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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penyusunan laporan skripsi ini dilandasi dengan beberapa teori yang 

berkaitan dengan sistem komputerisasi penjualan. Tahap ini akan dibahas 

mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun laporan skripsi, yaitu 

pengertian sistem komputerisasi, data, informasi, penjualan, penjualan tunai dan 

kredit, client server, database, microsoft visual basic.NET, sql server dan crystal 

report. 

2.1 PENGERTIAN SISTEM KOMPUTERISASI 

2.1.1 Sistem Komputerisasi 

Manusia dapat melakukan kegiatan secara manual, akan tetapi 

karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki maka perlu suatu alat 

bantu yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut yaitu dengan 

menggunakan sistem komputerisasi. Sistem adalah sekumpulan 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, sedangkan komputerisasi adalah pemakaian komputer 

sebagai alat bantu penyelesaian tugas sebagai pengganti penyelesaian 

pekerjaan secara manual (Jogiyanto, 2005). Dari kedua pengertian 

tersebut sistem komputerisasi dapat diartikan menyusun suatu sistem 

yang baru untuk menggantikan sistem yang sudah ada (baik sebagian 

atau secara keseluruhan) dari sistem yang sebelumnya manual menjadi 
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sistem yang terkomputerisasi dengan meningkatkan kemampuan 

mesin komputer dan sumber daya manusia. 

Pengolahan data secara komputerisasi lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Keuntungan 

tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi. Salah satu dalam hal 

penyajian laporan yang lebih cepat dan efisien dan akurat. Faktor 

keuntungan inilah yang menjadi alasan mengapa pengolahan data 

dilakukan secara komputerisasi untuk menggantikan sistem manual. 

2.1.2 Data dan Informasi 

Sumber dari informasi adalah data. Informasi merupakan hasil 

dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang 

yang menerimanya. Sedangkan data merupakan kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata, kejadian artinya 

sesuatu yang terjadi pada saat tertentu dan kesatuan nyata artinya 

berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-

betul ada dan terjadi ( Jogiyanto, 2005 ). 

 

2.2 PENGERTIAN PENJUALAN 

Keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya dilihat dari 

kemampuanya dalam memperolah laba, dengan laba yang diperoleh 

perusahaan dapat mengembangkan berbagai kegiatan, meningkatkan jumlah 

aktiva dan modal serta dapat mengembangkan dan memperluas bidang 

usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengandalkan 
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kegiatanya dalam bentuk penjualan, semakin besar volume penjualan 

semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. 

Penjualan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan 

barang atau jasa, secara kredit maupun tunai  (Mulyadi, 2008). Sedangkan 

menurut Soemarso 2009, penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada 

Pembeli untuk barang dagang yang diserahkan merupakan pendapatan 

perusahaan yang bersangkutan. Berikut hal-hal yang terkait dengan 

penjualan : 

2.2.1 Penjualan Tunai 

Sistem penjualan dikatakan penjualan tunai  apabila  Pembeli 

sudah memilih barang yang akan dibeli, Pembeli diharuskan 

membayar ke bagian kassa (Narko, 2008). Jadi, penjualan tunai adalah 

penjualan yang transaksi pembayaran dan pemindahan hak atas 

barangnya langsung. Sehingga, tidak perlu ada prosedur pencatatan 

piutang pada perusahaan penjual. 

2.2.2 Penjualan Kredit 

Penjualan kredit merupakan penjualan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order 

yang diterima Pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan 

mempunyai tagihan kepada Pembeli tersebut. Untuk menghindari 

tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kepada 

seorang Pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau 

tidaknya pembeli tersebut diberi kredit (Mulyadi 2008). 
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1. Tujuan kredit adalah : 

a. Meningkatkan  aktivitas  perusahaan  agar  dapat  menjalankan  

fungsinya  guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

b. Memperoleh  laba  agar  kelangsungan  hidup  perusahaan  

terjamin dan dapat memperluas usahanya. 

2. Jenis-jenis kredit adalah: 

a. Kredit konsumtif.  

Merupakan  kredit  yang digunakan  untuk  di  konsumsi  atau  

di  pakai  secara pribadi.  Dalam  kredit  ini  tidak  ada  

pertambahan  barang  dan  jasa  yang dihasilkan karena 

digunakan oleh seseorang atau badan usaha. 

b. Kredit produktif. 

Merupakan kredit  yang digunakan untuk peningkatan usaha 

atau produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 

c. Kredit perdagangan. 

Kredit  perdagangan  merupakan  kredit  yang  digunakan  untuk 

kegiatan perdagangan  dan biasanya  untuk  membeli  barang  

dagangan yang pembayarannya  diharapkan  dari  hasil  

penjualan  barang  dagangan  tersebut. Kredit ini sering 

diberikan kepada supplier atau agen perdagangan yang akan 

membeli barang dalam jumlah tertentu. 

3. Penyelesaian kredit 

Penyelesaian kredit  adalah  tahap  dimana  Debitur  

melakukan  pelunasan  terhadap  hutang- hutangnya. 
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2.2.3 Angsuran 

Angsuran adalah jumlah kewajiban yang harus dibayar kembali 

oleh Pembeli yang terdiri dari pokok dan bunga yang dihitung 

berdasarkan system perhitungan bunga yang ditetapkan dalam 

perjanjian kredit. 

2.2.4 Bunga 

Bunga merupakan beban harga yang harus dibayar karena 

meminjam uang pada periode tertentu. Sedangkan tingkat bunga 

adalah jumlah bunga tertentu yang harus dibayarkan peminjam kepada 

pemberi pinjaman atas sejumlah uang tertentu untuk membiayai 

konsumsi dan investasi. 

Metode yang digunakan untuk menghitung suku bunga 

umumnya ada dua, yaitu metode suku bunga tetap (disebut juga 

metode flat) dan metode suku bunga menurun (disebut juga metode 

efektif). Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan jumlah cicilan 

yang harus dibayarkan setiap bulannya. 

1. Metode suku bunga flat 

Perhitungan suku bunga flat menghasilkan bunga yang sama setiap 

angsurannya, karena suku bunga dikalikan dengan jumlah total 

pinjaman awal setiap angsuran.  

2. Metode suku bunga menurun 

Besarnya bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga 

menurun semakin menurun setiap angsuranya, karena faktor 

pengali yang digunakan bukan jumlah total pinjaman awal 
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melainkan jumlah pinjaman setelah dikurangi cicilan setiap 

bulannya (saldo pokok bulan berjalan). Karena saldo pokok yang 

digunakan sebagai dasar semakin menurun, maka suku bunganya 

biasanya dikenakan memiliki nilai lebih besar dari suku bunga 

tetap, akan tetapi bukan berarti jumlah total bunga yang dibayar 

akan lebih besar dari pada suku bunga tetap. 

2.2.5 Denda 

Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pembeli 

karena tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit yang 

besarnya dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu, yang terdiri 

dari denda keterlambatan dan atau denda pembayaran dipercepat. 

 

2.3 DATABASE 

Peran database sangat dominan pada era komputer dan internet saat 

ini. Hampir semua kegiatan administratif di perkantoran dan institusi kini 

diintegrasikan ke sistem komputasi dengan model database terpadu. 

Database adalah penggunaan bersama dari data yang terhubung secara logis 

dan  deskripsi  dari data,  yang  dirancang  untuk  keperluan  informasi  dari  

suatu perusahaan. Tujuan utama dari konsep database adalah  untuk  

memperkecil  pengulangan  data  dan  mencapai independensi  data. Macam 

database yang sering digunakan sekarang ini adalah apache, firebird, 

microsoft SQL server, mySQL dan oracle. 
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2.4 SOFTWARE YANG DIGUNAKAN 

Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan 

diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer dapat 

berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. 

Melalui sofware atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat 

menjalankan suatu perintah. 

2.4.1 Microsoft Visual Basic .NET 

Microsoft visual basic .NET adalah sebuah software untuk 

mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas 

sistem operasi microsoft windows, dengan menggunakan bahasa dasar 

dari bahasa pemrograman. Dengan menggunakan software ini, 

programmer dapat membangun aplikasi windows forms seperti 

aplikasi pada toko kelontong, supermarket, perpustakaan sekolahan 

dan yang lainya. Kelebihannya adalah microsoft visual basic .NET 

mempunyai tampilan yang lebih modern dan kesalahan dalam 

penulisan koding dapat terpantau karena adanya informasi jika ada 

koding yang salah. Sedangkan kekurangan adalah microsoft visual 

basic .NET tidak memiliki database sendiri dan biasanya mengunakan 

database seperti mysql, sql server, oracle dll. 

2.4.2 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis 

data relasional (RDBMS) produk Microsoft. Umumnya SQL Server 

digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil 

sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan 
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digunakannya SQL Server pada basis data besar.  (Jack febriani, 

2002). 

Microsoft SQL Server 2008 merupakan sistem manajemen 

database yang sering disingkat menjadi DBMS yang cocok untuk 

mengolah informasi dalam jumlah yang banyak. Banyak kemudahan 

yang akan diperoleh jika bekerja dengan menggunakan Microsoft 

SQL Server 2008.  Diantaranya dapat melakukan proses penyortiran, 

pengaturan data, pembuatan label data serta pembuatan laporan 

kegiatan sehari-hari. 

2.4.3 Crystal Report 

Crystal report merupakan program yang dapat digunakan untuk 

membuat, menganalisis dan menterjemahkan informasi yang 

terkandung dalam database atau program ke dalam berbagai jenis 

laporan yang sangat fleksibel  (Kusrini, 2007). Kelebihan crystal 

report adalah dari segi pembuatan laporan, tidak terlalu rumit yang 

memungkinkan para programmer pemula sekalipun dapat membuat 

laporan yang sederhana tanpa melibatkan banyak kode pemrograman. 

 

2.5 CLIENT SERVER 

Arsitektur jaringan client server merupakan pengembangan dari 

arsitektur file server. Arsitektur ini adalah model konektivitas pada jaringan 

yang mengenal adanya server dan client, dimana masing-masing memiliki 

fungsi yang berbeda satu sama lain. Server dapat berbagi pakai data, 

aplikasi dan peripheral seperti harddisk, printer, modem dan lain-lain. 
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Prinsip kerjanya sangat sederhana, dimana server akan menunggu 

permintaan dari client, memproses dan memberikan hasilnya kepada client. 

Sedangkan client akan mengirimkan permintaan ke server, menunggu 

proses dan melihat visualisasi hasil prosesnya  (Irawan, 2005). 

Keuntungan menggunakan client server adalah client server 

memungkinkan akses basis data yang besar tetapi hanya server yang 

membutuhkan storage yang besar untuk menyimpan dan mengatur basis 

data. Selain itu client mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk 

akses basis data melewati jaringan, sehingga data yang dikirim melalui 

jaringan hanya sedikit.  

Macam client server client server, diantaranya : 

1. Standalone (one-tier) 

One tier merupakan arsitektur jaringan yang pemrosesannya dilakukan 

pada mainframe. Kode aplikasi, data dan semua komponen sistem 

ditempatkan dan dijalankan pada host.  

2. Client/Server (two tier) 

Model client/server merupakan arsitektur jaringan yang pemrosesannya 

dilakukan pada banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan 

melalui sebuah jaringan. Aplikasi ditempatkan pada computer client dan 

mesin database dijalankan pada server. 

3. Three Tier 

Three tier merupakan inovasi dari arsitektur client server. Arsitektur 

three tier terdapat applikasi server yang berdiri di antara client dan 

database server. Contoh dari applikasi server adalah IIS dan Websphere. 
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4. Multi Tier 

Multi tier adalah suatu metode yang sangat mirip dengan three tier. 

Bedanya, pada multi tier akan diperjelas bagian UI (user interface) dan 

data processing. Yang membedakan arsitektur ini adalah dengan adanya 

business logic server. Database server dan bussines logic server 

merupakan bagian dari data processing, sedangkan applikasi server dan 

client/terminal merupakan bagian dari UI.  

 

2.6 PEMODELAN SISTEM 

Unified modeling language (UML) merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks pendukung (A.S-M.Shalahudin, 2011). Komponen-

komponen UML adalah  use case diagram, class diagram, object diagram, 

sequence diagram dan avtivity diagram. 

 


