
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Teori yang mendasari atau menjadikan landasan teori pelaksaan  dan 

pengerjaan skripsi ini diambil dari beberapa sumber, termasuk juga dalam hal ini 

penerapan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa baik yang telah diperoleh 

selama duduk dibangku perguruan tinggi atau pengetahuan umum lainnya. 

Dengan ini mahasiswa diharapkan mempunyai mutu dan edukasi ilmiah yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Adapun landasan teori yang mendasari pelaksanaan 

skripsi adalah: 

 

2.1 KOMPUTERISASI  

Kata “komputer” berasal dari bahasa inggris yakni “ to compute “ 

yang berarti hitung atau menghitung, namun definisi yang dapat dikemukakan 

dari beberapa para pakar adalah sebagai berikut: 

“Komputer merupakan alat elektronik otomatis yang dapat 

menghitung atau mengolah data secara cepat dan cermat”(Prof. Dr. JS. 

Badudu dan prof. Sutan Mohammad Zain, 1996). 

“Komputerisasi merupakan suatu pengolahan data atau suatu proses 

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

hasilnya merupakan suatu informasi”.(Jogianto, H. M,1995). 
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2.2 SISTEM 

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.(Andri  Kristanto, 2003).
 

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam 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: 

 Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau 

subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan (Gordon B.Darwis, 1984). 

Sistem adalah suatu jaringan daripada elemen – elemen yang saling 

berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan 

pokok dari sistem tersebut. Menurut Bery E. Chossing dalam bukunya 

menerangkan bahwa suatu sistem adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau 

lebih komponen sebagai sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. (Abdul Kadir, 2003). 

 Sedangkan menurut (Andri Kristanto,2003). “Sistem adalah 

sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan”. 
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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  prosedure pencapaian tujuan. 

2. Batasan 

Merupakan batasan – batasan yang ada dalam mencapai tujuan dari 

sistem dimana batasan itu dapat berupa  peraturan – peraturan, biaya – 

biaya, personil dan peralatan.  

3. Kontrol 

Merupakan pengawas dari pelaksana pencapaian tujuan sistem, yang 

dapat berupa control 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 

Merupakan bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan data yamg 

berupa klasifikasi, peringkasan dan pencarian. 

6. Output 

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat berupa laporan 

dan grafik. 
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2.3 PENGOLAHAN 

Pengolahan berasal dari bahasa olah yang mengandung arti yaitu 

suatu proses dengan mekanisme dan proses tertentu guna memperoleh dan 

bisa menghasilkan suatu keluaran dalam hasil, olah juga bisa berarti 

bercampur, meramu dan memformulasikan suatu atau beberapa unsur 

masukan melalui cara dan langkah – langkah tertentu guna menghasilkan 

suatu output tertentu. 

Pengolahan berarti suatu pemrosesan terhadap suatu input atau 

masukkan yang berupa suatu atau beberapa unsur variabel tertentu melalui 

mekanisme dan formulasi yang berlaku dan telah ditetapkan sehingga 

didapat suatu hasil atau suatu produk keluaran. Dalam hal ini keluaran 

tersebut bisa berupa data atau informasi. 

Pengolahan data adalah kegiatan memanipulasi data yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, disamping 

menggunakan alat bantu lainnya.(Tarvi,2003). 

 

2.4 NILAI 

Nilai adalah suatu bentuk taksir harga. Nilai adalah taksir harga 

atau apresiasi yang muncul terhadap sesuatu dengan syarat, batasan atau pun 

skor tertentu. Adapun bentuk taksiran harga atau apresiasi tersebut bisa 

berupa interval dalam point angka, sesuai dengan prosedur, sistematika dan 

meknisme acuan yang berlaku dan telah ditetapkan. Yang dimaksud dalam 

skripsi ini yaitu prestasi belajar atau point kepandaian yang telah dicapai 

sesuai pada tiap mata pelajaran di sekolah. ( Balai Pustaka, 1999 ). 
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2.5 RAPORT 

Raport mempunyai arti dan pengertian yaitu sebagai laporan resmi 

(kepada yang wajib menerima). Dalam Skor sekolah raport mempunyai 

makna, definisi sekaligus berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua 

atau wali murid ( Balai Pustaka, 1999 ). 

 

 

2.6 MULTIUSER 

berikut ini merupakan definisi dari Multiuser yang penulis ambil 

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

berikut : 

“Multiuser adalah dimana lebih dari satu  orang dapat 

menggunakan program yang sama atau berbeda dari satu mesin yang sama 

atau berbeda” (Wahana Komputer,2001). 

“Multiuser adalah sistem operasi yang membiarkan banyak 

pengguna untuk masuk dan menggunakanya sistem pada waktu yang 

bersamaan, masing-masing bila melaksanakan pekerjaan mereka secara 

bebas tanpa tergantung pada pengguna yang lain”. 

“Multiuser adalah suatu data dapat digunakan oleh sejumlah 

orang secara bersamaan”. (Abdul Kadir, 2003). 

 kelebihan dari sistem Multiuser adalah sebagai berikut : 
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1. Mengunakan sistem multiuser yang memungkinkan penggunaan 

program secara bersama-sama (Local Area Network). 

 

2. Bila diinstall dari sistem Windows standar, program akan membuat 

shorcut folder pada desktop Windows untuk mempermudah 

menjalankannya. 

3. Dilengkapai dengan fungsi proteksi berupa fasilitas password pemakai 

beserta hak akses. 

  

2.7 VISUAL BASIC 

Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis GUI ( 

Graphical User Interface ). Visual Basic merupakan event-driven 

programming ( pemrograman terkendali kejadian ) artinya program 

menunggu sampai adanya respon dari pemakai berupa event/kejadian 

tertentu ( tombol diklik, menu dipilih, dan lain-lain ). Ketika event 

terdeteksi, kode yang berhubungan dengan evebt ( prosedur event) akan 

dijalankan. ( Ariyo Suryo Kusumo, 2000 ).  

Visual basic merupakan bahasa pemrograman event-driven  yang 

berasal dari basic, event-driven  artinya program menunggu sampai adanya 

respon dari pemakai berupa kejadian tertentu, misalnya tombol di klik atau 

menu dipilih. Ketik event terdeteksi event yang berhubungan akan 

melakukan aksi sesuai dengan kode yang diberikan. (Budiarto S.si, 2001). 


