
12 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penyusunan suatu laporan proyek akhir memerlukan beberapa teori untuk digunakan 

sebagai acuan atau landasan teori. Dalam menyusun laporan proyek akhir ini penulis 

menggunakan teori yang diperoleh dari buku sebagai acuan. Sebelum melangkah 

lebih lanjut terlebih dahulu akan dibahas pengertian dari landasan teori yang 

melatarbelakangi yaitu pengertian komputerisasi, jurnal khusus, perseroan terbatas, 

database mysql, dan Visual Basic 6.0. Sebagai dasar pijakan teori dalam pembuatan 

proyek akhir yaitu tentang pengertian komputerisasi jurnal khusus pada PT. 

Gemilang Abadi Jaya, penulis menggunakan beberapa buku sebagai referensi. 

 

2.1 KOMPUTERISASI 

Komputerisasi berasal dari bahasa latin yaitu compute, hal yang paling 

mendasari adanya komputerisasi adalah penggunaan peralatan komputer. Oleh 

karena itu, penulis akan membahas mengenai komputer tersebut. Istilah 

komputer berasal dari bahasa latin “computare” yang berarti menghitung. Dari 

sini maka Komputerisasi dapat diartikan sebagai “Suatu pengolahan data yang 

menggunakan komputer sebagi alat bantunya, dimana semua data dimasukan 

kemudian diproses sehingga menghasilkan informasi secara cepat.” (Jogianto 

H.M,2002) 
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Didalam komputer ada beberapa unit fungsional yang dapat digunakan untuk 

pengolahan data diantaranya yaitu: 

1. Input unit adalah bagian yang membaca data. 

2. Central Processing unit adalah bagian yang mengolah data 

3. Output unit adalah bagian yang mengeluarkan hasil pengolahan data 

Luasnya penggunaan teknologi komputer, sehingga kita mendapatkan 

berbagai kemudahan, kemampuan, kecepatan dan ketepatan dari penggunaan 

komputer tersebut. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional 

Balai Pustaka, 2001 mendefinisikan bahwa komputer adalah alat elektronik 

otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut 

yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat 

menjalankan system multimedia (film, musik, televisi, facsimile dsb) biasanya 

terdiri atas unit masukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan serta unit 

pengontrol. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka 

harus berbentuk sistem komputer. Tujuan dari sistem komputer adalah 

mengolah data untuk menghasilkan informasi. Agar tujuan tersebut terlaksana 

maka harus ada elemen-elemen yang mendukung, karena sebagai alat 

pengolah data terdiri dari beberapa elemen yang saling mendukung dan tidak 

bisa bekerja sendiri-sendiri, rangkaian-rangkaian komputer itu adalah: 
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a. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat ini terdiri dari semua peralatan fisik komputer yang diperlukan 

dalam pengolahan data antara lain adalah CPU yaitu Central Processing 

Unit yang merupakan pusat dari komputer, berfungsi untuk melakukan 

kegiatan antimatik dan logika. Unit ini juga mengawasi seluruh kegiatan 

sistem pengolahan data elektronika. Selain itu juga melakukan kegiatan 

penyimpanan data. CPU terbagi menjadi 3 unit yaitu: 

1. Unit Control Yaitu unit yang berfungsi mengawasi semua unit lain dari 

komputer, memilih alat input output yang sesuai dan mengatur semua 

kegiatan dalam sistem pengolahan data elektronik. 

2. Unit Antimatic Logic Operation Yaitu melaksanakan kegiatan-

kegiatan perhitungan dan logic lainnya. Data ini diproses sesuai 

dengan instruksi yang diterimanya, setelah diproses hasilnya akan 

dikembalikan ke penyimpanan utama. 

3. Unit Memory (Penyimpanan Utama Unit) Merupakan tempat 

penyimpanan program dan data yang aktif yaitu program yang akan 

diproses serta data yang telah selesai diproses dan menunggu untuk 

dipindahkan di unit keluaran. Unit ini merupakan alat penyimpanan 

yang masing-masing dapat dicapai langsung oleh unit control. 

 

 

 



15 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Komputer merupakan benda mati yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa 

adanya perangkat lunak yang berupa instruksi-instruksi yang bisa 

ditangkap oleh komputer. Teknologi yang canggih dari perangkat keras 

akan berfungsi bila instruksi-instruksi telah diberikan kepadanya. Instruksi 

perangkat lunak ditulis oleh manusia untuk mengaktifkan fungsi dari 

perangkat keras komputer tersebut. Ada tiga bagian dari perangkat 

software ini diantaranya: 

1. Sistem Operasi (Operating System)  

Yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh sistem. 

2. Perangkat Lunak Bahasa (Language Software)  

Yaitu program yang digunakan untuk menterjemahkan instruksi-

instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa 

mesin supaya dapat dimengerti. 

3. Perangkat Lunak Aplikasi (Application Software)  

Yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan dalam bahasa 

pemrograman untuk menyelesaikan suatu pemrograman tertentu 

supaya dapat dimengerti. 
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c.  Perangkat Manusia (Brainware) 

 Brainware adalah pengguna komputer atau orang-orang yang 

berhubungan dengan komputer, Brainware dapat dibedakan menjadi 4 

yaitu: 

1. Analisis Komputer  

Seorang analisis adalah orang yang bertanggungjawab pada pembuatan 

perencanaan atau aplikasi tertentu secara keseluruhan. 

2.  Programmer  

Merupakan orang yang bekerja membuat aplikasi komputer, menyusun 

instruksi-instruksi untuk komputer, menguji program dan menyiapkan 

dokumentasi. 

3. Operator 

Merupakan orang yang bertugas mengoperasikan program aplikasi 

yang disusun oleh seorang programmer, dengan instruksi yang 

sebelumnya dituangkan ke dalam pedoman menjalankan program. 

4. Librarian 

Merupakan orang yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan 

penyimpanan program-program, file-file transaksi, grafik/gambar atau 

catatan komputer lainnya. 
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2.2 JURNAL 

Setelah transaksi direkam dalam formulir, pencatatan akuntansi yang pertama 

kali dilakukan adalah dalam jurnal. Dibanding dengan catatan akuntansi yang 

lain, pencatatan di dalam jurnal ini biasanya lebih lengkap dan lebih terinci, 

serta menurut urutan tanggal kejadian transaksi. Jurnal merupakan catatan 

akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi 

keuangan perusahaan. 

 

Karena jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama diselenggarakan 

dalam proses akuntansi, maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi satu transaksi pun yang tidak 

dicatat; catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan, 

tanggal dan informasi lain, agar catatan tersebut mudah diusut kembali ke 

dokumen sumbernya. (Mulyadi, 1997) 

 

2.2.1 JURNAL UMUM 

 Jurnal ini digunakan untuk menampung transaksi penjualan, 

pembelian, penerimaan dan pengeluaran kas, depresiasi aktiva tetap 

dan transaksi lainnya. Jika  jenis transaksi perusahaan masih sedikit, 

jurnal umum dengan dua kolom, debit dan kredit, sudah cukup 

memadai sebagai catatan akuntansi pertama. (Mulyadi, 1997) 
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2.2.2 JURNAL KHUSUS 

 Jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi 

lebih banyak, jurnal umum tidak mempu lagi menampung berbagai 

transaksi yang timbul, frekuensi yang terjadi semakin tinggi. Dalam 

hal ini mulai diperlukan jurnal khusus yang dibuat berkolom-kolom, 

agar dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencatat setiap 

transaksi yang terjadi dan untuk mengecek ketelitian pencatatan di 

dalam buku pembantu. (Mulyadi, 1997) 

 

2.2.2.1 JURNAL PENJUALAN 

Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kredit. 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989) 

JURNAL PENJUALAN 

Tanggal Keterangan Ref Piutang (Debet) Penjualan (Kredit) 

          

          

          

Gambar 2.2 Jurnal Penjualan 

JURNAL UMUM 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

          

          

          

Gambar 2.1 Jurnal Umum 
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2.2.2.2 JURNAL PEMBELIAN 

Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi 

pembelian kredit. Transaksi pembelian tunai dicatat dalam 

jurnal pengeluaran kas. (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1989) 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 JURNAL PENERIMAAN KAS 

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi 

penerimaan kas. Sumber pokok penerimaan kas perusahaan 

umumnya dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Jika 

frekuensi transaksi kas masih rendah, jurnal penerimaan kas ini 

digabungkan dengan jurnal pengeluaran kas dalam satu jurnal 

yang disebut jurnal kas. (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1989) 

JURNAL PEMBELIAN 

TGL 
Ketera
ngan 

Ref Pembelian 
Hutang 
Usaha 

(Kredit) 

Lain-lain (Debet) Utang (Kredit) 
 

Perkiraan Jumlah 

          
  

  

          
  

  

Gambar 2.3.  Jurnal Pembelian 
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2.2.2.4 JURNAL PENGELUARAN KAS 

Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi 

pengeluaran kas. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1989) 

 

 

 

 

 

 

2.3 DATABASE MICROSOFT SQL SERVER 

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional 

(RDBMS) produk Microsoft. Bahasa kueri utamanya adalah Transact-SQL 

yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan 

oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis 

yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi 

kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data 

besar. 

JURNAL PENERIMAAN KAS 

TGL Keterangan Ref 

Debet Kredit 

Kas 
Pot. 

Penjualan 
Piutang 

Penjualan Lain-Lain 

Perkira
an 

Jumlah 

  
 

        
   

  
 

        
   

  
 

        
   

Gambar 2.4.  Jurnal Penerimaan Kas 

JURNAL PENGELUARAN KAS 

TGL Keterangan Ref 

Debet Kredit 

Utang Pembelian 
Lain-lain 

Kas 
Pot. 

Pembelian Perkiraan Jumlah 

 
 

    
   

  
 

      
 

 
  

  
 

      
 

 
  

Gambar 2.5  Jurnal Pengeluaran Kas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_manajemen_basis_data_relasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_kueri
http://id.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
http://id.wikipedia.org/wiki/SQL
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sybase&action=edit&redlink=1
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Microsoft SQL Server dan Sybase/ASE dapat berkomunikasi lewat jaringan 

dengan menggunakan protokol TDS (Tabular Data Stream). Selain dari itu, 

Microsoft SQL Server juga mendukung ODBC (Open Database 

Connectivity), dan mempunyai driver JDBC untuk bahasa pemrograman Java. 

Fitur yang lain dari SQL Server ini adalah kemampuannya untuk membuat 

basis data mirroring dan clustering. (Indrajani, 2009) 

  

2.4 VISUAL BASIC 6.0 

Microsoft Visual Basic 6.0 adalah software untuk membuat program berbasis 

windows . Visual Basic 6.0 memakai bahasa pemrograman BASIC (Beginners 

All Purpose Symbolic Instruction Code) yang merupakan salah satu 

pemrograman tingkat tinggi yang sederhana dan mudah untuk dipelajari. 

Visual basic 6.0 mampu menciptakan suatu program dengan beberapa 

keunggulan diantaranya adalah mudah digunakan dan mudah dikembangkan 

namun tidak mengurangi kualitas dan keindahan desain programnya. Fasilitas 

kontrol yang disediakannya pun cukup lengkap . (Ronal Budi, 2010) 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TDS&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://id.wikipedia.org/wiki/Java

