
 
 

8 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Stok atau Persediaan 

Persediaan atau inventory atau stok adalah suatu istilah umum yang 

menunjukan segala sesuatu atau sumber daya – sumber daya organisasi yang 

disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan permintaan (Handoko, 2000:333). 

Pada umumnya persediaan juga merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang 

jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Persediaan biasanya mencakup 

beberapa jenis persediaan seperti persediaan bahan mentah, persediaan bahan 

setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Untuk sistem yang sedang dibangun atau 

dirancang ini menggunakan persediaan jenis barang jadi yang dimana berfungsi 

untuk mendukung proses yang ada.  

Oleh sebab itu perusahaan selalu mengadakan persediaan untuk memenuhi 

kebutuhan, karena tanpa adanya persediaan, sebuah perusahan akan menghadapi 

pada risiko kekurangan barang atau persediaan yang nantinya dapat menggangu 

proses yang terjadi pada perusahaan. 

3.2 Rancang Bangun 

Rancang bangun adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain 

sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan 

yang diperoleh daari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. (Ladjamudin,2005) 

Rancang bangun adalah tahap dari setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan 

fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat
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berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, 

termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat 

keras dan perangkat lunak dari suatu sistem. (Jogiyanto, 2005:197) 

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

3.3 Aplikasi 

Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang 

diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang 

mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung 

menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang 

menguntungkan pengguna.  

Seperti halnya aplikasi Microsot Office yang dimana dapat mengelolah 

suatu masukkan menjadi suatu hasil yang bermanfaat atau menghasilkan informasi 

yang dapat digunakan pengguna untuk proses lebh lanjut, misalnya laporan kepada 

pihak beberapa pihak atau dokumentasi suatu kegiatan. 

3.4 Website 

Website atau disingkat dengan web merupakan sekumpulan halaman yang 

terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, 

gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses dari 

seluruh dunia. Website dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni : 
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a. Website Statis: merupakan web yang halamannya tidak berubah, biasanya untuk 

melakukan perubahan dilakukan secara manual dengan mengubah kode. 

Website statis informasinya merupakan informasi satu arah, yakni hanya berasal 

dari pemilik softwarenya saja, hanya bisa diperbarui oleh pemiliknya saja. 

Contoh website statis ini, yaitu profil perusahaan. 

b. Website Dinamis: merupakan web yang halaman selalu update, biasanya 

terdapat halaman backend (halaman administrator) yang digunakan untuk 

menambah atau mengubah konten. Web dinamis membutuhkan database untuk 

menyimpan. Website dinamis mempunyai arus informasi dua arah, yakni 

berasal dari pengguna dan pemilik, sehingga pengupdate-an dapat dilakukan 

oleh pengguna dan juga pemilik website. 

3.5 Laravel 

Laravel adalah sebuah framework Hypertext Preprocessor (PHP) yang 

dirilis dibawah lisensi Massachusetts Institute of Technology (MIT), dibangun 

dengan konsep MVC (model view controller). Pengembangan website berbasis 

MVC yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas 

perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya 

pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi 

dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu. 

MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan 

aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen- 

komponen aplikasi, seperti : manipulasi data, controller, dan user interface. 
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1. Model 

Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang 

membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke 

basis data, pembaruan data dan lain-lain. 

2. View 

Bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Bisa dikatakan berupa halaman 

web. 

3. Controller 

Merupakan bagian yang menjembatani model dan view. 

3.6 Database 

Database merupakan sekumpulan data yang terkait. (Kadir, 2008; 9). 

Database merupakan komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi, 

karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data 

yang ada dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-

informasi dalam berbagai bentuk. Database merupakan suatu kelompok data yang 

saling berkaitan. 

MySQL adalah sebuah software open source yang digunakan untuk 

membuat sebuah database (Kadir, 2008:2). 

MySQL merupakan Relational Database Management System (RDBMS) 

atau server database yang mengelola database dengan cepat menampung dalam 

jumlah sangat besar dan dapat diakses oleh banyak user (Raharjo, 2011:21). 

MySQL didistribusikan dengan license open source GPL (General Public 

License) mulai versi 3.23 pada bulan Juni 2000. MySQL merupakan database yang 

pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet (PHP dan 
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Perl). MySQL dan PHP dianggap sebagai pasangan software pembangun aplikasi 

web yang ideal. MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis 

web, umumnya pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman 

script PHP (Rudianto, 2011). 


