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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Sebagai dasar dari pelaksanaan skripsi ini adalah penerapan kemampuan 

mahasiswa dibidang informatika komputer yang telah diperoleh selama di 

perguruan tinggi. Untuk itu mahasiswa diharapkan mampu membuat sistem 

aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam 

penjualan. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan mengenai penjualan 

akan penulis kemukakan kurang lebih sebagai berikut : 

 

2.1. KOMPUTERISASI 

Pada dasarnya manusia dapat melakukan sendiri semua kegiatan yang 

ada secara manual, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan yang 

dimiliki oleh manusia maka perlu suatu alat bantu yang dapat mengatasi 

keterbatasan tersebut. 

Komputer sebagai alat yang mampu mengatasi permasalahan 

manusia. Proses-proses yang dahulunya manual kemudian digantikan 

dengan komputer, hal inilah yang dinamakan dengan proses komputerisasi. 

Komputerisasi adalah “Suatu pengolahan data yang menggunakan 

komputer  dimana komputer mengolah semua data yang masuk kemudian 

memproses data tersebut dan menghasilkan sistem informasi”. (Jogiyanto 

HM, 2006). 
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2.2. MULTIUSER 

Multiuser merupakan suatu sistem atau program aplikasi yang 

menggabungkan antara satu sistem dan yang lainnya, dimana akan 

menghasilkan suatu output yang dapat dioperasikan di kedua sistem 

tersebut. Pada sistem ini dapat dijalankan secara bersama-sama pada suatu 

jaringan komputer. (Rido Topan & Onno Purwo, 2001) 

Kelebihan dari sistem Multiuser: 

1. Menggunakan sistem multiuser yang memungkinkan penggunaan 

program secara bersama-sama (Local Area Network). 

2. Bila diinstal dari sistem Windows standart, program akan membuat 

shortcut folder pada desktop windows untuk mempermudah 

menjalankannya. 

3. Dilengkapi dengan fungsi proteksi berupa fasilitas password pemakai 

beserta hak akses. 

Multiuser dapat digunakan atau dijalankan secara bersama-sama 

dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi tabrakan sehingga dapat lebih 

efektif dan efisien serta tidak dapat memakan waktu. 

 

2.3. PENJUALAN 

Penjualan adalah proses pemindahan barang dari penjual kepada 

pembeli sebagai persyaratan tertentu. (Yoga Firdaus, 2002) 
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Penjualan dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Penjualan Tunai  

Yaitu penjualan yang dilakukan apabila pembeli membayarkan 

sejumlah uang yang sesuai dengan harga yang diberikan pada saat yang 

bersamaan. 

2. Penjualan Kredit 

Yaitu penyediaan kreditur atau debitur, pembeli harus melunasi 

hutang-hutangnya dalam waktu tertentu dengan jumlah bunga yang 

telah disepakati. 

 

2.4. SISTEM 

Pengertian dari sistem adalah “suatu satu kesatuan yang terdiri dari 

berbagai bagian atau sub sistem-sub sistem yang saling berinteraksi dan 

bekerja sama untuk mencapai tujuan” . (Raymond, 2001) 

Sistem dapat abstrak maupun fisik. Sebuah sistem abstrak adalah 

suatu susunan teratur gagasan atau konsepsi yang saling tergantung, 

sedangkan sistem fisik adalah serangkaian unsur yang saling bekerja sama 

untuk mencapai tujuan. 

Sistem bukan merupakan hal baru bagi kita, namun banyak yang 

mempelajari akan sistem ini. Menurut beberapa ahli bahwa sistem 

merupakan salah satu alat pendekatan dalam menyelesaikan masalah. 
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Adapun jenis-jenis sistem adalah : 

a. Sistem Statis 

Yaitu sistem yang hubungan antar elemennya tidak berubah-ubah, pada 

umumnya sistem ini berbentuk phisik atau prosedur. 

b. Sistem Dinamis 

Yaitu sistem yang hubungan antar elemennya selalu berubah-ubah. 

c. Sistem Tertutup 

Yaitu sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya. 

d. Sistem Terbuka 

Yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

e. Sistem Adaptive 

Yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya sedemikian rupa 

untuk menjamin kelangsungannya. 

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem yang terdiri dari: 

a. Tujuan, merupakan tujuan dari sistem tersebut yang dapat berupa tujuan 

usaha, kebutuhan, masalah, prosedure pencapaian tujuan. 

b. Batasan, merupakan batasan–batasan yang ada dalammencapai tujuan 

dari sistem yang berupa peraturan, biaya, personal  dan lain–lain. 

c. Kontrol, merupakan  pengawasan dari pelaksanaan pencapaian tujuan 

sistem yang berupa kontrol input, kontrol output, kontrol pemprosesan 

dan lain–lain. 

d. Input, merupakan bagian dari sitem yang bertugas untuk menerima data 

masukkan berupa frekuensi pemasukkan data dan lain-lain. 
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e. Proses, merupakan bagian yang memproses masukkan data menjadi 

informasi sesuai dengan keinginan penerima. 

f. Output merupakan keluaran atau tujuan dari sistem output dapat berupa 

laporan, grafik dan lain–lain. 

g. Umpan balik dapat berupa pemeliharaan perbaikan dan lain–lain. 

 

2.5. SQL SERVER 

SQL Server adalah aplikasi yang akan membantu dalam merancang, 

membuat dan mengolah database. Program aplikasi ini mudah dipakai dan 

fleksibel serta mudah diintergritaskan dengan aplikasi lainnya. (Betha, Sidik 

. Ir ,2005) 

Database atau biasa disebut basidata adalah kumpulan data yang 

berhubungan dengan suatu objek, topik atau tujuan khusus tertentu. Sebagai 

contoh data buku, data customer dan data supplier. 

Database pada SQL Server dan program yang dibuat terdiri atas satu 

atau beberapa table, query, form, report, page dan modul yang semuanya 

berhubungan atau saling terkait. 

a. Table berupa tabel kumpulan data yang merupakan komponen utama 

sebuah database. 

b. Query digunakan untuk mencari dan menampilkan data yang memenuhi 

syarat tertentu dari satu tabel atau lebih. Query juga dapat digunakan 

untuk mengupdate atau menghapus beberapa record data pada satu saat 

yang sama. 
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c. Form digunakan untuk menampilkan pengisian data dan mengubah data 

yang ada dalam tabel ketika membuka form, Microsoft Acces 

mengambil data dari satu table atau lebih dan menampilkannya ke layar 

monitor menggunakan layout yang dirancang. 

d. Report digunakan untuk menampilkan hasil analisa data dan dapat 

mencetak sebuah laporan yang telah dikelompokkan. 

Jenis-jenis data di SQL Server : 

1. Text dapat menerima huruf, angka, spasi, atau tanda baca. 

2. Varchar dapat menerima text dengan bilangan baik baca ataupun 

nomor. 

3. Numeric berisi data bilangan yang digunakan untuk perhitungan 

matematic. 

4. Date/Time hanya dapat menerima tanggal atau waktu berisi nilai 

data tanggal dan waktu untuk tahun 100 sampai 999. 

5. Image dapat menerima data yang diinputkan yang berupa gambar 

visual. 

6. Yes/No berisi Yes atau No, atau field yang hanya memiliki 2 

kemungkinan nilai (Yes/No, True/False, atau On/Off). 

7. OLE Objek yang berisi objek yang dikaitkan link atau disisipkan ke 

dalam table SQL Server. 

 

2.6. VISUAL BASIC 6.0 

Kata “Visual” menunjukkan cara yang digunakan untuk membuat 

Grafical User Interface (GUI). Dengan cara ini tidak lagi menuliskan 
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instruksi pemrograman dalam kode-kode baris tetapi secara mudah dapat 

melakukan drag dan drop objek yang akan digunakan. 

Kata “Basic” merupakan bagian bahasa Basic yaitu sebuah bahasa 

pemrograman yang dalam sejarahnya sudah banyak digunakan oleh para 

programer untuk menyusun aplikasi Visual Basic dikembangkan dari 

Bahasa Pemrograman Basic dan sekarang berisi banyak statement. 

Dari pengertian diatas Visual Basic 6.0 adalah Bahasa Pemrograman 

yang berbasis GUI yang digunakan untuk program aplikasi. Visual Basic 

merupakan software bahasa yang dikeluarkan oleh Microsoft Corp. 

(Wahana, 2003). 


