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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 KOMPUTER 

Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang 

yang berbeda.  Istilah komputer (computer) diambil dari bahasa 

latin”Computer” yang berarti menghitung menurut buku bahasa komputer 

Organization, bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang 

cepat dapat menerima informasi digital, memprosesnya sesuai dengan suatu 

program yang tersimpan dimemorinya dan menghasilkan output 

informasi.(Jogianto Hartono,MB,  1998) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komputer adalah alat 

elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat 

menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat 

menjalankan sistem multimedia (Film, musik, televisi, faksimile, dsb). 

Biasanya terdiri atas unit masukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta 

unit pengontrolan. 

Agar komputer dapat digunkan untuk mengolah data, maka ini 

berbentuk sistem komputer.  Tujuan dari sistem komputer adalah mengolah 

data untuk menghasilkan Informasi agar tujuan tersebut terlaksana maka 

harus ada elemen-elemen yang mendukung, elemen-elemen dari sistem 

komputer adalah : 
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2.1.1. Perangkat Keras (Hardware) 

Merupakan komponen fisik komputer.  Hardware tersebut terdiri 

dari: 

a Satuan masukan (Unit Input) 

Input sebagai data dan device sebagai alat pembaca input 

Contoh:  Terminal dan Keyboard 

b Satuan Pemroses (Unit Prossesing) 

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 atau 

instruksi-instruksi yang berisi program-program serta data yang 

melengkapi dan juga mempunyai tugas menghubungkan antara 

manusia dengan perangkat kerasnya, software yang dibedakan 

menjadi : 

a Operating Sistem Software 

Input atau Operating  sistem ini mengandung program-program 

untuk mengatur peralatan output agar berfungsi karena 

komputer mengutamakan Disk Operating Sistem. 
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b Aplikasi Software 

Suatu paket program yang sudah jadi dan dapat dipergunakan. 

2.1.3. Brainware ( Perangkat Manusia ) 

Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan 

serta mangatur sistem komputer. 

a. Analisa Komputer 

Brainware yang bertugas 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 analisa komputer. 

c. Operator 

Brainware yang bertugas mengoperasikan komputer secara 

minimal dengan memasukkan data yang telah ditentukan 

dengan program yang ada 

d. Librarian 

Petugas yang berwenang pada pemeliharaan dan 

penyimpanan program-program, file-file transaksi atas 

komputer lainnya 

Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan 

dan membentuk satu kesatuan. 
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Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:  

Komputer adalah suatu alat elektronika yang bekerja secara terkoordinasi 

dan integrasi, dimana perangkat elektronika tersebut dapat menerima input 

secara terstruktur kemudian memproses inputan tersebut sehingga dapat 

menghasilkan output yang berupa suatu informasi seperti diharapkan. 

 

2.2 KOMPUTERISASI 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan 

Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, “Komputerisasi adalah penggunaan 

komputer (dalam menghitung, mengolah data dsb) secara besar-besaran”. 

Pengertian Komputerisasi adalah “Suatu pengolahan data atau suatu 

proses input, output, proses yang menggunakan alat bantu komputer yang 

hasilnya merupakan informasi”. (Jogiyanto HM, 1995). 

 

2.3 SISTEM 

Sistem adalah himpunan suatu benda nyata atau abstrak yang terdiri 

dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan, berkaitan, 

ketergantungan dan saling mendukung dan secara keseluruhan bersatu dalam 

satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efisien dan efektif. 

(Gordon B. Darvis,1992) 
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2.3.1 Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu 

yaitu komponen basisdata (boundries), lingkungan luar sistem 

(environment), penghubung (interface), masukan (input), keluaran 

(output), proses sasaran atau tujuan (target). 

2.3.2 Perancangan Sistem 

Untuk membentuk suatu sistem ada tahapan-tahapan yaitu: 

2.3.2.1    Desain Sistem Secara Umum (General Sistem Desain) 

 Desain ini bertujuan untuk memberikan  gambaran 

secara umum kapada pengguna tentang sistem baru yang 

diusulkan. Pada tahapan ini komponen-komponen sistem 

dirancang dengan tujuan untuk dikemukakan pada 

penggunaan bukan untuk pemrograman komponen sistem 

yang didesain adalah model, input ,output, database 

tehnologi dan kontrol 

2.3.2.2    Desai Sistem Secara Terinci (Detailed System Desain) 

Desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan rancang bangun yang lengakp untuk 

nantinya digunakan dalam pembuatan program komputer. 

 

2.4 KEARSIPAN 

Kearsipan merupakan salah satu macam pekerjaan kantor atau tata 

usaha yang banyak dilakukan oleh badan usaha, baik badan usaha 

pemerintahan maupun badan usaha swasta. Kearsipan menyangkut 
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pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpanan arsip atau surat-surat dan 

dokumen-dokumnen lainnya serta pengurusa arsip yang meliputi pencatatan, 

pengendalian, pemeliharaan. Kearsipan memegang peranan penting bagi 

kelancaran jalannya organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai 

pusat ingatan bagi organisasi. ( Wursanto, IG ,1991) 

 

2.5 ADMINISTRASI 

Kata Administrasi berasal dari bahasa latin “Ad” dan “Ministrate” 

yang merupakan suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, 

menunjang, atau memenuhi. Dengan kata lain administrasi adalah segenap 

rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan 

sekelompok orang dalam kerja sama untuk tujuan tertentu. (Tdjasutisna 

Ating,1999) 

 

2.6 KELURAHAN 

Kelurahan adalah suatu lembaga pemerintah yang menangani 

wilayah-wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa serta dibantu 

oleh perangkat desa lainnya. (Depdiknas,2001) 

 

2.7 VISUAL BASIC 6.0 

Kata Visual menunjukkan cara yang digunakan untuk membuat 

Grafical User Interface (GUI). Dengan cara ini tidak lagi menuliskan 

instruksi pemrograman dalam kode-kode baris tetapi secara mudah dapat 

melakukan drag dan drop objek yang akan digunakan 
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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) 

 

2.8 CRYSTAL REPORT 

Crystal Report merupakan program khusus untuk membuat laporan 

yang terpisah dengan program Microsoft Visual Basic 6.0, tetapi keduanya 

dapat dihubungkan. Hasil mencetak dengan crystal report lebih baik dan 

lebih mudah karena pada crystal report banyak tersedia obyek maupun 

komponen yang mudah digunakan.(Wahana : 2005). 

Crystal Report adalah program yang matang dengan fitur yang luas 

seperti membuat repiort cross-tab dan pembuatan formula yang lebih 

powerfull. Crystal Report berupa  poket third party yang disertakan dalam 

visual basic. Poket tersebut berisi program Crystal Report desainer yang 

bekerja terpisah dengan VB dan berfungsi untuk membuat dan menguji 

report,Control activex dan beberapa file lainnya. 

Di dalam Crystal Report mempunyai kelebihan yang diantaranya 

adalah: 
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a. Dari segi pembuatan laporan, tidak terlalu rumit yang 

memungkinkan para programer pemula sekalipun dapat membuat 

laporan yang sederhana tanpa melibatkan banyak kode 

pemrograman. 

b. Integrasi, dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang 

memungkinkan dapat digunakan oleh banyak programer dengan 

masing-masing keahlian. 

c. Fasilitas impor hasil laporan mendukung. 

 

2.9 SQL SERVER 

SQL Server merupakan database yang paling populer yang 

digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelola datanya. (Betha, Sidik . Ir , 2005) 

SQL Server adalah  aplikasi yang akan membantu dalam merancang, 

membuat dan mengolah database. Program aplikasi ini mudah dipakai dan 

fleksibel serta mudah diitergritaskan dengan aplikasi lainnya 

Database atau biasa disebut basisdata adalah kumpulan data yang 

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

contoh  buku data atau koleksi musik dan video, data siswa, data guru, data 

pegawai. 

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. 
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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  dapat juga digunakan untuk 

mengupdate atau menghapus beberapa record data pada satu saat yang 

sama. 

c. Form digunakan untuk menampilkan data mengisi data dan mengubah 

data yang ada dala tabel ketika membuka form, microsoft Access 

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 

mathematic. 

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

kedalam table SQL Server. 

 

2.10  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, dimana pada sistem ini dapat dijalankan secara bersama-sama pada 

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

Kelebihan dari sistem Multiuser adalah : 

1. Menggunakan sistem Multiuser yang memungkinkan penggunaan 

program secara bersama-sama (Local Area Network). 

2. Bila di install dari sistem Windows standar, 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 di gunakan atau di jalankan secara bersama-sama 

dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi tabrakan. Keuntungan 

menggunakan multiuser adalah dapat lebih efektif dan efisien serta tidak 

memakan waktu. 

 
 


