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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aset Tetap 

 Aset tetap adalah aset berwujud milik perusahaan yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan 

kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk 

digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap sendiri dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kategori yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2014) 

Aset tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang digunakan 

dalam kegiatan perusahaan yang normal dan sifatnya relatif permanen, atau secara 

akuntansi dapat dikatakan memiliki umur lebih dari satu periode akuntansi. Aset 

tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempunyai macam-

macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan alat-alat, kendaraan, 

mebelair, dan lain-lain (Baridwan, 2008). 

Sedangkan aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat diamati 

secara langsung. Bukti adanya aset ini terdapat di dalam bentuk perjanjian, 

kontrak, atau kadang-kadang paten, tetapi aset ini sendiri tidak mempunyai wujud 

nyata. Aset yang termasuk kategori aset tidak berwujud diantaranya : paten, hak 

cipta, hak monopoli (franchise), cap dan merek dagang (trademark), biaya 

pendirian, biaya pengembangan software, dan goodwill (Smith & Skousen, 2005). 
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long term asset atau aset tetap adalah aset yang periodenya lebih panjang 

dibandingkan current assset. Pada umumnya long term asset di bagi menjadi dua 

bagian, yaitu tangible fixed asset (aset berwujud) dan intangible fixed (aset tidak 

berwujud). Tangible fixed asset meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, 

kendaraan, dan sebagainya. Nilai tangible fixed asset terus berkurang setiap tahun 

akibat adanya penyusutan atau depresiasi. Intangible fixed asset mencakup hak 

paten, brand equity, goodwill, dan sebagainya (Rangkuti, 2005). 

2.2 Manajemen Aset 

Menurut pemerintahan South Australia dalam Hidayat (2012), 

manajemen aset merupakan proses untuk mengelola permintaan dan panduan 

akuisisi,penggunaan dan pembuangan aset untuk membuat sebagian besar potensi 

layanan pengiriman dan mengelola resiko dan biaya selama umur hidup aset. 

Sedangkan menurut Departemen Transportasi Amerika Serikat dalam Hidayat 

(2012), manajemen aset adalah proses sistematis guna memelihara,memperbarui, 

dan mengoperasikan biaya yang timbul dari aset secara efektif. 

2.3 Siklus Manajemen Aset 

Menurut Hindrawan, dkk, (2006: 119) siklus hidup fisik dari suatu aset 

atau kelompok aset memiliki empat fase, yaitu perencanaan, pengadaan, operasi 

dan pemeliharaan, serta penghapusan. 
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Sumber : Hindrawan, dkk, 2006 

Gambar 2.1 Siklus Hidup Manajemen Aset 

2.3.1 Fase Perencanaan  

Fase Perencanaan adalah fase identifikasi ketika ada permintaan atas 

aset. Perencanaan aset yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut.  

1. Menentukan kebutuhan aset dan membeli aset yang diperlukan. 

2. Mengoptimalkan penggunaan aset yang telah ada sehingga pengadaan aset 

baru dapat dihindari.  

3. Mengevaluasi aset-aset yang telah ada untuk mengidentifikasi aset-aset yang 

kinerjanya buruk, atau membutuhkan biaya terlalu tinggi untuk dimiliki atau 

dioperasikan.  

4. Rencana pengadaan aset hendaknya menegaskan tentang jenis dan waktu 

kebutuhan aset dan menguraikan metode pengadaan dan pendanaan yang 

diusulkan.  

5. Pendanaan dan penganggaran modal untuk mempertimbangkan pilihan 

pengadaan dan penambahan aset dan membuat skala prioritas.  

6. Mempertimbangkan solusi-solusi non-aset untuk mengurangi kebutuhan aset.  
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2.3.2 Fase Pengadaan  

Fase pengadaan yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat. Pengadaan 

aset yang baik adalah sebagai berikut. 

1. Titik pusat penyediaan aman dan terpisah dari aset yang sedang     dalam 

penggunaan. 

2. Aset diberi kode balok (barcode) oleh pemasok dan daftar yang  

komputerisasi tersedia, untuk pembelian dalam volume atau nilai yang besar. 

3. Waktu untuk proses pengadaan, berapa lama barang sampai tujuan. 

4. Kondisi aset diperiksa sebelum diterima. 

5. Aset ditandai setelah diterima oleh pegawai yang bertanggung  jawab 

terhadap aset tersebut. 

2.3.3 Fase Pengoperasian dan Pemeliharaan 

Fase Pengoperasian dan pemeliharaan yaitu ketika aset digunakan untuk  

tujuan yang telah ditentukan. Fase ini diselingi dengan pembaruan, pergantian 

atau perbaikan secara periodik atas aset yang rusak. Pengoperasian dan 

pemeliharaan aset yang baik adalah sebagai berikut. 

1.  Pemeriksaan dan pemeliharaan aset secara berkala. 

2.  Penilaian terhadap kondisi aset. 

3.  Menentukan jenis pemeliharaan yang akan dilakukan. 

4.  Menyajikan ramalan biaya pemeliharaan rutin. 

5.  Terdapat riwayat pemeliharaan. 
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2.3.4 Fase Penghapusan  

Fase penghapusan dilakukan ketika umur ekonomis suatu aset telah habis 

atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang. Menurut 

Hidayat (2012) penghapusan barang atau aset dilakukan berdasarkan 

pertimbangan atas alasan-alasan, yaitu:  

a.   Untuk aset bergerak  

Aset bergerak dapat dipertimbangkan untuk disarankan atau diusulkan 

penghapusannya berdasarkan pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomis, 

dan pertimbangan karena hilang atau kekurangan.  

1.  Pertimbangan teknis, yaitu:  

a. Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak berat dan 

tidak ekonomis apabila diperbaiki.  

b.  Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.  

c.  Telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kadaluarsa.  

d. Karena penggunaan biasa mengalami perubahan dalam spesifikasi 

seperti terkikis dan aus.  

e. Selisih kurang dalam timbangan atau ukuran disebabkan 

penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.  

2.  Pertimbangan ekonomis, yaitu:  

a. Karena berlebih (surplus, ekses).  

b. Secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dihapus karena 

biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang 

diperoleh.  
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3. Karena hilang atau kekurangan penyimpanan atau kerugian yang 

disebabkan karena empat faktor, yaitu:  

a. Kesalahan atau kelalaian penyimpan atau pengurus barang.  

b. Diluar kesalahan atau kelalaian penyimpan atau pengurus barang.  

c. Mati, bagi tanaman atau hewan atau ternak.  

d. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).  

b.   Untuk aset yang tidak bergerak  

Aset atau barang yang tidak bergerak dapat atau perlu dipertimbangkan 

untuk diusulkan penghapusannya atas pertimbangan, yaitu:  

1. Rusak berat terkena bencana alam atau tidak dapat digunakan lagi.  

2. Terkena program planologi.  

3. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.  

4. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.  

5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.  

2.4 Depresiasi Aset Tetap 

Depresiasi adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap 

menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan 

sistematis. Pengalokasian biaya perolehan diperlukan agar dapat dilakukan 

penandingan yang tepat antara pendapatan dengan beban, sebagaimana diminta 

oleh prinsip penandingan. Depresiasi didefinisikan sebagai proses pengalokasian 

biaya perolehan, bukan proses penilaian aset. (Jusup, 2011) 
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2.4.1 Metode Perhitungan Depresiasi Aset Tetap 

 Berbagai metode depresiasi (penyusutan) dapat digunakan untuk 

mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama 

umur manfaatnya. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (straight 

line method). 

 Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur 

manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). 

Penentuan beban penyusutan dengan metode garis lurus dapat digunakan dengan 

rumus berikut : 

𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒏𝒚𝒖𝒔𝒖𝒕𝒂𝒏 =
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏 − 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖

𝑼𝒎𝒖𝒓 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒂𝒂𝒕
… … … … … (𝟏) 

 Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi 

manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari 

periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi 

manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. 

 Metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) : 

 Metode garis lurus (straight line method), atau metode saldo menurun. 

(diminishing balance method) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan. 

Dalam metode garis lurus (Straight Line Method) lebih melihat aspek waktu 

daripada aspek kegunaan. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Dalam metode 

penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar 

dan tidak dipengaruhi dengan hasil atau output yang diproduksi. Metode garis 



14 
 

 

 

lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari 

penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam prakteknya karena 

kemudahannya. Prosedur garis lurus secara koseptual seringkali juga merupakan 

prosedur yang paling sesuai. 

2.5    Pemrograman Terstruktur 

Pemrograman terstruktur adalah suatu tindakan untuk mengorganisasikan 

dan membuat kode-kode program supaya program mudah untuk dimengerti dan 

dimodifikasi (Jogiyanto, 1999). Pemrograman terstruktur merupakan aktifitas 

pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara 

sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah 

dipahami. 

Prinsip dari pemrograman terstruktur antara lain : 

1) Memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis. 

2) Memuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana. 

3) Program disusun dengan logika yang mudah dipahami. 

4) Biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah. 

2.6 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut McLeod dan Schell (2008), System Development Life Cycle atau 

yang disingkat SDLC adalah metoda tradisional yang digunakan untuk 

membangun, memelihara dan mengganti suatu sistem informasi. SDLC terdiri 

dari tujuh fase, yaitu : 

1) Project Indetification and Selection  

Fase dimana kebutuhan sistem informasi secara keseluruhan diidentifikasi dan 

analisa.  
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2) Project Intiation and Planning  

Fase dimana suatu proyek sistem informasi yang potensial dilakukan dan 

direncanakan terinci dikembangkan untuk pengembangan sistem. 

3) Analysis  

Fase dimana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan alternatif sistem baru 

diusulkan. 

4) Logical Design  

Fase dimana semua kegiatan fungsional dari sistem yang diusulkan untuk 

dikembangkan dan digambarkan secara independent.  

5) Physical Design  

Fase rancangan logis dari sebelumnya diubah dalam bentuk teknis yang terinci 

dimana pemrograman dan bentuk sistem dapat dibuat.  

6) Implementation  

Fase dimana sistem informasi diuji dan digunakan untuk mendukung suatu 

organisasi. 

7) Maintenance  

Fase dimana sistem informasi secara sistematis diperbaiki dan dikembangkan.  

2.6.1 SDLC Model  Waterfall 

Menurut Bishop (2004), SDLC model waterfall menurut referensi 

sommerville terdiri dari beberapa tahap sebagaimana ditunjukan pada gambar 2.3, 

yaitu Analisis dan definisi kebutuhan, perencanaan sistem dan perangkat lunak, 

implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, serta operasi dan 

pemeliharaan 
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Sumber: (Sommerville, 2011) 

Gambar 2.2  SDLC model Waterfall  

Sommerville (2011) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam model 

waterfall secara langsung merefleksikan aktivitas-aktivitas fundamental 

pengembangan sebagai berikut. 

1. Definisi Kebutuhan 

 Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi 

dengan pengguna sistem. Kebutuhan ini kemudian didefinisikan secara rinci dan 

befrungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. Desain Sistem dan Software 

Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat 

keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi 

abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya 
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3.  Implementasi dan Testing Unit 

 Pada tahap ini perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai 

serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi 

bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. 

4. Implementasi dan Testing Sistem 

 Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai 

sistem yang lengkap untuk mejamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. 

Setelah pengujian sistem, perangkat lunak dikirim kepada pelanggan. 

 Untuk testing sistem menggunakan beta testing dengan pengujian yang 

diserahkan ke pengguna untuk mengevaluasi perangkat lunak dengan kriteria 

tertentu Kriteria beta testing pada penelitian ini mengacu kepada indikator 

kualitas perangkat lunak menurut ISO 9126, yang meliputi : 

a. Functionality 

b. Reliability 

c. Usability 

d. Efficiency 

e. Maintainability 

f. Portability  

5. Operasi dan Maintenance 

 Tahap ini biasanya merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem 

diinstal dan dipakai, jika terjadi error selama pemakaian, dilakukan pemeliharaan 

dan koreksi terhadap error  yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu 

serta perbaikan atas implementasi unit sistem, sementara persyaratan-persyaratan 

baru ditambahkan. 
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2.7 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif 

mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah 

teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan 

mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Analisis sistem merupakan tahapan 

paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi menentukan 

keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya. Tahapan ini sangat 

penting karena menentukan bentuk sistem yang harus dibangun. Tahapan ini bisa 

merupakan tahap yang mudah jika klien sangat paham dengan masalah yang 

dihadapi dalam organisasinya dan tahap ini bisa menjadi tahap yang paling sulit 

jika klien tidak bisa mengidentifikasi kebutuhannya atau tertutup terhadap pihak 

luar yang ingin mengetahui detail proses-proses bisnisnya (Fatta, 2007). 

2.8    Perancangan  Sistem 

Perancangan sistem adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru 

berdasarkan hasil rekomendasi analisis sistem. Dalam tahap perancangan, tim 

kerja desain harus merancang spesifikasi yang dibutuhkan dalam berbagai kertas 

kerja. Kertas kerja itu harus memuat berbagai uraian mengenai input, proses, dan 

output dari sistem yang diusulkan. (Koniyo & Kusrini, 2007) 

2.9    Bagan Alir 

Menurut Jogiyanto (2005), flowchart (bagan alir) adalah bagan (charts) 

yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara 

logika dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara 
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keseluruhan dari sistem. Dalam perancangan sistem, bagan alir terdiri atas dua 

jenis, yaitu bagan alir dokumen dan bagan alir sistem. 

2.9.1 Bagan Alir Dokumen 

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir dokumen (document flowchart) 

atau bisa disebut juga sebagai bagan alir formulir yang merupakan bagan alir yang 

menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. 

Dalam pembuatannya, document flowchart memiliki ketentuan-ketentuan yang 

harus diperhatikan.  

2.9.2 Bagan Alir Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir sistem (system flowchart) 

merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk 

menggambarkan prosedur di dalam sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan 

dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan 

apa yang dikerjakan di sistem. Pembuatan system flowchart memiliki aturan dan 

ketentuan yang harus diikuti. Seperti halnya dalam pembuatan document 

flowchart, system flowchart memiliki notasi-notasi sebagai representasi dari 

proses kerja suatu sistem. Sebagian notasi dalam system flowchart memiliki 

kesamaan dengan notasi yang ada pada document flow seperti, terminator 

(start/end), dan notasi laporan. Selain kedua notasi tersebut terdapat perbedaan 

secara bentuk dan fungsinya.  

2.9.3 Document Flow Diagram (DFD) 

Menurut Jogiyanto (2005), DFD adalah diagram yang menggunakan 

notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. DFD menggambarkan 

komponen-komponen yang ada pada suatu sistem serta aliran-aliran data. Fungsi 
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utama dari DFD yaitu untuk memudahkan analis sistem untuk menggambarkan 

suatu sistem sebagai satu fungsi yang saling berhubungan antara satu dengan yang 

lain. 

DFD digunakan untuk menyajikan sistem dalam beberapa tingkat 

perincian dari yang sangat umum ke yang sangat terperinci. DFD banyak 

digunakan oleh analis sistem untuk mewakili elemen logis dari sistem. Akan 

tetapi, teknik ini tidak mewakili sistem fisik. Dengan kata lain, DFD menunjukkan 

tugas logis yang sedang dilakukan, namun tidak menunjukkan cara melakukannya 

atau siapa (atau apa) yang melakukannya.  

2.9.4 Entity relationship diagram (ERD) 

Entity relationship diagram adalah sebuah diagram yang secara 

konseptual memetakan hubungan antar penyimpanan pada data flow diagram 

diatas. Entity relationship diagram ini digunakan untuk melakukan permodelan 

terhadap struktur data dan hubungannya. Penggunaan entity relationship diagram 

ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kerumitan penyusunan sebuah database 

yang baik (Wahana Komputer, 2010). 

2.10    Tools Pemrograman 

Tools pemrograman adalah alat-alat yang digunakan oleh pengembang 

sistem untuk membuat, men-debug, me-maintenance, atau untuk mendukung 

sistem yang digunakan. Dalam rancang bangun aplikasi perencanaan jumlah 

produksi menggunakan metode winter pada PT. Indoberka Investama, tools 

pemrograman yang digunakan adalah Notepad++, HTML, PHP, dan perangkat 

lunak manajemen basis data MySQL. 
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2.10.1 Notepad++ 

Notepad++ adalah sebuah program freeware yang berfungsi sebagai 

editor pengganti notepad default bawaan Windows. Notepad++ ditulis dalam C++ 

yang menjamin kecepatan eksekusi lebih tinggi dan ukuran program yang lebih 

kecil. Editor ini biasa digunakan untuk mengedit halaman web berformat html 

standar menggantikan Dreamweavver. (Kurniawan & Java, 2010) 

2.10.2 Bahasa Pemrograman 

Utami dan Sukrisno (2005) mendefinisikan bahasa pemrograman sebagai 

kumpulan aturan yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengguna komputer membuat program yang dapat dijalankan dengan aturan 

tersebut. Bahasa pemrograman dapat dikelompokan dalam berbagai macam sudut 

pandang. Salah satu pengelompokan bahasa pemrograman adalah pendekatan dari 

notasi bagasa pemrograman tersebut, apakah lebih dekat ke bahasa mesin atau ke 

bahasa manusia. Dengan cara ini bahasa pemrograman dapat dikelompokan 

menjadi dua, yaitu bahasa tingkat rendah (low-level languanges) dan bahasa 

tingkat tinggi (high-level languanges). Dalam rancang bangun aplikasi 

perencanaan jumlah produksi menggunakan metode winter pada PT. Indoberka 

Investama, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Hyper Text Markup 

Languange (HTML), Hypertext Preprocessor (PHP), Cascading Style Sheet 

(CSS), Javascript, dan Structured Query Languange (SQL). Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 
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A. Definisi Hypertext Markup Language (HTML) 

Hypertext markup language adalah sebuah markup language yang 

didesain untuk membuat halaman web dan informasi lain yang dapat dilihat 

melalui browser. Hypertext markup language digunakan untuk menstruktur 

informasi dan dapat digunakan untuk mendefinisikan samantik dari sebuah 

dokumen. (Siswoutomo, 2005) 

B. Definisi Hypertext Preproxessor (PHP) 

Hypertext preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman scripting 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Walaupun dikenal sebagai bahasa 

untuk membuat halaman web, tapi hypertext preprocessor sebenarnya juga dapat 

digunakan untuk membuat aplikasi commend line namun juga GUI. (Zaki & 

Community, 2008) 

C. Cascading Style Sheet (CSS) 

Sulistyawan dkk. (2008) mendefinisikan CSS sebagai suatu bahasa 

stylesheet yang digunakan untuk mengatur style suatu dokumen. Pada umumnya 

CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa 

HTML dan XHTML. CSS memungkinkan web developer untuk memisahkan 

HTML dari aturan-aturan untuk membentuk tampilan sebuah website.  

CSS adalah sebuah dokumen yang berdiri sendiri dan dapat dimasukkan 

dalam kode HTML atau sekedar menjadi rujukan oleh HTML dalam 

pendefinisian style. CSS menggunakan kode-kode yang tersusun untuk 

menetapkan style pada elemen HTML atau dapat juga digunakan untuk membuat 

style baru yang biasa disebut class. CSS dapat mengubah besar kecilnya teks, 

mengganti warna background pada sebuah halaman, atau dapat pula mengubah 
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warna border pada tabel, dan masih banyak lagi hal yang dapat dilakukan oleh 

CSS. Singkatnya, CSS digunakan untuk mengatur susunan tampilan pada halaman 

HTML. 

D. Javascript 

 Menurut Wahana Komputer (2010). Javascipt merupakan bahasa yang 

berbentuk kumpulan skrip yang berfungsi untuk memberikan tampilan yang 

tampak lebih interaktif pada dokumen web. Dengan kata lain, bahasa ini adalah 

bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan ke dalam bahasa 

pemrograman HTML dengan mengijinkan pengeksekusian perintah-perintah pada 

sisi klien, dan bukan sisi server dokumen web. Javascipt tidak membutuhkan 

compilator karena pemasangannya diselipkan pada bahasa pemrograman HTML.  

 Kelebihan dari penggunaan Javascript adalah sebagai berikut : 

1) Lebih praktis dan mudah sebab Javascript memiliki sedikit sintaks. 

2) Koneksi cepat sebab peletakan program berada pada sisi klien, berukuran 

file sangat kecil, dan dapat dijalankan langsung di browser. 

Sedangkan kekurangan Javascript terdapat pada pengelolaan objek yang 

terbatas. 

E. Structured Query Languange (SQL) 

 Menurut Arief (2006), Structured Query Languange (SQL) adalah salah 

satu bahasa generasi level ke-4 yang awalnya dikembangkan oleh IBM. SQL 

adalah bahasa yang bersifat request oriented dan bersifat non-prosedural, 

sehingga lebih mudah untuk dipelajari karena sintaksis yang digunakan hampir 

menyerupai bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Oleh 

karena itu, SQL lebih fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, SQL juga 
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bersifat non case sensitive Banyak vendor pembuat Database Management 

System (DBMS) yang saat ini menggunakan SQL sebagai standarisasi dalam 

produk mereka, seperti ORACLE, Microsoft SQL Server, PostGreSQL, dan 

MySQL.  

 SQL memiliki tiga bagian utama, yaitu : 

1) DDL (Data Definition Languange), yaitu perintah yang memiliki 

kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan 

pembuatan dan penghapusan objek seperti tabel, indeks, bahkan basis 

datanya sendiri. Misalnya : CREATE, DROP, dan ALTER. 

2) DML (Data Manipulation Languange), yaitu perintah yang berhubungan 

dengan proses manipulasi data pada tabel atau record. Misalnya : INSERT, 

UPDATE, SELECT, dan DELETE. 

3) DCL (Data Control Languange), yaitu perintah yang digunakan untuk 

mengontrol data. Misalnya : GRANT dan REVOKE. 

2.10.3 Database Management System 

Yanto (2016) mendefinisikan DBMS sebagai sebuah paket program 

(software) yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, 

pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. 

Perangkat lunak yang tergolong ke dalam DBMS antara lain, Microsoft SQL 

Server, MySQL, ORACLE, Microsoft Access, dan lain-lain.  

 Penyimpanan data dalam DBMS akan mempunyai banyak manfaat dan 

kelebihan, antara lain : 

1) Performance, misalnya efisiensi dalam hal media penyimpanan dan 

penggunaan memori. 
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2) Integrity, misalnya kemampuan DBMS untuk mengatasi masalah 

redundancy atau kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama 

yang dapat menyebabkan pemborosan media penyimpanan. 

3) Independency, misalnya kemudahan dalam mengubah struktur basis data 

tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya. 

4) Centralization, misalnya kemudahan dalam mengelola basis data yang 

terpusat dan konsistensi data yang diakses bersama-sama lebih terjamin 

5) Security, yaitu sistem keamanan DBMS yang lebih fleksibel daripada 

pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS 

memberikan keluwesan untuk meberikan hak akses kepada pengguna. 

Dalam rancang bangun aplikasi perencanaan jumlah produksi 

menggunakan metode winter pada PT. Indoberka Investama, DBMS yang 

digunakan adalah MySQL. MySQL merupakan salah satu sistem database yang 

sangat handal karena menggunakan sistem SQL. Pada awalnya SQL berfungsi 

sebagai bahasa penghubung antara program database dengan bahasa 

pemrograman yang kita gunakan. Dengan adanya SQL maka para pemrograman 

jaringan dan aplikasi tidak mengalani kesulitan sama sekali didalam 

menghubungkan aplikasi yang mereka buat. Setelah itu SQL dikembangkan lagi 

menjadi sistem database dengan munculnya MySQL. MySQL merupakan 

database yang sangat cepat, beberapa user dapat menggunkan secara bersamaan, 

dan lebuh lengkap dari SQL. MySQL merupakan salah satu software gratis yang 

dapat di-download melalui situsnya. MySQL merupakan sistem manajemen 

database, relasional sistem database dan software open source. 

 


