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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. KOMPUTER

Kata “Komputer” barasal dari bahasa inggris yakni “to compute”

yang berarti hitung atau menghitung, namun definisi yang dapat

dikemukakan dari beberapa para pakar adalah sebagai berikut :

“Komputer adalah suatu alat elektronik dengan kecepatan yang

tinggi yang mampu melaksanakan perhitungan dan operasi yang logis serta

menyimpan dan melaksanakan serangkaian instruksi yang akan

memungkinkan untuk melakukan serangkaian operasi tanpa campur tangan

manusia”.1

Tujuan pokok sistem komputer adalah mengolah data untuk

menghasilkan suatu informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana,

maka harus ada elemen – elemen yang mendukung. Elemen – elemen

terebut yaitu :

1. Hardware ( perangkat keras )

Disebut juga perangkat keras, yaitu peralatan pada sistem komputer

yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang.

2. Software ( perangkat lunak )

Disebut juga perangkat lunak, yaitu program yang berisi perintah –

perintah untuk melakukan pengolahan data.

1 Bary E. Cushing, Sistem Informasi Akutansi dan Organisasi Perusahaan, Erlangga, 1986, hal : 110
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3. Brainware ( unsur manusia )

Yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur

sistem komputer.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa komputer adalah suatu

alat elektronika yang bekerja secara terkoordinasi dan intergrasi, dimana

perangkat elektronika tersebut dapat menerima inputan secara terstruktur

kemudian memproses inputan tersebut sehingga dapat menghasilkan output

yang berupa suatu informasi seperti yang diharapkan.

2.2. SISTEM

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sebuah

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan

pada komponen-komponenatau elementnya. Pendekatan sistem yang lebih

menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut :

“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”2.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau

komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut :

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi

untuk mencapai suatu tujuan tertentu”3.

2 Jogiyanto H, Analisis dan Disain Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 1999 hal 1
3 Ibid, hal 2
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Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah :

1. Tujuan

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat berupa tujuan

usaha, kebutuhan, masalah dan prosedur pencapaian tujuan.

2. Batasan

Merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuandari sistem

dimana batasan itu dapat berupa peraturan-peraturan, biaya-biaya,

personel dan peralatan.

3. Kontrol

Merupakan pengawasdari pelaksanaan pencapaian tujuan sistem, yang

dapat berupa kontrol masukan data atau input, kontrol keluaran data atau

output dan kontrol pengoperasian.

4. Input

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data

masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan

ataupun jenis masukan data.

5. Proses

Yaitu bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan data yang dapat

berupa klasifikasi, peringkasan dan pencarian.

6. Output

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat berupa laporan

dan grafik.

7. Umpan Balik

Biasanya dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan sistem.
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2.3. INFORMASI

Sumber dari suatu informasi adalah data. Data merupakan bentuk

jamak dari bentuk tunggal data atau data item. Data adalah kenyataan yang

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-

kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu adapun definisi

menurut Jogiyanto HM adalah sebagai berikut:

“Informasi adalah data yang di olah menjadi bentuk yang lebih

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”4

2.4. KUALITAS INFORMASI

Kualitas dari suatu informasi dapat ditentukan dari 3 hal berikut :

1. Akurat

Yaitu informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias

atau menyesatkan akurat juga berarti informasi harus jelas

mencerminkan maksudnya.

2. Tepat Waktu

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi

merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila

pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat yang fatal bagi

organisasi atau perusahaan.

4 Jogiyanto H, Analisis dan Disain Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 1999 hal 8
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3. Relevan

Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi

pemakainya. Relevansi informasi antar satu orang dengan orang lainya

berbeda.

2.5. INVENTORI

Banyak yang mendefinisikan Inventori berikut ini merupakan

definisi dari Inventori yang penulis ambil dari beberapa sumber yaitu dari

buku dan internet yang antara lain sebagai berikut:

“Inventori atau biasa disebut persediaan adalah proses pengolahan

yang strategis terhadap perpindahan dan penyimpanan barang”5.

Adapun definisi lain yang penulis ambil dari internet adalah sebagai

berikut :

“Aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan untuk tujuan dijual

kepada pihak lain (Pelanggan)”6

2.6. APLIKASI

Berikut ini merupakan definisi dari Aplikasi yang penulis ambil dari

beberapa sumber di Internet yang antara lain sebagai berikut :

“Aplikasi adalah suatu sistem yang dibangun dengan menerapkan

sistem manual dalam suatu aplikasi bahasa pemrograman”7

“Aplikasi adalah : software yang berisi instruksi-intruksi yang

memerintahkan sistem komputer untuk melakukan aktifitas proses

5 Donal J. Bowersox, Manajemen Logistik, Bumi Aksara, 2000, hal .5
6 Http://202.184.25.2/virtualclass/Jjohari.nst/
7 Http://www.Bhutons.com/program/
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informasi yang spesifik dan memberikan fungsi yang spesifik pula pada

user”8

2.7. MULTI USER

Berikut ini merupakan definisi dari multi user yang penulis ambil

dari beberapa sumber yakni dari buku dan internet yang antara lain sebagai

berikut :

“Multi User adalah dimana lebih dari satu orang dapat menggunakan

program yang sama atau berbeda dari satu mesin yang sama pada saat

bersamaan, diterminal yang sama atau berbeda”6

“Multi User adalah sistem operasi yang membiarkan banyak

pengguna untuk masuk dan menggunakan sistem pada waktu yang

bersamaan, masing-masing bisa melaksanakan pekerjaan mereka secara

bebas tanpa tergantung pada pengguna yang lain.” 7

Kelebihan dari sistem Multi User adalah :

1. Program dapat dijalankan dari sistem DOS, Windows 3.11/95/ 98, dan

jaringan, program akan membuat shortcut folder pada desktop windows

untuk mempermudah menjalankannya.

2. Memungkinkan penggunaan program secara bersama- sama (Local

Area Network) yang dilengkapi dengan fungsi proteksi berupa fasilitas

password pemakai beserta hak aksesnya.

8 Http://guadteams.triport.com/rangkuman.htm
6 Wahana Komputer,Mari Mengenal Linux, Wahana Komputer Semarang dan ANDI Yogyakarta , 2001, hal

.6
7 www.IlmuKomputer.Com
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Hak Akses adalah salah satu cara agar program multi user yang di

kembangkan dapat di pakai secara bersama. Intinya pengaturan Hak Ases

adalah membatasi atau mengatur pemakai (user) dalam pengaksesan

program. Pengaturan ini bisa dibagi dalam beberapa "level". Misalnya dari

level 1 s/d 4, dimana (misalnya) level-1 bisa meng-akases semua fasilitas

dalam program, sedangkan level terendah hanya bisa mengakses sedikit

bagaian saja dari keseluruhan program multi user tersebut.

Pengaturan Hak Ases untuk setiap pemakai bisanya dilakukan oleh

seseorang yang biasanya disebut "administrator".

2.8. VISUAL BASIC

“Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer.

Bahasa pemrograman adalah perintah perintah yang dimengerti oleh

komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman

Visual Basic, yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991,

merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu bahasa pemrograman

BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) yang

dikembangkan pada era 1950-an. Visual Basic merupakan salah satu

Development Tool yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam

program komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi Windows.

Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang

mendukung object (Object Oriented Programming = OOP).” 8

8 www.IlmuKomputer.Com
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Bahasa pemrograman Visual Basic digunakan untuk pemrograman

database. Database adalah kumpulan data yang disimpan dalam sebuah file

atau beberapa file. Untuk membuat dan mengakses database kita dapat

menggunakan DAO (Data Access Objects), ADO (ActiveX Data Objects)

atau file IO (File Input Output).

2.9. PENGEMBANGAN SISTEM

Pengembangan sistem terdiri atas sederetan kegiatan yang dapat

dikelompokkan menjadi beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem

dibagi menjadi lima tahapan yaitu studi kelayakan, rencana pendahuluan,

analisis sistem, perancangan sistem dan implementasi sistem (Fabbri,

Sehwad, Abdul Kadir, 1999).

1. Tahapan studi kelayakan

Pada tahapan kelayakan, identitas terhadap kebutuhan sistem baru

mulai dilakukan. Identitas tidak hanya disarankan oleh kebutuhan-

kebutuhan baru yang dikehendaki oleh manajemen (yang selama ini

belum terpenuhi), tetapi juga harus diperhatikan kebutuhan pada sistem

yang sudah ada, baik sistem manual maupun sistem otomatis. Hasil

tahapan ini berupa daftar kebutuhan dan solusi yang dikehendaki.

2. Tahapan rencana pendahuluan

Tahapan rencana pendahuluan menentukan lingkup proyek atau sistem

yang akan ditangani. Adapun lingkup sistem yang akan ditangani

dijabarkan dalam bentuk DFD konteks atau sering disebut diagram

konteks DFD (Data Flow Diagram) sering diterjemahkan menjadi DAD
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(Diagram Alir Data). DAD merupakan alat yang biasa dipakai untuk

mendokumentasikan proses dalam sistem. Pada tahapan selanjutnya,

DAD konteks dijabarkan lebih detail dengan menggunakan DAD

analisis dan DAD model.

3. Tahapan analisis Sistem

Analisis sistem (orang yang bertanggung jawab terhadap

pengembangan sistem secara menyeluruh) sering berdialog dengan

pengguna untuk memperoleh informasi detail kebutuhan pengguna.

Pengumpulan kebutuhan pengguna biasa dilakukan melalui wawancara

maupun observasi. Hasil yang didapatkan dipakai sebagai bahan untuk

menyusun DAD untuk sistem baru.

Tahap Analisa Sistem merupakan tahap yang sangat penting karena

kesalahan di dalam tahap ini akan berakibat kesalahan pada tahap

selanjutnya. (Yogiyanto HM, Akt., MBA, Ph. D, Analisis dan Desain

Sistem Informasi, (edisi kedua, cetakan kedua), Andi Offset,

Yogyakarta, 2001).

Tahap Analisa Sistem merupakan tahap yang sangat penting karena

kesalahan di dalam tahap ini akan berakibat kesalahan pada tahap

selanjutnya. Analisis sistem mempunyai 4 tahapan yaitu :

a. Analisis pendahuluan

b. Penyusunan usulan pelaksanaan Analisis sistem

c. Pelaksanaan Analisis Sistem

d. Penyusunan Laporan Hasil Analisis Sistem
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Alat Bantu Dalam Analisis Sistem adalah Diagram Alir Dokumen dan

Diagram Alir Sistem. Analisis sistem dapat mendesain model dari

sistem informasi yang diusulkan dalam betuk physical sistem dan

logical model.

a. Physical Sistem

Sketsa physical sistem dapat menunjukkan kepada user bagaimana

nantinya sistem secara fisik akan diterapkan. Bagan alir sistem (

sistem flowchart ) merupakan alat yang tepat untuk menggambarkan

physical sistem. Simbol-simbol bagan alir sistem menunjukkan

secara tepat arti fisiknya, seperti simbol terminal, hardisk dan

laporan-laporan.

b. Logical Model

Logical model dari sistem informasi lebih menjelaskan kepada user

bagaimana nantinya fungsi-fungsi dalam sistem informasi secara

logika akan bekerja. Logical model dapat digambarkan dengan

menggunakan diagram arus data ( data flow diagram ). Arus dari

data di DAD dapat dijelaskan dengan menggunakan kamus data (

data dictionary )

4. Tahapan Perancangan Sistem

a. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan langkah untuk menentukan

basis data yang diharapkan dapat mewakili seuluruh kebutuhan

pengguna.
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Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar

komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk

memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen yang

penting di sistem informasi, karena berfungsi sebagai basis

penyedia informasi bagi para pemakainya.

Database dibentuk dari kumpulan file. File di dalam pemrosesan

aplikasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, diantaranya

sebagai berikut : File Induk (Master File), File Transaksi

(Transaction File), File Laporan (Report File), File Sejarah

(History File), File Pelindung (Backup File), File Kerja (Working

File).

Penyusunan basis data ini berlandaskan kamus aliran data, terdiri

atas perancangan basis data secara konseptual, perancangan basis

data secara logis, dan perancangan basis data secara fisis.

b. Perancangan Proses

Tahapan ini tergantung pda DBMS yang digunakan. Perancangan

proses biasanya menghasilkan dokumentasi perancangan dalam

bentuk bagan struktur sistem. Bagan struktur sistem

memperlihatkan seluruh program dalam sistem baru dan hirarki

kontrol terhadap program-program tersebut.

5. Tahapan Implementasi Sistem

Tahapan implementasi sistem mencakup pengkodean program,

pengujian program, pasangan program, dan juga pelatihan kepada
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pengguna. Setelah tahap ini berakhir maka akan sampai pada

pengguanaan. Dalam hal ini aplikasi mulai dioperasikan untuk

melakukan berbagai transaksi.


