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BAB 2 

LANDASAN / DASAR TEORI 

 

 Landasan teori atau dasar-dasar teori yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah persediaan bahan adalah sebagai berikut : 

2.1 Pengertian Komputer. 

 Pengertian tentang komputer sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“To Compute” yang artinya menghitung atau hitung, sehingga dalam bahasa 

Indonesia komputer dapat diartikan sebagai alat hitung atau mesin hitung. Namun 

pengertian mengenai komputer yang sebenarnya adalah “Seperangkat alat 

konstruksi elektronik yang mampu bekerja secara terkoordinir dan terintegrasi, 

mampu menerima data, mengolah data dan mengeluarkan hasil pengolahan data 

yang berupa informasi seperti yang kita inginkan”. Komputer adalah alat 

pengolah data yang bekerja secara elektronik dan secara otomatis. Pengertian 

Komputer menurut Baary E. Cushing (1986) adalah “Komputer adalah suatu alat 

elektronik dengan kecepatan tinggi yang mampu menyelesaikan dan 

melaksanakan serangkaian instruksi yang akan memungkinkannya untuk 

melakukan operasi tanpa campur tangan manusia”. Suatu sistem komputer 

meliputi unit-unit fungsional yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan. 

Dalam melaksanakan pengolahan data, suatu komputer memerlukan tiga bagian 

proses penting yaitu : 

1) Bagian yang membaca data (Input Data) 

2) Bagian yang mengolah data (Central Processing) 

3) Bagian yang mengeluarkan hasil pengolahan data (Output Data) 
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Dengan demikian sistem komputer dapat diartikan sebagai suatu proses 

kegiatan yang dimulai dengan memasukkan data (Input) kemudia membaca dan 

mengolah (melakukan proses) data sehingga akan menghasilkan Output (hasil 

pengolahan) yang berupa informasi yang kita perlukan. Jadi komputerisasi adalah 

suatu pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, dimana 

semua data dimasukkan, kemudian diproses sehingga akan menghasilkan suatu 

informasi. 

Dalam organisasi (elemen-elemen) dalam komputer terdapat EDPS (Elektronic 

Data Processing System). Untuk melakukan pengolahan data secara elektronik 

(EDPS) memerlukan tiga unsur yaitu : 

2.1.1 Unsur Hardware (Perangkat keras) 

Komponen fisik komputer terdiri dari : 

a. Unit input (satuan masukkan) 

Input sebagai data dan input device sebagai alat pembaca 

input. 

Contohnya adalah card reader, tape drive, disk drive, 

terminal dan keyboard. 

b. Unit processing (satuan pemroses) 

Satuan pemroses yang biasa disebut dengan CPU (Central 

Processing Unit). 

c. Unit output (satuan keluaran) 

Output dalam arti sebagai hasil pengolahan dan output device 

sebagai alat penerima hasil pengolahan data. 

d. Mass Storage (Memory) 
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Merupakan media penyimpanan data yang terpisah dari 

memori yang berbeda dalam CPU. 

2.1.2 Unsur Software (Perangkat lunak) 

Software tidak termasuk peralatan komputer melainkan merupakan 

unsur pembantu. Software disebut juga perangkat lunak karena software 

berisi program-program serta data yang melengkapinya. Jadi software 

adalah perangkat lunak yang meliputi perintah-perintah atau instruksi-

instruksi yang berisi program-program serta data yang melengkapinya dan 

juga mempunyai tugas untuk menghubungkan antara manusia dengan 

perangkat kerasnya. Pada umumnya software dibedakan menjadi dua 

macam yaitu : 

a. Operating system software 

Adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur 

perangkat keras baik masukan atau keluaran agar dapat 

berfungsi atau siap menerima perintah lebih lanjut. 

b. Aplication software 

Program merupakan aplikasi atau application software yaitu 

suatu paket program yang sudah jadi dan dapat digunakan. 

Bila suatu paket program dipakai dalam komputer maka 

komputer akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

paket program yang digunakannya. 

2.1.3 Brainware (unsur manusia) 

 Brainware dapat dikatakan sebagai unsur pelaksana atau unsur manusia 

yang menjalankan komputer itu sendiri. Jadi brainware adalah orang yang 
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menjalankan kegiatan komputerisasi mulai dari awal yaitu pencatatan sampai 

menghasilkan suatu output (keluaran) sesuai dengan yang diinginkannya. 

  Manusia yang menjalankan komputerisasi dibedakan dalam tiga 

tingkatan dimana masing-masing tingkatan mempunyai keahlian dan tugas 

tersendiri yaitu : 

a. Sistem analis. 

Seorang analis bertugas menganalisa suatu masalah, 

menentukan output atau tujuan akhir, membentuk atau 

menentukan desain sistem komputer.  

b. Programmer. 

Seorang programmer bertugas membuat flowchart atau 

diagram alir, membuat atau menyusun program berdasarkan 

hasil analisa dari analis. 

c. Operator. 

Seorang operator bertugas menyediakan, menghidupkan dan 

menjalankan komputer, memasukkan data ke dalam 

komputer, mengamati proses dan menjalankan proses 

pengolahan data hingga dihasilkan keluaran sesuai dengan 

yang diinginkan. 

2.2 Pengertian Sistem. 

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sebuah 

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada 

komponen-komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan 

pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut : 
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“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu” (Jogiyanto HM, 1999) 

2.3 Pengertian Sistem Informasi. 

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu” (Jogiyanto HM, 1999) 

 “Informasi adalah data yang di olah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya” (Jogiyanto HM, 1999) 

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk 

tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang 

terjadi pada saat tertentu. 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam 

pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari sistem informasi. 

Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Leicth dan K. Roscoe Davis 

sebagai berikut : 

“Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam satu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. 

2.4 Pengertian Persediaan. 

 Persediaan adalah bagian yang sangat penting dalam suatu usaha. 

Alasannya adalah persediaan cenderung menyembunyikan persoalan. Dengan 
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memecahkan masalah persediaan membuat permasalahan semakin sederhana. 

Salah satu fungsi manajerial yang sangat penting adalah pengendalian persediaan. 

Persediaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis 

kegiatan usaha perusahaan apakah perusahaan itu merupakan perusahaan dagang 

(merchandiser) ataukah pabrikan (manufacturer) 

Perusahaan dagang mempunyai tiga transaksi utama dalam siklus usaha mereka : 

a. Perusahaan dagang membeli barang dagangan dan lantas 

menyimpannya di gudang sebagai persediaan. 

b. Perusahaan dagang memindahkan persediaan tersebut dari 

gudang dan mengirimkan atau menjualnya kepada para 

pelanggannya. 

c. Pelanggan membayar kepada perusahaan tersebut atas barang 

yang dibelinya. 

Perusahaan pabrikasi (manufacturing enterprise) tidak membeli barang dagangan 

yang siap untuk dijual, tetapi perusahaan pabrikasi membeli berbagai bahan baku 

dan komponen-komponen dan mengubahnya dalam pabrik mereka menjadi 

barang dagangan. Dalam perusahaan pabrikasi, persediaan biasanya 

diklasifikasikan dalam tiga kategori : 

a. Persediaan bahan baku (raw materials inventory) meliputi 

barang-barang berwujud yang diperoleh untuk penggunaan 

langsung dalam proses produksi. 

b. Persediaan barang dalam proses (work in process inventory) 

meliputi produk-produk yang telah mulai dimasukkan dalam 
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proses produksi, namun belum selesai diolah. Persediaan barang 

setengah jadi ini meliputi tiga komponen biaya : 

 Bahan baku 

 Tenaga kerja langsung, yang merupakan biaya 

tenaga kerja yang dipakai dalam mongolah produk. 

 Overhead pabrikasi, yang merupakan biaya-biaya 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung yang berkaitan dengan proses pabrikasi. 

d. Persediaan barang jadi (finished goods inventory) meliputi 

produk-produk olahan yang siap untuk dijual kepada para 

pelanggan. Komponen-komponen biaya persediaan barang jadi 

mencakup biaya bahan baku dan tenaga kerja yang dapat 

ditelusuri secara langsung ke produk jadi, disamping overhead 

pabrikasi yang dikeluarkan selama proses produksi. 

e. Arti penting penilaian persediaan yang benar, persediaan barang 

dagangan adalah salah satu rekening yang muncul pada neraca 

maupun laporan laba rugi. Penilaian persediaan (inventory 

valuation) penting karena dalam banyak perusahaan, persediaan 

mewakili aktiva kini dengan angka rupiah yang paling besar. 

Pada saat yang sama, penilaian persediaan mempengaruhi secara 

langsung jumlah laba rugi bersih yang dilaporkan untuk periode 

pelaporan. Laba kotor dihitung sebagai perbedaan antara 

penjualan bersih dan biaya pokok penjualan, sedangkan biaya 

pokok penjualan diukur dengan mengurangkan persediaan akhir 
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dari biaya pokok barang tersedia untuk dijual. Karena 

hubungan-hubungan inilah, maka semakin tinggi biaya pokok 

persediaan akhir, akan semakin rendah biaya pokok penjualan 

dan kian tinggi laba kotornya. Sebaliknya, semakin rendah nilai 

yang dibebankan kepada persediaan akhir, maka kian tinggi 

biaya pokok penjualan dan semakin rendah laba kotornya. 

Karena jumlah laba kotor mempunyai dampak langsung 

terhadap besarnya laba bersih, maka jumlah yang dibebankan 

kepada persediaan akhir akan mempengaruhi secara langsung 

besarnya laba bersih. (George H. Bodnar, 2006) 

2.5 Pengertian Multi User 

Multi User suatu lingkungan yang memungkinkan sejumlah orang dapat 

berbagidata yang sama dalam waktu yang sama. (Abdul Kadir, Tuntunan Praktis 

Pemrograman Visual dBase Tingkat Lanjut, Elex Media Komputindo, Jakarta, 

1997, hal 205) 

2.6 Akuntansi Perusahaan 

 Untuk mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan perusahaan, maka 

akuntansi perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut : Akuntansi oleh 

perusahaan dilakukan dengan menggunakan media yang berupa dokumen dasar 

transaksi atau yang dikenal dengan sebutan dokumen sumber, stok bahan serta 

laporan-laporan. 
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 2.6.1 Dokumen dasar transaksi 

Dokumen dasar transaksi yang digunakan oleh perusahaan dalam 

melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemesanan barang 

Dokumen dasar yang mendukung pemesanan barang adalah 

surat pesanan yang berisikan tanggal, kode barang, jumlah yang 

ditandatangani oleh pihak yang terkait. 

b) Penerimaan barang 

Dokumen dasar yang mendukung penerimaan barang dari 

bagian pembelian adalah nota pembelian yang berisikan tentang 

nomor surat jalan, tanggal penerimaan, kode barang, harga, dan 

jumlah barang serta ditandatangani oleh bagian pembelian dan 

gudang. 

c) Pemakaian barang 

Dokumen dasar yang mendukung pemakaian bahan atau 

pengambilan bahan dari gudang. 

d) Retur barang 

Dokumen dasar yang mendukung proses retur barang adalah 

formulir retur yang berisikan nomor nota pembelian atau 

penjualan, tanggal retur, kode barang, jumlah dan keterangan 

retur yang ditandatangani bagian gudang. 
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 2.6.2 Buku Stok Bahan 

Buku stok bahan adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh 

transaksi keluar masuknya barang dari gudang yang dilaporkan setiap 

akhir bulan atau periode tertentu untuk mengetahui stok akhir bahan 

baku, bahan pembantu, dam barang jadi yang ada. 

 2.6.3 Laporan Transaksi dan Persediaan 

 Laporan transaksi dan persediaan ini dibuat setiap hari dan akhir bulan 

atau berdasarkan permintaan. Laporan ini dimaksudkan untuk 

mempermudah pengawasan terhadap persediaan bahan agar tidak 

terjadi kesalahan dan penyimpangan. 


