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                                       BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 PENGERTIAN KOMPUTER 

Hal yang mendasari adanya komputerisasi adalah penggunaan 

peralatan komputer, maka kita akan membahas mengenai komputer 

tersebut. Istilah komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu Computare 

yang berarti   menghitung. 

Komputer dapat didefinisikan sbb: 

Menurut Robert H.Blissmer (Computer Annual). Pengertian 

komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang mampu 

melakukan beberapa tugas yaitu mampu menerima input,memproses input 

sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan juga hasil 

dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi.  

Komputer adalah ”Serangkaian atau kumpulan mesin elektronik 

yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian 

secara otomatis melalui instruksi program yang diberikan kepadanya”.
1
   

Komputer terdiri dari beberapa unit fungsional yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan pelaksanaan pengolahan data yang dilakukan oleh 

3 bagian, yaitu : 

1.      Bagian pembaca data (input data/output data). 

2.      Bagian pengelola data (central processing data). 

                                                
1 Microsoft Press A Divisison Of Microsoft Corporation, Kamus Komputer, PT.Elex Media 

Komputindo, Jakarta, 1995, hal 14. 
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3.      Bagian pengeluaran hasil pengolahan data (output unit). 

Elemen – elemen dari komputer terdapat EDPS (Elektronik Data 

Processing System) untuk melakukan pengolahan data secara elektronik, 

EDPS memerlukan tiga perangkat yaitu : 

2.1.1 Perangkat keras (Hardware). 

      Merupakan komponen fisik komputer (Hardware) tersebut terdiri dari : 

a. Satuan masukan ( unit input). 

Input sebagai data-data device sebagai alat pembaca input. 

Contoh : terminal dan keyboard. 

b. Satuan pemroses ( unit processing). 

Pemroses yang biasa disebut CPU (Central Processing Unit) 

c. Satuan keluaran ( unit output). 

Output adalah hasil pengolahan dan device sebagai alat penerima hasil 

pengolahan. 

d. Mass storage. 

Merupakan media penyimpanan data yang terpisah dari memori yang 

ada dalam CPU. 

2.1.2 Perangkat lunak (Software). 

Software adalah perangkat lunak yang meliputi perintah-perintah 

atau instruksi-instruksi yang berisi program-program serta data yang 

melengkapi dan juga mempunyai tugas menghubungkan antara manusia 

dengan perangkat kerasnya. 
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Sofware dibedakan menjadi : 

a.   Operating sistem Software. 

Input atau Operating Sistem ini mengandung program-program untuk 

mengatur peralatan output agar bisa berfungsi sesuai dengan 

programnya, karena komputer mengutamakan disk operating sistem. 

b. Application Software. 

Suatu paket program yang sudah jadi dan dapat dipergunakan. 

2.1.3 Brainware (Perangkat manusia). 

Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta 

mengatur sistem  komputer. 

a. Analisa komputer 

Brainware yang bertugas untuk menganalisa suatu masalah yang akan 

dikomputerisasi sekaligus merancang bangun program yang akan 

dibuat programmer. 

b. Programmer 

Brainware yang bertugas membuat program aplikasi tertentu sesuai 

dengan rancang bangun program yang dibuat oleh Analis komputer. 

c. Operator 

Brainware yang bertugas mengoperasikan komputer secara minimal 

dan memasukkan data yang telah ditentukan sesuai dengan program 

yang ada. 

d. Librarian 

Petugas yang berwenang pada pemeliharaan dan penyimpanan 

program-program, file-file transaksi atas catatan komputer lainnya. 
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2.2 PENGERTIAN SISTEM 

Sistem mempunyai banyak definisi atau pengertian. Definisi tersebut 

berbeda-beda dasar maupun artinya. 

Definisi Sistem menurut Gordon B.Davis : 

Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi 

dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.  Suatu tujuan dapat berbentuk 

abstrak maupun fisik. Sistem abstrak adalah suatu susunan teratur gagasan 

atau konsepsi yang saling tergantung.  Sistem fisik adalah serangkaian 

unsur yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan.   

Sistem adalah ”Himpunan suatu benda nyata atau abstrak yang 

terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling 

mendukung yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif”.
2
 

    2.2.1 Karakteristik sistem 

2.2.1.1 Komponen Sistem 

Suatu sistem dari sejumlah komputer yang saling berinteraksi 

yang artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan, komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen  sistem tidak boleh berupa suatu 

subsistem atau bagian dari sistem. 

2.2.1.2 Batasan Sistem 

Batasan sistem (Boundry) merupakan daerah yang membatasi 

antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya, batas sistem ini memungkinkan satu sistem dipandang sebagai 

                                                
2 Zulkifli Amsyah, Manajemen Sistem informasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal.18.  
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satu kesatuan, batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup(scoop) 

dari sistem tersebut. 

2.2.1.3 Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar sistem (Environment) dari suatu sistem adalah 

apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi Operasi  Sistem, 

lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat 

bersifat merugikan sistem tersebut.  Lingkungan luar yang merupakan 

energi dari sistem harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan 

lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan diperhatikan, kalau 

tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 

2.2.1.4 Penghubung Sistem 

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem lainnya, melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke 

subsistem aslinya.  Dengan penghubung satu sistem dapat berintegrasi 

dengan subsistem lainnya membentuk satu kesatuan. 

2.2.1.5 Masukkan Sistem 

Masukkan adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem, 

masukkan dapat berupa masukkan perawatan, masukkan sinyal, 

maintenance. 

2.2.1.6 Keluaran Sistem 

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi pengeluaran yang berguna dan sisa 

pembuang.  Keluaran dapat berupa masukkan untuk subsistem yang 
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lain, misalnya untuk sistem komputer.  Panas yang dihasilkan adalah 

keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil dari pembuangan.  

Sedang informasi adalah keluaran yang dibutuhkan oleh sistem. 

2.2.1.7 Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukkan menjadi keluaran.  Suatu sistem produksi akan 

mengolah masukkan-masukkan berupa bahan baku, bahan lain-lain 

menjadi keluaran berupa barang jadi. 

2.2.1.8 Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan.  Suatu sistem bila tidak 

mempunyai sasaran maka Operasi Sistem tidak akan ada gunanya.  

Sasaran dari sitem sangat menentukan sekali masukkan yang 

dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem, 

suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuan.   

 

2.3 PENGERTIAN SISTEM INFORMASI 

Sistem informasi adalah “kegiatan dari prosedur – prosedur yang 

diorganisasikan bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian didalam organisasi. 

Juga merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang merupakan 

kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur 

dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatakan jalur komunikasi 

penting “. 
3
 

                                                
3 Henry c. Lucas. Jr.Informastion system concept for manajement, Tokyo, mc grawhill 

kuyakusha, ltd. International student edition, 1982.hal.8 
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2.4 PENGERTIAN KOMPUTERISASI 

Pada dasarnya manusia dapat melakukan sendiri semua kegiatan 

yang ada secara manual, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan yang 

dimiliki oleh manusia maka manusia perlu suatu alat bantu yang dapat 

mengatasi keterbatasan tersebut. 

Komputer sebagai alat yang mampu membantu mengatasi 

permasalahan manusia.  Proses-proses yang dahulunya dilakukan secara 

manual kemudian  

digantikan dengan komputer, hal inilah yang dinamakan dengan 

proses komputerisasi. 

Komputerisasi adalah “Suatu pengolahan data atau suatu proses 

input-output dan proses yang menggunakan alat bantu komputer yang 

hasilnya merupakan informasi-informasi”.
4
 

 

2.5 PENGERTIAN JARINGAN KOMPUTER 

Sebuah jaringan komputer paling sedikit terdiri dari dua komputer 

yang saling terhubung dengan sebuah media sehingga komputer – 

komputer tersebut dapat saling berbagi resource/sumber daya dan saling 

berkomunikasi. 

“Jaringan komputer adalah sekelomok komputer otonom yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol 

komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi 

                                                                                                                                 
 
4Jogiyanto, HM, Analisa Dan Desain Sistem, Yogyakarta: Andi offset, 1995, hal.54. 
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informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti 

printer, hardisk, dan sebagainya”. 
5
 

 

2.6 PENGERTIAN MULTIUSER / MULTIPLE USER 

User adalah seseorang yang menggunakan komputer, sedangkan 

multi memiliki pengertian banyak, dapat diartikan juga beberapa orang 

yang menggunakan beberapa komputer dibeberapa tempat yang berbeda 

untuk mengakses informasi secara bersama-sama. sehingga dapat diartikan 

multiuser adalah “ dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem 

dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengijinkan 

banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Salah satu alasan 

database dibangun karena nantinya data akan digunakan oleh banyak 

orang dalam waktu yang berbeda, dan diakses oleh program yang sama  

tapi berbeda”.
6
  

 

2.7 PENGERTIAN PENJUALAN 

Penjualan dilakukan antara penjual dan pembeli dengan alat atau 

media berupa uang atau barang berharga lainnya. Tujuan dari proses jual 

beli ini adalah untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan kedua 

belah pihak. 

Penjualan adalah “Usaha yang dilakukan manusia untuk 

menyampaikan barang kebutuhan yang telah dihasilkan kepada mereka 

                                                
5 Andri kristanto, Jaringan Komputer, yogyakarta: Graha ilmu, 2003, hal.2. 
6 Ir. Harianto kristanto, Konsep & Perancangan Database, Andi, yogyakarta, 2004, hal.6. 
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yang memerlukannya dengan imbalan uang menurut harga yang 

ditentukan”.
7
  

 

2.8 PENGERTIAN MYSQL 

 Pengertian mysql adalah ”multiuser database yang menggunakan 

bahasa structured Query language (SQL). Mysql dalam operasi client-

server melibatkan server mysql disisi server dan berbagai macam program 

serta library yang berjalan disisi client. Mysql mampu menangani data 

yang cukup besar. Perusahaan yang mengembangkan Mysql yaitu TCX, 

mengaku mampu menyimpan data lebih dari 40 database, 10.000 tabel dan 

sekitar 7 juta baris, totalnya kurang lebih 100 gigabyte data. Informasi 

selengkapnya tentang Mysql dapat dilihat di www.mysql.com”.
8
 

 

2.9 PENGERTIAN VISUAL BASIC 

Visual Basic adalah “perangkat lunak untuk menyusun program 

aplikasi yang bekerja dalam lingkungan Sistem Operasi Windows, dengan 

kecanggihan yang ditawarkan oleh Visual Basic kita akan merasakan 

begitu mudahnya menyusun program aplikasi dengan tampilan grafis yang 

menawan dalam waktu yang relatif singkat”.
9
 

 

 

                                                
7 Sutamto, Teknik Menjual Barang, Balai Pustaka, Jakarta, 1997,hal.9. 
8
 Bimo Sunartri Hantono, ST, Php dan Mysql untuk Web, ANDI, Yogyakarta, 2003, hal.65. 

9 Retna Prasetia, Catur Edi Widodo, Interfacing Port Pararel dan Port Serial Komputer dengan 

VB 6.0, Andi Yogyakarta, 2004,hal.3. 
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a. Menu Bar  

Berisi menu dasar Visual Basic 6.0 Menubar terdiri dari File, Edit, View, 

Project, Format, Debug, Run, Query, Diagram, Tool, Add-Ins, Windows 

Help. 

b. Toolbar 

Berisi ikon-ikon yang berfungsi mempersingkat pemilihan perintah pada 

menubar.  Fungsi ikon-ikon tersebut adalah sebagai berikut : Add Project, 

Add Form, Menu Editor, Open File, Save, Cut, Copy, Paste, Find, Undo, 

Redo, Run, Project, Break, End, Project Explorer, Properties, Form 

Layout, Object Browser, Toolbox, Data View Window, Visual Component 

Manager, Posisi Awal Objek (x,y), Ukuran Objek/form aktif (lebar x 

tinggi). 

c. Toolbox 

Merupakan kumpulan control yang banyak digunakan dalam 

pemrograman Visual Basic 6.0 

d. Jendela Project Explorer 

Menunjukkan project aktif dan file-file penyusunan project tersebut. 

e. Jendela Properties 

Digunakan untuk mengubah property suatu objek. 

f. Jendela Form Layout 

Digunakan untuk menentukan posisi suatu form yang akan di aktifkan saat 

program dijalankan. 

g. Form 

Merupakan sebuah konfainer (Penampung) bagi objek-objek lain. 
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2.10 PENGERTIAN OBJEK WISATA 

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah “kegiatan 

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik 

wisata”.
10

 

Jadi pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan 

perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) 

Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata.  

Sedangkan pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1990 yaitu yang menjadi sasaran perjalanan 

wisata yang meliputi : 

1. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam 

serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan 

rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka. 

2. Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), 

wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan. 

3. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, 

gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-

tempat ibadah, dan lain-lain. 

                                                
10 http://arison001.blogspot.com/2008/02/pengertian-pariwisata.html 
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Kemudian pada angka 4 di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1990 dijelaskan pula bahwa Pariwisata adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik 

wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dengan demikian 

pariwisata meliputi : 

1.  Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. 

2.  Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti : Kawasan wisata, 

taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah ( candi, makam), museum, 

waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat, dan yang 

bersifat alamiah : keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan 

sebagainya. 

3.   Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata, yakni : 

a. Usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan 

wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, 

impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata). 

b. Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah 

makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya. 

c.  Usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan  

pariwisata. 

Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh H.Kodhyat 

(1983:4) adalah sebagai berikut : Pariwisata adalah perjalanan dari satu 

tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan 

maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian 

dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, 
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alam dan ilmu. Sedangkan menurut pendapat dari James J.Spillane 

(1982:20) mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan 

perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, 

mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, dan lain-lain. 

Sedangkan pengertian Kepariwisataan menurut Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1990 pada bab I pasal 1, bahwa Kepariwisataan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan 

perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik yang 

dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat disebut 

Kepariwisataan. 

Nyoman S. Pendit (2003:33) menjelaskan tentang kepariwisataan 

sebagai berkut :  

“Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap 

kemajuan kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan pelabuhan 

(laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program 

program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan 

kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat 

memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam 

lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan 

pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan 

dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek 

berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju 
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ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu 

kenyataan ditengah-tengah industri lainnya”.
11

 

 

 

 

                                                
11 Nyoman S. Pendit. Ilmu Pariwisata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal.16. 


