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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penyusunan suatu laporan kerja praktek memerlukan beberapa teori untuk 

digunakan sebagai acuan atau landasan teori. Penulis dalam penyusunan laporan 

kerja praktek ini menggunakan teori yang diperoleh dari buku sebagai bahan 

acuan. Sebelum melangkah lebih lanjut terlebih dahuluakan dibahas pengertian 

dari landasan teori yang melatar belakangi yaitu pengertian penjualan, pengertian 

komputer, pengertian komputerisasi, sistem basis data dan pengertian tentang 

visual basic 6.0 

Adapun landasan teori yang akan kami jadikan acuan dalam pembuatan 

aplikasi muapun laporan adalah sebagai berikut : 

 

2.1 PENJUALAN 

Definisi penjualan secara umum adalah “Usaha yang dilakukan 

manusia untuk menyampaikan barang kebutuhan yang telah dihasilkan 

kepada mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga 

yang ditanyakan”. 

Biaya merupakan objek yang di catat, digolongkan, diringkas dan 

disajikan oleh seorang akuntan biaya. Pengertian biaya adalah 

“Pengorbanan yang mutlak harus diadakan atau harus dikeluarkan agar 

dapat diperoleh suatu hasil” ( Wasis, 1974 ). Sedangkan pengolahan dari 

biaya adalah di tinjau atas dasar tujuan yang hendak dicapai yaitu 

penggolongan tersebut adalah menurut : 
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1. Obyek Pengeluaran 

Cara penggolongan ini, nama obyek pengeluaran merupakan 

dasar penggolongan biaya, misalnya biaya obyek pengeluaran adalah 

pengobatan, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan 

pengobatan disebut biaya pengobatan. 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan atau instansi 

Dibagi dalam berbagai macam biaya misalnya dalam perusahaan 

manufaktur yaitu  biaya pemasaran, biaya produksi, dan biaya 

administrasi umum. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang di biayai 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa suatu produk atau 

departemen dalam hubungan dengan sesuatu yang dibiayai. 

2.2 KOMPUTER 

Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk 

orang yang berbeda. Istilah computer diambil dari bahsa latin yaitu “to 

comput” yang berarti menghitung.   

Pengertian komputer secara umum : 

“Seperangkat alat konstruksi elektronik yang mampu bekerja secara 

terkoordinasi dan terintegrasi mampu menerima data dan 

mengeluarkan pengolahan data berupa informasi seperti yang kita 

inginkan.” 



    11 

Komputer terdiri dari beberapa unit fungsional yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan pelaksanaan pengolahan data yang dilakukan oleh 

tiga bagian, yaitu : 

1. Bagian Pembaca Data (input data / input unit) 

2. Bagian Pengelola Data (central processing unit) 

3. Bagian Pengeluaran Hasil Pengolahan Data (output unit)   

Elemen-elemen dalam komputer terdapat EDPS (Electronic Data 

Processing Sistem) untuk melakukan pengolahan data secara elektronik, 

EDPS memerlukan tiga perangkat yaitu :  

3.2.1  Perangkat Keras (Hardware) 

Yaitu peralatan yang ada di sistem komputer yang secara fisik 

terlihat dan dapat dijamah. 

Komponen fisik komputer (hardware), terdiri  dari : 

1. Masukan (Unit Input) 

Yaitu alat yang digunakan untuk menerima input. Input 

adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Input 

dapat berupa suatu signal input atau maintenance input. Di 

dalam sistem komputer, signal input adalah data yang 

dimasukkan ke sistem komputer, sedang maintenence input 

adalah program yang digunakan untuk mengolah data yang 

dimasukkan ( Kristanto, 2003 ). 
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2. Pemroses (Unit Processing) 

Yaitu alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk 

mengolah data yang sudah dmasukka lewat alat input dan hasilnya 

akan ditampilkan di alat output (Zulkifli Amsyah, 1998). 

Pemproses yang biasa disebut CPU (Central Processing 

Unit). 

3. Satuan Keluaran (Unit Output) 

Yaitu alat yang digunakan sebagai media atau tempat 

penampilan hasil proses. Output yang dihasilkan dari 

pengolahan datadapat digolongkan kedalam  4 macam 

bentuk, antara lain : tulisan, image, suara, dan bentuk yang 

dapat dibaca oleh mesin, dalam bentuk symbol yang hanya 

dapat dibaca dan dimengerti oleh computer (Oetomo, 2002). 

Output adalah hasil pengolahan dan device sebagai alat 

penerima hasil pengolahan. 

4. Mass Storage 

Merupakan media penyimpanan data yang terpisah dari 

memori yang ada dalam CPU. 

3.2.2 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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Software dibedakan menjadi : 

1. Perangkat lunak sistem operasi (Operating Sistem Software) 

Input atau operating sistem ini mengandung program-

program untuk mengatur peralatan output agar berfungsi, 

karena  komputer mengutamakan disk operating sistem. 

2. Perangkat lunak bahasa (language software) 

 Yaitu program yang digunakan untuk menterjemahkan 

intruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa 

mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer. 

3. Perangkat lunak aplikasi (Application Software) 

Suatu paket program yang sudah jadi dan dapat 

dipergunakan. 

 

3.2.3 Brainware  

Brainware adalah manusia yang terlibat dalam 

mengoperasikan serta mengatur sistem komputer.  

1. Analisa Komputer 

 Brainware yang bertugas menganalisa suatu masalah yang akan 

di komputerisasi sekaligus merancang bangun program yang 

akan dibuat programmer. 

2. Programer 

 Brainware yang bertugas membuat program aplikasi tertentu 

sesuai dengan rancang bangun program yang dibuat oleh 

analisis komputer. 
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3. Operator 

 Brainware yang bertugas mengoperasikan komputer secara 

minimal dan memasukkan data yang telah ditentukan sesuai 

dengan program yang ada. 

4. Librarian 

 Petugas yang berwenang pada pemeliharaan dan penyimpanan 

program-program, file-file transaksi atau catatan komputer 

lainnya. 

Secara cepat komputer telah masuk ke dalam masyarakat kita baik di 

sekolah maupun di rumah.  Komputer dapat merekam dan mengolah 

data dari yang sederhana sampai yang paling rumit menjadi 

informasi. Perkembangan komputer sebagai pengolah telah 

memperluas dan memperdalam cakupan pekerjaan informasi.  

Banyak organisasi-organisasi di indonesia masih mengabaikan 

pemakaian komputer alasannya adalah mahal harganya, perawatanya 

dan personilnya.  Sikap itu sekarang sudah berubah, terutama pola 

pikir pemimpinnya sekarang komputer bukan merupakan peralatan 

canggih tetapi merupakan alat kebutuhan utama organisasi untuk 

mencapai kemajuan.  Tanpa pemakaian komputer organisasi akan 

kalah bersaing pada semua sektor kegiatan karena keterlambatan 

yang terjadi pada kegiatan informasi.  Keuntungan pemakaian alat 

pengolahan komputer antara lain: 

a. Lebih efisien 

b. Lebih akurat 
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c. Kesalahan lebih sedikit 

d. Memudahkan perencanaan dan pengorganisasian kegiatan 

operasional 

e. Keputusan berdasarkan informasi akan lebih mudah di buat 

 

2.3 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 atau input output serta 

proses yang menggunakan alat bantu komputer yang hasilnya adalah suatu 

informasi ” (Oetomo, 2002). 

2.4 SISTEM 

Suatu kegiatan tidak akan lepas dari sistem.  Sistem mempunyai 

banyak pengertian, dalam bentuk paling sederhana dapat didefinisikan 

sebagai keseluruhan dari komponen-komponen yang di letakkan bersama-

sama di dalam bentuk tertentu untuk mencapai tujuan.   
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Sistem adalah “Jaringan dari elemen-elemen yang saling 

berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan 

pokok dari sistem tersebut“ (Kristanto, 2003). 

 Pengertian sistem dilihat dari cara kerjanya adalah suatu jaringan 

kerja dari prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan kegiatan dalam mencapai suatu sasaran tertentu, dilihat 

dari elemenya sistem adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Pengertian sistem dalam arti luas adalah kesatuan yang terdiri dari 

bagian yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

Suatu sistem harus mengarah kepada kegiatannya agar mencapai sasaran 

yang lebih ditetapkan dan pengendalian merupakan suatu proses pengaturan 

yang digunakan oleh sistem untuk mengoreksi setiap penyimpangan dari 

suatu jalur dan mengarahkan kembali menuju sasaran. 

 

3.4.1 Karakteristik Sistem  

 Suatu sistem yang mempunyai karakter atau sifat-sifat yaitu 

komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, keluaran, 

masukkan, proses, sasaran atau tujuan. 

3.4.2 Perancangan Sistem  

1. Desain sistem secara umum ( general sistem desain ) desain 

sistem secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara umum kepada pengguna tentang sistem baru yang di 

usulkan.  Pada tahap ini komponen sistem di rancang dengan 
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tujuan untuk dikemukakan kepada pengguna, bukan untuk 

pemograman.  Komponen sistem yang di desain adalah model, 

input output, database teknologi dan control. 

2. Desain sistem secara terinci ( Detailed Sistem Design ) desain 

sistem secara terinci bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan dirancang bangun yang lengkap untuk nantinya di 

gunakan dalam pembuatan program komputer. 

 

2.5 SISTEM KOMPUTERISASI 

 Sistem komputerisasi adalah  

“ Sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan terstruktur 

dengan baik untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan alat 

bantu yang berupa computer untuk memproses data.” (Anonymous) 

 

2.6 ANALISIS SISTEM 

 Jogiyanto (1999) mendefinisikan Analis sistem sebagai : 

“Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-

bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 

hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.” 

Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena 

kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap 
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selanjutnya. Tugas analis sistem yaitu menganalisa sistem untuk 

menemukan kelemahan-kelemahannya sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya. 

2.7 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SISTEM 

   Suatu sistem informasi dikembangkan, umumnya terlebih dahulu 

dimulai dengan adannya suatu kebijakan dan perencanaan sistem uang baik, 

pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, 

padahal dukungan dari manajemen puncak tersebut sangat penting artinya. 

a. Kebijakan sistem (sistem policy) 

Kristanro (2003) mendefinisikan kebijakan sistem sebagai : 

“landasan dan dukungan dari manajemen puncak untuk membuat 

perencanaan sistem.” 

Setelah manajemen puncak menetapkan suatu kebijakan untuk 

mengembangkan suatu sistem informasi, manajemen puncak perlu 

adanya partisipasi dari team penasehat yang disebut komite penasehat, 

yang bertujuan untuk keberhasilan sistem yang dikembangkan. Adapun 

tugas – tugas dari komite antara lain : 

 Mengkaji, menyetujui atau membuat rekomendasi yang berhubungan 

dengan perencanaan sistem, proyek – proyek sistem serta pengadaan 

perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas – fasilitas lainnya. 

 Mengkoordinasi pelaksanaan proyek sistem sesuai dengan 

rencananya. 
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 Memonitor atau mengawasi kemajuan dari proyek sistem. 

 Menilai kinerja dari fungsi–fungsi sistem yan telah dikembangkan. 

 Memberikan saran-saran dan petunjuk terhadap proyek sistem yang 

sedang dikembangkan.  

b. Perencanaan Sistem  

 Perencanaan sistem merupakan pedoman untuk melakukan 

pengembangan sistem. Perencanaan sistem ini menyangkut estimasi dari 

kebutuhan-kebuutuhan fisik, tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan 

untuk mendukung pengembangan suatu sistem serta untuk mendukung 

operasinya setelah diterapkan (Kristanto, 2003) 

c. Proses Perencanaan Sistem 

Proses dari perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses 

utama, yaitu : 

 Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf 

perencana sistem. 

 Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang 

akan dilakukan oleh komite pengarah. 

 Mendefinisikan proyek-proyek sistem dikembangkan yang dilakukan 

oleh analis system. 

2.8 PENGEMBANGAN SISTEM  (sistem development) 

Jogiyanto (1999) mendefinisikan pengembangan sistem sebagai : 

“Susunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang 

lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.” 
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Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena 

beberapa hal, yaitu : 

 Adanya permasalahan - permasalahan (problems) yang timbul di 

sistem yang lama. 

 Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem 

yang  baru. 

 Untuk meraih kesempatan  - kesempatan. 

2.9 VISUAL BASIC 6.0  

      Visual Basic berasal dari kata “Visual” dan “Basic”, kata “Visual 

“menunjukan cara yang digunakan untuk membuat Graphical User 

Interface (GUI). Dengan cara ini kita tidak lagi menuliskan instruksi 

pemrograman dalam kode kode baris, tetapi secara mudah kita dapat 

melakukan drag dan drop objek objek yang akan kita gunakan.   

Sedangkan untuk kata “Basic”, merupakan bagian bahasa 

BASIC (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code), yaitu sebuah 

bahasa pemrograman yang dalam sejarahnya sudah banyak digunakan oleh 

para programmer untuk menyusun aplikasi. Visual Basic dikembangkan 

dari bahasa pemrograman BASIC dan sekarang berisi banyak statement, 

fungsi, dan keyword, yang beberapa diantaranya terhubung ke Windows 

GUI. 

Pengembangan program pada Visual Basic dilakukan pada 

ruang pengembangan terpadu (Integrated Development Environment) 
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ruang ini berisi menu bar, toolbar, toolbox, project explorer, dan 

properties window. (Http://guadteams.triport.com/rangkuman.html) 

Visual Basic versi 6.0 mengenal tiga edisi, yang setiap edisinya 

memiliki fasilitas dan kemampuan sendiri-sendiri, wahana komputer 

berkerjasama dengan penerbit dalam buku pemrograman Visual Basic 

menyebutkan : 

1. Edisi Learning 

dalam edisi ini para programmer diberi kesempatan untuk membuat 

sebuah aplikasi sederhana Microsoft Windows dan Windows NT 

secara mudah.  Di dalamnya disertakan berberapa kontrol sederhana, 

ditambah grid, tab, dan kontrol data bound. 

2. Edisi Profesional 

Di dalam edisi ini disertakan tool-tool yang lengkap.  Di samping 

berisi semua fasilitas yang ada dalam edisi learning, juga ditambah 

kontrol ActiveX, Desainer Aplikasi Informasi Internet, Intergrated 

Data Tools dan Data Environment, Active Data Objects, serta 

Dynamic HTML Page Designer. 

3. Edisi Enterprise 

Edisi ini memberikan izin kepada para profesional untuk membuat 

aplikasi dalam sebuah tim. Di dalamnya dimasukkan semua fasilitas 

yang ada pada edisi profesional, ditambah tool back office seperti 

SQL Server, Microsoft Transaction Server, Internet Information 

Server, Visual SourceSafe, SNA Server, dan masih banyak lainnya  
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3.9.1 Konsep Kerja Visual Basic 6.0 

Untuk menyusun sebuah Aplikasi Visual Basic, kita dapat 

membuat user interface dengan kontrol “drawing”, seperti text box 

dan command button, dalam sebuah form. Selanjutnya kita dapat 

mengatur properti untuk form dan kontrol-kontrol yang ada 

didalamnya. Misalnya memberi nilai caption, color, size. Untuk 

proses terakhir, kita dapat menuliskan kode untuk memasukannya ke 

dalam sebuah aplikasi. Visual Basic merupakan bahasa 

pemrograman Windows, yang telah lama “bersahabat” dengan para 

pemakainya dan telah banyak menyediakan fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan programmernya, maka hal ini akan memudahkan 

programmer versi BASIC.  Sistem kerja Windows pada Visual Basic 

ada 3 konsep, yaitu Konsep window sendiri, event dan message.  

Sistem operasi Microsoft Windows mengatur semua window 

dengan memasukkan nomor ID (Window handle atau hWnd). Sistem 

secara terus menerus memonitor aktivitas window atau sering disebut 

dengan Event. Sebuah event dapat juga diatur atau dikontrol secara 

pragmatik, misalnya terjadi saat ada aksi pada window yang lain. 

Setiap terjadi sebuah event, hal tersebut akan menyebabkan 

pengiriman atau pemutusan pesan ke window. Setiap window 

selanjutnya dapat melakukan aksinya yang berpedoman pada 

instruksi atau pesan yang telah diterima.  

Dalam aplikasi Visual Basic 6.0, event driven digunakan 

untuk memanggil sebuah kode prosedur. Kita tidak akan menuliskan 
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nama kode prosedur tersebut, tetapi kode ini cukup kita tuliskan 

dalam sebuah event. Untuk mengaktifkan Event ini dapat kita atur 

misalnya saat user melakukan sesuatu, atau saat pesan diterima dari 

sistem atau aplikasi itu sendiri.  

    Visual Basic 6.0 mempunyai urutan Event yang 

didefinisikan dalam sebuah urutan kodenya menunjukan perbedaan 

waktu pengaksesan saat program dijalankan. Karena kita tidak dapat 

memprediksi urutan Event, maka dengan demikian kita harus 

membuat kode sedemikian rupa sehingga berisi sebuah anggapan 

untuk mengetahui kapan event ini akan dijalankan. Saat kita 

membuat sebuah anggapan , kita dapat mengatur struktur aplikasi 

seperti memastikan anggapan tersebut selalu valid. Sebagai contoh, 

kita tidak akan menampilkan command button untuk memulai 

sebuah prosedur sampai entry field berisi sebuah value. Sebuah kode 

dapat memicu sebuah event selama eksekusi dilakukan. Sebagai 

contoh, secara pemrograman kita dapat mengubah teks dalam text 

box dengan memicu event change text box. Jika dalam hal ini 

terdapat beberapa kode, kita dapat memasukan kode tersebut ke 

dalam event Change untuk dieksekusi. Jika anggapan kita pada saat 

ini hanya dapat dilakukan dengan interaksi user, kita dapat melihat 

hasilnya. Untuk itu kita perlu mengetahui model event-driven dan 

mengaturnya saat mendesain aplikasi.  

(http://ikc.cbn.net.id/berseri/krisna-vb6/index.php)  

 

http://ikc.cbn.net.id/berseri/krisna-vb6/index.php
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3.9.2 Fitur Baru dalam Visual Basic Versi 6.0 

Bahasa pemrograman Visual Basic dalam perkembangannya 

telah banyak versi sebagai jawaban atas kompleksnya masalah 

pemrograman, diantara versi Visual Basic adalah 6.0 Versi ini 

memiliki fitur baru dibandingkan versi sebelumnya menurut Dr. 

Erhans A dalam buku Sekarang Belajar Sekarang Lancar Microsoft 

Visual Basic 6.0 halaman 7- 20 yaitu : 

1. Akses Data 

 Banyak hal yang berhubungan dengan data dalam Visual Basic 

6.0 antara lain ADO, Data Environment, dan Enhanced Data 

Binding. 

2. Internet 

 Visual Basic 6.0 mendukung DHTML (Dynamic Hyper Text 

Markup Language) dan membuat aplikasi IIS 

3. Kontrol 

Banyak terdapat kontrol baru dalam Visual Basic 6.0 antara lain 

Hierarchical Flexgrid, dan Data Repeater 

4. Pembuatan Komponen 

Visual Basic 6.0 memiliki kemampuan membuat sumber data 

dan konsumen data, juga dapat membuat kontrol baru dengan 

bentuk yang bebas. 

5. Bahasa 

Pada versi Visual Basic 6.0 ini User-defined Types (UDTs) 

dapat kita gunakan sebagai argumen.  File Sistem Object 
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membantu mengatur drive, direktori, dan file dengan cara lebih 

berorientasi objek 

6. Wizard 

Setup wizard telah ditingkatkan dan diganti namanya dengan 

Packaging and Development Wizard. 

 

2.10 DATABASE DAN SISTEM BASISI DATA 

 

3.9.1 Pengertian Database 

Database adalah kumpulan yang tersimpan dalam 1 (satu) file atau 

beberapa file (Zulkifli Amsyah, 2000) 

Sedangkan menurut Jogiyanto database (Basis Data) merupakan 

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, 

tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak 

memanipulasi. Database merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan 

informasi  para pemakai. Penerapan database dalam sistem informasi 

disebut Database System. 

3.9.2 Pengertian Sistem Basis Data 

Sistem Basis Data adalah suatu system menysun dan mengelola 

record-record menggunakan komputer untuk  menyimpan atau merekam 

serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau 

perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang 

diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan . Sistem basis data 

mempunyai komponen-komponen antara lain : 
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1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang terdapat dalam system basis data 

meliputi processor, memori, dan harddisk. Komponen ini 

berfungsi untuk melakukan pemprosesan dan juga 

penyimpanan. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak ini bersifat operasional, ada atau 

tidaknya aplikasi tergantung pada braindware-nya. 

3. Sistem Operasi (Operating System) 

Sistem operasi merupakan program yang dapat 

mengaktifkan dan memberikan fungsi system computer, 

mengendalikan seluruh alat dalam komputer serta melakukan 

operasi dasar dalam komputer. Sistem operasi yang ada  

diantaranya : Ms. Disk Operating System (DOS), Ms. 

Windows, dan Linux 

4. Basis Data (Database) 

Basis Data adalah kumpulan dari item data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan 

berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di 

hardware computer dan dengan software untuk melakukan 

manipulasi untuk kegunaan tertentu. Basis data adalah sistem 

berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan 

pengulangan data. ( Abdul Kadir, 1997).  Sebuah sistem basis 

data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat 
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berisi sejumlah objek basis data seperti : file, tabel, indeks, dan 

sebagainya. 

5. Sistem Pengolahan Basis Data (Database Management System) 

Database Management System merupakan suatu 

program yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 

menghapus, memanipulasi dan memperoleh data/informasi 

dengan praktis dan efisien. Database Management System akan 

menentukan bagaimana data diorganisasikan, disimpan, diubah 

dan diambil kembali (Abdul Kadir, 1997). Database 

Management System memiliki keuntungan antara lain : 

a. Praktis   : menggunakan media penyimpan sekunder yan                

berukuran kecil tetapi padat informasi. 

b. Cepat    : dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih 

cepat daripada yang dilakukan secara manual 

oleh tangan manusia. 

c. Akurat  : mampu menyediakan informasi yang akurat. 

d. Relevan: relevan untuk perkembangan jaman. 

e. Efisien  : akan mengurangi duplikasi data. 

6. Pemakai (User) 

Jenis pemakai berdasarkan cara berinteraksi : 

a. Programmer Aplikasi 

Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data 

manipulation language 

. 
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b. User Mahir 

Pemakai berinteraksi dengan system tanpa menulis modul 

program. 

c. User Umum 

Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui 

pemanggilan suatu program aplikasi permanen yang telah 

ditulis sebelumnya. 

d. User Khusus 

Pemakai yang menulis aplikasi basis data untuk keperluan 

khusus. 


