
BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

 Teori yang mendasari pelaksanaan dan pengerjaan skripsi ini diambil dari 

beberapa sumber, termasuk juga dalam hal ini penerapan kemampuan dan 

pengetahuan mahasiswa baik yang telah diperoleh selama duduk dibangku 

perguruan tinggi atau pengetahuan umum lainnya. Dengan ini mahasiswa 

diharapkan mempunyai mutu dan edukasi ilmiah yang bermanfaat bagi semua 

pihak. Adapun landasan teori yg mendasari pelaksanaan skripsi ini adalah: 

 

2.1 Komputerisasi 

Menurut Jogiyanto, H. M (1999) komputerisasi adalah cara kerja 

atau proses-proses tertentu yang rumit dan perlu perhitungan yang cepat 

sehingga dapat teratasi, yang pada akhirnya akan lebih efektif dan efisien 

dalam waktu. 

Manfaat komputerisasi sangat besar, diantaranya adalah : 

a. Dapat mempermudah perencanaan dan pengorganisasian kegiatan 

operasional, sehingga lebih terarah. 

b. Mempermudah dalam membuat keputusan, karena berdasarkan 

informasi yang detail dan lebih valid. 

c. Dapat menghemat waktu dan tenaga, karena proses pengerjaan 

lebih cepat sehingga lebih efektif dan efisien. 
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d. Mengurangi kesalahan, karena dengan proses komputerisasi 

keakuratan dan ketelitian data lebih terjamin. 

 

2.2 Sistem 

Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan 

dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk 

mencapai suatu tujuan. Menurut L. Ackof, sistem adalah setiap kesatuan 

secara konseptual atau fisik yang tediri dari bagian-bagian dalam keadaan 

saling tergantung satu sama lainnya. 

 

2.3 Database 

Database merupakan komponen dalam pembangunan sistem 

informasi, karena menjadi tempat untuk menampung dan 

mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat 

dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk 

(Budi Sutejha Dharma Oetama, 2002). 

 

2.4 SQL Server 

SQL server menurut Budiharto (2001) adalah sebuah database 

relasional yang dirancang untuk mendukung aplikasi dengan arsitektur 

client/server, dimana database terdapat pada komputer pusat yang disebut 

server dan informasi yang digunakan bersama-sama oleh beberapa user 
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yang menjalankan aplikasi di dalam komputer lokalnya yang disebut 

client. 

 

2.5 Persediaan 

Persediaan adalah salah satu dari elemen aktiva lancar yang 

berwujud barang yang harus tersedia dalam perusahaan pada saat 

diperlukan sehingga berguna untuk menjamin kelancaran dalam 

menjalankan perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (1993:61) persediaan 

barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang 

selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus mengalami 

perubahan. 

Pengendalian persediaan barang yang baik sangat diperlukan dalam 

memenuhi kebutuhan suatu perusahaan sehingga proses produksi dapat 

berjalan dengan lancar. Adapun fungsi pengendalian persediaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi bagi manajemen mengenai keadaan 

persediaan. 

b. Mempertahankan suatu tingkat persediaan yang ekonomis. 

c. Menyediakan persediaan dalam jumlah yang secukupnya untuk 

menjaga jangan sampai produksi terhenti bila supplier tidak dapat 

menyerahkan barang tepat pada waktunya. 
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Metode persediaan barang ada dua yaitu: 

a. Metode persediaan fisik atau sistem periodik menurut Henry 

Simamora (2000:271) adalah persediaan barang dagangan 

ditentukan dengan menghitung, menimbang, atau mengukur unsur-

unsur persediaan yang ada digudang. 

b. Metode mutasi persediaan atau metode perpetual menurut Henry 

Simamora (2000:271) adalah persediaan barang dagangan 

ditentukan dengan membuat catatan yang berkelanjutan perihal 

kenaikan, penurunan dan saldo persediaan barang dagangan. 

 

2.6 Barang 

Menurut UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat, barang adalah setiap benda baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

konsumen atau pelaku usaha. Dalam pengertian ekonomi barang adalah 

suatu objek yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena 

barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. 

 

2.7 Pembelian 

Menurut Manulang (1982.P201) pembelian terjadi untuk 

memenuhi kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan tersebut ada dua macam, 

yaitu untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali.  
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2.8 Retur Pembelian 

Berasal dari kata return yang berarti pengembalian. Retur 

pembelian adalah sejumlah potongan yang diberikan karena pelanggan 

mengembalikan sejumlah unit barang dagangan kepada penjual. 

Pengembalian ini berlaku bila kondisi barang dagangan yang dikirim 

kepada pelanggan ternyata tidak sesuai dengan pesanan atau terdapat 

kerusakan pada barang dagangan dan pembeli tidak mau menerimanya. 

 

2.9 Kartu Stok (Stock Cards) 

Kartu stok adalah formulir untuk mencatat setiap perubahan 

(mencatat penambahan, pengurangan dan saldo akhir) yang terjadi setiap 

kali terjadi transaksi dalam satu jenis barang (Soemarso S. R. 2002). 

 

2.10 Gudang 

Gudang adalah bagian dari proses alur perusahaan bukan hanya 

tempat penyimpanan tetapi gudang yang benar-benar bisa dimanfaatkan. 

Dalam proses industri gudang dapat dibedakan yaitu : 

• Gudang operasional adalah gudang yang digunakan untuk 

menyimpan segala perlengkapan bahan baku/barang jadi. 

• Gudang perlengkapan adalah gudang yang digunakan untuk 

menyimpan perlengkapan yang diperlukan tetapi tidak menjadi 

produk akhir. 
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2.11 Multiuser 

Suatu sistem atau program aplikasi yang menggabungkan antara 

satu sistem dengan lainnya, dimana akan menghasilkan suatu output yang 

dapat dioperasikan dikedua sistem tersebut, pada sistem atau program 

aplikasi ini dapat dijalankan secara bersama-sama pada suatu jaringan 

komputer (Aryanto, 2001). Sistem multiuser adalah komputer yang dapat 

mengeksekusi beberapa aplikasi yang dimiliki dua user atau lebih secara 

konkuren dan independen. Konkuren berarti aplikasi dapat aktif secara 

bersamaan dan saling bersaing untuk menggunakan sumber daya seperti 

CPU, memori, hard disk, dan lain sebagainya. Independen maksudnya 

adalah setiap aplikasi dapat menjalankan task-nya tanpa harus 

mempedulikan apa yang sedang dijalankan oleh pemakai lainnya. Sistem 

operasi yang multiuser harus memiliki beberapa fitur: 

• Mekanisme authentication untuk verifikasi identitas pemakai. 

• Mekanisme proteksi terhadap program user yang mengandung bug 

sehingga menghindari kemungkinan mem-block aplikasi lain 

dalam sistem. 

• Mekanisme proteksi terhadap program user yang dapat 

mengganggu atau memata-matai aktivitas user lain. 

• Mekanisme penghitungan yang membatasi jumlah sumberdaya 

yang dapat dialokasi untuk masing-masing pemakai. 
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2.12 Visual Basic 6.0 

Visual basic adalah program untuk membuat aplikasi berbasis 

Microsoft Windows secara cepat dan mudah. Visual basic menyediakan 

tool untuk membuat aplikasi yang sederhana sampai rumit baik untuk 

keperluan pribadi maupun untuk keperluan perusahaan dengan sistem 

yang lebih besar. “Visual” dalam hal ini merupakan bahasa pemrograman 

yang menyerahkan berbagai macam desain dengan model GUI (Graphical 

User Interface). Hanya dengan mengetikkan sedikit kode program, sudah 

dapat menikmati program dengan tampilan yang menarik. “Basic” 

menunjukkan bahasa pemrograman BASIC (Biginner All-Purpose 

Symbolic Instruction Code). Visual basic dikembangkan dari bahasa 

BASIC yang ditambah ratusan perintah tambahan, function, keyword dan 

banyak berhubungan langsung dengan GUI Windows. Kemampuan Visual 

basic: 

• Memilki sarana pengembangan yang bersifat grafis (visual) 

• Berorientasi objek (object orientiend). 

• Dapat bekerja di dalam sistem operasi Windows. 

• Dapat menghasilkan program aplikasi berbasis Windows. 


