1 Biaya Usaha 

5.2 Biaya Umum 

5.3 Biaya Lain-lain 
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6. Pajak Pendapatan 

3. Kode Angka Kelompok 

Kode Angka Kelompok terbentuk dari dua atau lebih subcodes 

yang dikombinasikan menjadi satu kode. 

Contoh Kode Angka Kelompok: 

01 Biaya Bahan Baku 

02 Biaya BaZhan Penolong 

03 Biaya Bahan Bakar 

04 Biaya Suku Cadang 

05 Biaya Upah 

4. Kode Angka Desimal 

Kode Angka Desimal memberi kode angka terhadap klasifikasi 

yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 sub kelompok 

dan membagi sub kelompok maksimum 10 gelombang yang lebih 

kecil dari sub kelompok tersebut . 

5. Kode Angka Urut Didahului Dengan Huruf 

AL 101 

ALT 112 

MO 24 

Perkiraan atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi- 

transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktiva, kewajiban, modal, 

pendapatan dan beban.  Sistem pencatatan kedalam perkiraan 

dilakukan setiap tyerjadi transaksi, sehingga dapat diperoleh informasi 
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pada saat yang diperlukan yakni dapat menyusun laporan keuangan 

tepat pada waktunya dengan jalan mengikhtisar saldo-saldo dan 

masing-masing perkiraan tersebut.
4
 

Bentuk-bentuk rekening: 

A. Rekening Bentuk Skontro, ada 2 macam yaitu : 

a) Rekening bentuk T ( T account) 

Bentuk ini yang paling sederhana, mempunyai huruhf T, 

mempunyai dua sisi, yaitu sisi debet dan sisi kredit. 

Nama Rekening No. 

(Sisa Debet) (Sisa Kredit) 

   

 

b) Rekening bentuk T tidak sempurna (bentuk dua kolom) 

Bentuk ini merupakan penyempurnaan dari rekening bentuk T, 

dimana sisi debet dan kredit masing-masing dibagi menjadi 

kolom tungal, keterangan, ref(referensi), dan jumlah. 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit D/K Saldo 

                

        

                                                             
4 Tri Santoso, Rudy. 2000. Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan. Yogyakarta:  

Andi Offset 
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B. Rekening Bentuk Stafel, ada 2 macam yaitu : 

a) Rekening bentuk tiga kolom dengan bentuk sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit D/K Saldo 

                

 

b) Rekening bentuk empat kolom  

Bentuk hampir sama dengan rekening bentuk tiga kolom, 

hanya bedanya kolom saldo dibagi dua, yaitu kolom debet dan 

kredit. 

Bentuknya sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit D/K 

Saldo 

D K 

                  

 

 

2.5.JURNAL 

Jurnal adalah pencatatan transaksi keuangan yang mengakibatkan 

perubahan pada sisi debet dan kredit dalam jumlah yang sama.
5
 

                                                             
5 Suradi. 2009.  Akutansi Pengantar 1. Yogyakarta: Gava Media. 
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a. Bila aktiva atau biaya bertambah, maka pos tersebut di debet, dan 

bila aktiva atau biaya berkurang, maka pos tersebut di kredit. 

b. Bila utang atau modal atau pendapatan bertambah, maka pos 

tersebut di kredit, dan bila utang atau modal atau pendapatan 

berkurang, maka pos tersebut di debet. 

Jenis-jenis Jurnal yaitu: 

a) Jurnal Umum 

Jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit, jurnal umum dengan 2 

kolom debet dan kredit sudah cukup memadai sebagai catatan 

akuntansi pertama.  Jurnal ini digunakan untuk menampung 

transaksi penjualan, pembelian, penerimaan dan  pengeluaran kas 

dan transaksi lainnya. 

Gambar Jurnal Umum: 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 

          

          

 

Keterangan: 

a. Kolom Tanggal, diisi dengan tanggal terjadinya transaksi sesuai 

dengan urutan terjadinya transaksi. 

b. Kolom Keterangan, diisi dengan keterangan mengenai 

terjadinya transaksi. 
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c. Kolom Ref, kolom ini digunakan untuk mencatat dokumen 

sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan data dalam jurnal. 

d. Kolom Debet dan Kredit, kolom ini diisi dengan jumlah rupiah 

transaksi. 

b) Jurnal Khusus 

Suatu pencatatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

jenis transaksi yang sering berulang.  Macam jurnal khusus: 

a. Jurnal Penjualan, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi 

penjualan secara kredit. 

b. Jurnal Pembelian, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi-

transaksi pembelian secara kredit. 

c. Jurnal Penerimaan Kas, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi-

transaksi penerimaan kas secara tunai. 

d. Jurnal Pengeluaran Kas, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi-

transaksi pengeluaran kas secara tunai. 

 

2.6.NERACA SALDO 

Neraca saldo ini di buat untuk menguji keseimbangan debet dan 

kredit yang ada dalam buku besar. Langkah ini di maksudkan untuk 

mengecek apakah pencatatan ke dalam rekening buku besar telah di 

lakukan dengen benar atau belum. Neraca Saldo adalah penjabaran 
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saldo dari perkiraan-perkiraan buku besar, dan biasanya di susun 

sebelum penyusunan laporan neraca dan laba rugi.
6
 

Nama Perusahaan 

Neraca Saldo 

Untuk tahun yang berakhir  . . . . 

 

 

Keterangan: 

a. Kolom Nomor Rekening, kolom ini diisi dengan nomor rekening. 

b. Kolom Nama Rekening, kolom ini diisi dengan nama rekening. 

c. Kolom Debet dan Kredit, kolom ini diisi dengan jumlah rupiah 

transaksi. 

 

2.7.LAPORAN KEUANGAN 

 Laporan Keuangan adalah laporan yang di buat secara berkala atau 

periodik untuk maksud dan tujuan analisis terhadap rasio-rasio 

keuangan.
7
 

 Atas dasar neraca lajur yang telah di buat, maka akan di susun 

laporan keuangan yang terdiri dari laporan perhitungan laba rugi, 

laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk perhitungannya pun 

                                                             
6 Waluyo, Teguh. 2004. Sistem Informasi Akutansi Analisis Desain Dan Pemrograman Komputer. 

Yogyakarta: Andi Offset. 
7 Simamora Herry, 2000,  Akutansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, Salemba Empat, Grand Wijaya 

Nomor Rekening Nama Rekening Debet Kredit 
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berbeda dengan perusahaan jasa yaitu dalam hal penyusunan laporan 

laba rugi sedangkan untuk laporan perubahan modal dan neraca 

hampir sama. 

Kualitas Laporan Keuangan: 

A. Relevan 

B. Dapat dimengerti 

C. Daya Uji 

D. Netral 

E. Tepat Waktu 

F. Daya Banding 

G. Lengkap 

 

1. LAPORAN LABA RUGI 

Dalam perhitungan rugi laba itu sendiri di peroleh dari semua 

pendapatan perusahaan di kurangi biaya operasional dan biaya 

administrasi serta harga pokok penjualan, dan yang kemudian ke 

dalam laporan rugi laba. 

Laporan laba rugi harus memisahkan antara pendapatan usaha dan 

pendapatan diluar usaha, serta antara beban usaha dan beban diluar 

usaha.  Dasar pemisahan itu tergantung dari jenis usaha masing – 

masing perusahaan. 

 

 



24 
 

Nama Perusahaan 

Laporan Rugi/Laba 

Untuk tahun yang terakhir…….. 

Penghasilan : 

 Penghasilan Usaha             xxx 

Penghasilan Diluar Usaha   xxx + 

Total Penghasilan                                       xxx 

Beban-beban : 

Harga Pokok Penjualan      xxx 

Beban Usaha                      xxx 

Beban Diluar Usaha           xxx 

Total Beban                                               (xxx) 

Pendapatan Bersih Sebelum Pajak             xxx 

 

 

2. LAPORAN PERUBAHAN MODAL 

 Laporan Perubahan Modal adalah laporan keuangan yang 

menunjukkan sebab-sebab perubahan modal selama periode 

tertentu. 
8
 

Bertambahnya modal pemilik selama suatu periode tertentu karena: 

a. Adanya penambahan investasi oleh pemilik 

b. Prusahaaan memperoleh laba bersih dalam operasinya. 

                                                             
8 Herry Simamora, 2000, Akutansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, Salemba Empat, Grand Wijaya 
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Berkurangnya modal pemilik di karenakan: 

a. Adanya pengambilan oleh pemilik 

b. Perusahaan menderita rugi dalam operasinya. 

Nama Perusahaan 

Laporan Perubahan Modal 

Untuk tahun yang terakhir…….. 

Modal Awal                                                     xxx 

Laba Bersih        xxx 

Prive                 (xxx) 

Penambahan Modal                                         xxx (+/-) 

Modal Akhir                                                    xxx 

 

3. NERACA 

 Neraca adalah Laporan keuangan yang menggambarkan 

posisi keuangan pada waktu tertentu.
9
  

Tujuan dari neraca ini adalah untuk menunjukan posisi keuangan 

suatu perusahaan pada saat penutupan buku yaitu pada akhir taun 

fiskal ataupun akhir taun kalender. 

Komponen- komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut : 

    

                                                             
9  Simamora, Herry. 2000. Akutansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. Grand Wijaya: Salemba Empat. 
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Nama Perusahaan 

Neraca 

Untuk tahun yang terakhir… 

Harta 

Aktiva Lancar 

Kas dan Bank                       xxx 

Piutang                                  xxx 

Persediaan                             xxx 

Perlengkapan                         xxx + 

Jumlah Aktiva Lancar                        xxx 

 

Aktiva Tetap 

Tanah                                   xxx 

Bangunan                             xxx 

Peralatan                              xxx + 

Jumlah Aktiva Tetap                          xxx + 

Total Harta                                                   xxx 

 

Hutang dan Modal 

Hutang Lancar                   xxx 

Hutang Usaha                    xxx 

Hutang Bank                      xxx + 
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2.8.BAHASA PEROGRAMAN VISUAL BASIC 6.0 

 Visual BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) 

merupakan bahasa pemrograman ke tiga dari Microsoft dengan IDE 

(Integrated Development Environment) atau bahasa pemograman 

terpadu
10

. Visual BASIC menggunakan metode Graphical User 

Interface (GUI) atau pemorgaman yang menggunakan tampilan grafis 

dalam pembuatan program aplikasi. Dalam Visual BASIC untuk 

pembuatan tampilan program relatife mudah dilakukan karena hanya 

perlu meletakkan objek-objek grafis ke sumber (form). Selanjutnya 

cukup mengatur properti dari objek-objek yang dibutuhkan tersebut 

dalam pembuatan program. 

Kemampuan Visual BASIC 6.0 diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk membuat program aplikasi yang berbasis Windows. 

2. Digunakan untuk membuat objek-objek pembantu program seperti 

kontrol ActiveX, file Help, aplikasi internet dan sebagainya. 

                                                             
10 Atmoko, Eko hari. 2013. Point of Sales dengan Proteksi Setoran Kasir dan Stock Menggunakan VB 6. 

Jakarta:Elex Media Komputindo. 

Jumlah Hutang Lancar                     xxx 

 

Modal 

Modal                                               xxx + 

Total Hutang dan Modal                            xxx 
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3. Untuk menguji program (debugging) dan menghasilkan program 

akhir berakhiran EXE yang bersifat Executable atau dapat 

langsung dijalankan. 

 

 Visual basic 6.0 menyediakan tiga macam tampilan (interface) yang 

dapat digunakan untuk merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan. 

Tampilan tersebut yaitu MDI (Multi Document Interface). SDI (Single 

Document Interface) dan EDI (Exploler Document Interface). Dalam 

memodifikasi pada masing-masing bagian interface akan terasa lebih 

mudah karena fasilitas yang disediakan juga lebih lengkap dan juga 

dapat memenuhi selera progremer yang akhirnya menigkatkan 

produktifitas kerja.  

 

2.9.SQL SERVER 

 SQL adalah kependekan dari Structured Query Language, yang 

merupakan bahasa atau kumpulan perintah standar yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan database. 

 MySQL adalah software RDBMS (atau server database) yang 

dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data 

dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-

user), dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau 

berbarengan (multi-threaded).
11

 

                                                             
11 Raharjo, Budi. 2011. Belajar Otodidak Membuat Database menggunakan MySQL. Bandung: Informatika. 
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 SQL Server adalah sistem manajement bisnis data yang memakai 

perintah “transact.sl” untuk mengirim perintah dari komputer client ke 

komputer server. 

 

Alasan menggunakan MyQSL 

1. Fleksibel 

 MySQL dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi 

desktop maupun aplikasi web dengan menggunakan teknologi yang 

bervariasi. Ini berarti bahwa MySQL memiliki fleksibelitas terhdap 

teknologi yang akan digunakan sebagai pengembang aplikasi 

seperti PHP, JSP, Java, Delphi, C++, maupun yang lainnya dengan 

cara menyediakan plug-in  dan driver yang spesifik untuk masing-

masing teknologi tersebut. Dalam database MySQL juga memiliki 

dukungan terhadap stored procedure, fungsi, trigger, view dan 

SQL standar ANSI, yang akan mempermudah dan mempercepat 

proses pengembangan aplikasi. 

2. Performa Tinggi 

 MySQL memiliki mesin query dengan performa tinggi, 

dengan demikian proses transaksional dapat dilakukan dengan 

sangat cepat. Hal ini terbukti dengan digunakannya MySQL 

sebagai database  dari beberapa aplikasi web  yang memiliki traffic 

(lalu lintas) sangat tinggi. 
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3. Lintas Platform 

 MySQL dapat digunakan pada  platform atau lingkungan 

(dalam hal ini Sistem Operasi) yang beragam, bisa Microsoft 

Windows, Linux, atau UNIX. Ini memyebabkan proses migrasi 

data (bila dibutuhkan) antar sistem operasi dapat dilakukan secara 

lebih mudah. Misal: jika ingin mengganti sistem operasi pada 

mesin server. 

4. Gratis 

 MySQL dapat digunakan secara gratis. Meskipun demikian, 

ada juga software MySQL yang bersifat komersil. Biasanya yang 

sudah ditambahi dengan kemampuan spesifik dan mendapat 

pelayanan dari technical support. 

5. Proteksi Data yang Handal 

 Perlindungan terhadap keamanan data merupakan hal 

nomor satu yang dilakukan oleh para professional di bidang 

database. MySQL menyediakan mekanisme yang powerfull untuk 

menangani hal tersebut, yaitu dengan menyediakan fasilitas 

manajemen user, enkripsi data, dan lain sebagainya. 

6. Komunitas Luas 

 Karena penggunanya banyak maka MySQL memiliki 

komunitas yang luas. Hal ini berguna jika kita menemui suatu 

permasalahan dalam proses pengolahan data menggunakan 

MySQL. Dengan mengikuti salah satu atau beberapa komunitas 
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tertentu, dan juga dapat menanyakan atau mendiskusikan 

permasalahan tersebut melalui forum. Harapannya adalah solusi 

akan permasalahan tersebut akan cepat diperoleh. 

 

2.10. MULTIUSER 

 LAN (Local Area Network) atau sering disebut jaringan 

komputer adalah sebuah sistem yang digunakan agar dua atau lebih 

komputer dalam satu workstation dapat saling sharing database, 

file, printer dan internet. Dengan adanya sistem jaringan dapat 

digunakan untuk membuat program yang berjalan secara multi-

user
12

 atau lebih dari satu user. 

 Dengan kata lain multiuser adalah sebuah program dan data 

yang berada disebuah server untuk bisa diakses oleh sejumlah 

terminal dari tempat ke tempat lain. 

Tujuan Sistem Multiuser : 

1. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas SDM (sumber daya 

manusia). 

2. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. 

3. Meningkatkan layanan kepada mereka yang tergantung pada 

sistem multiuser. 

 

                                                             
12 Atmoko, Eko hari. 2013. Point of Sales dengan Proteksi Setoran Kasir dan Stock Menggunakan VB 6. 

Jakarta:Elex Media Komputindo. 


