16

4
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran umum perusahaan
2.1.1 Sejarah berdirinya perusahaan
Perusahaan pengecoran logam CV Prima Logam berdiri pada tahun 1981. Usaha ini bergerak dibidang pengecoran logam. Usaha ini didirikan karena usaha pengecoran logam dipandang mempunyai prospek pasar yang masih luas dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekelilingnya.
Pada awal mula berdirinya, perusahaan ini merupakan anak cabang dari PT Aneka Karya di Batur Klaten. Sehingga semua order bahan baku, pemasaran hasil produksi semuanya dari PT Aneka Karya.
Pada tahun 1981 CV Prima Logam dianggap sudah mampu untuk berdiri sendiri, mulai dari mencari order keluar, mencari bahan baku, serta memasarkan produksinya sehingga CV Prima Logam dilepas oleh PT Aneka Karya. Meskipun CV Prima Logam sudah dilepas tetapi masih dimonitor dan diarahkan oleh       PT Aneka Karya sampai sekarang.

2.2 Metode pengolahan persediaan barang yang digunakan pada sistem ini
Sistem komputerisasi pengolahan persediaan barang CV Prima Logam ini menggunakan metode rata-rata bergerak. Pada metode ini total harga dibagi dengan jumlah barang menghasilkan harga rata-rata tertimbang.
Metode rata-rata bergerak didasarkan pada anggapan bahwa barang yang tersedia untuk dijual adalah homogen, sehingga, pengalokasian harga perolehan barang yang tersedia untuk dijual dilakukan atas harga perolehan barang rata-rata tertimbang yang perhitungannya dilakukan setiap akhir periode (akhir minggu, bulan atau tahun). 
Persediaan barang dagangan adalah elemen yang sangat penting dalam penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang eceran maupun perusahaan dagang partai besar. Persediaan berpengaruh penting terhadap metode rata-rata bergerak. Dalam hal tersebut perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, persediaan merupakan bagian yang sangat besar dari keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Meskipun demikian, jumlah dan persentasenya berbeda-beda, antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya.
Metode rata-rata bergerak digunakan karena untuk memperoleh harga bahan baku yang stabil, konsumen tidak mau tahu, harga pokok tersebut naik atau turun.
Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk menentukan harga perolehan barang yaitu:
First-in, first-out (FIFO)
Metode First-in, First-out atau yang sering disebut FIFO menganggap bahwa barang yang lebih dahulu dibeli, akan dijual lebih dahulu. Dengan demikian harga perolehan barang yang lebih dulu dibeli, dianggap akan menjadi menjadi harga pokok penjualan lebih dulu juga. Beberapa penulis menerjemahkan FIFO kedalam bahasa Indonesia menjadi masuk pertama, keluar pertama (MPKP). Penulis sendiri cenderung untuk menggunakan istilah dalam bahasa Inggris karena istilah FIFO di Indonesia sangat populer. FIFO seringkali sejalan dengan aliran fisik barang dagangan, karena dengan manajemen yang baik biasanya barang yang paling lama dijual lebih dahulu.
Pada metode FIFO, persediaan akhir ditentukan dengan mengambil harga perolehan per unit dari pembelian paling akhir dan bergerak mundur sampai semua unit dalam persediaan mendapat harga perolehan.
Contoh kasus:
Persediaan barang dijual pada PT Pinatubo dengan metode FIFO sebagai berikut:
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bahwa dalam metode FIFO, harga perolehan persediaan akhir didasarkan pada harga perolehan dari pembelian terakhir. Penentuan harga pokok penjualan dapat juga diperiksa kebenarannya berdasarkan pada anggapan FIFO, barang yang dibeli dahulu akan dijual lebih dahulu pula.  Dengan anggapan tersebut maka 550 unit barang yang dijual akan mempunyai harga perolehan sebagai berikut:
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Last in, first out (LIFO)
Metode Last in, first out atau yang sering disebut LIFO didasarkan pada anggapan bahwa barang yang dibeli akhir akan dijual atau dikeluarkan lebih dahulu. Dengan demikian harga perolehan barang yang dibeli akhir akan dialokasikan lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan. Apa bila kita menggunakan sistem persediaan periodik, semua barang yang dibeli selama periode dianggap tersedia untuk dijual lebih dahulu, tanpa memandang tanggal pembeliannya. Ini berarti bahwa barang yang dibeli pada bulan november dapat dimasukan sebagai harga pokok penjualan bulan januari yang lalu. Metode LIFO diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai metode masuk terakhir, keluar pertama (MTKP). Seperti halnya pada FIFO, penulis cenderung untuk menggunakan istilah dalam bahasa Inggris karena istilah LIFO yang sudah sangat populer dalam praktik di Indonesia. Metode ini biasanya tidak sejalan dengan aliran fisik barang. Pada metode ini persediaan akhir ditentukan dengan mengambil harga perolehan per unit dari barang-barang yang dibeli paling awal dan kemudian bergerak maju, sampai semua unit yang ada dalam persediaan mendapatkan harga perolehan.
Contoh Kasus:
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seperti halnya pada metode FIFO kita dapat menguji kebenarannya penentuan harga pokok penjualan dengan cara sebagai berikut:
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Rata-rata bergerak
Metode rata-rata didasarkan pada anggapan bahwa barang tersedia untuk dijual homogen. Pada metode ini, pengalokasian harga perolehan barang yang tersedia untuk dijual dilakukan atas dasar harga perolehan rata-rata tertimbang. Selanjutnya harga perolehan rata-rata per unit dikalikan dengan jumlah unit yang ada dalam persediaan untuk menentukan harga perolehan persediaan akhir.
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selanjutnya harga perolehan rata-rata per unit dikalikan dengan jumlah unit yang ada dalam persediaan untuk menentukan harga perolehan persediaan akhir. Pengalokasian harga perolehan barang tersedia dijual dengan metode rata-rata adalah:
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2.3 Sistem basis data
Sistem basis data adalah gabungan antara basis data dengan perangkat keras, perangkat lunak sistem manajemen basis data termasuk di dalamnya program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem.
Basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data tentang suatu benda atau kejadian yang saling berhubungan satu sama lain. Pengelolaan basis data dapat dilakukan secara manual atau dengan komputer. Basis data berbasis komputer dapat dikelola baik oleh sistem manajemen basis data atau database mangement system (DBMS). Sistem manajemen basis data adalah kumpulan program yang digunakan untuk membuat dan mengelola basis data. Basis data tidak hanya berisi basis data itu sendiri tetapi juga termasuk definisi dari data yang disimpan. 
	Dalam sistem pengolahan data persediaan barang ini menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0, dimana Delphi merupakan program aplikasi database yang berbasis obyek pascal dari Borland. Di samping itu, Delphi juga memberikan fasilitas pembuatan aplikasi visual seperti Visual Basic, C++ Builder.
2.4 Mysql server
Mysql server merupakan sebuah database server yang dapat berjalan pada beberapa sistem operasi. Pada awalnya, distro mysql dikembangkan dan dijalankan hanya pada sistem operasi Linux saja, akan tetapi dengan perkembangannya sekarang, distro mysql dapat juga dijalankan pada beberapa sistem seperti Windows 9X, 2000, NT, XP maupun pada komputer Solaris.
	Database dengan mysql ini dapat memuat berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus user untuk diolah didalamnya. Karena berupa database server maka program ini telah memiliki sebuah sistem keamanan yang dipercaya bagi para penggunanya. Database mysql memiliki lisensi resmi dari GNU/GPL (General Public Lisense), sebagai pengguna kita dapat menggunakannya secara bebas dan tanpa harus bayar.
	Perintah yang digunakan dalam mysql adalah perintah SQL (Structure Query Language) yaitu berupa bahasa permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan pada beberapa program penghasil database termasuk mysql.
Banyak orang yang salah dalam mengartikan kedua istilah tersebut (mysql dan sql). Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda, mysql adalah sebuah program atau distro yang menangani database atau dalam kata lain mysql merupakan program penghasil database. Sedangkan sql adalah perintah atau bahasa permintaan yang digunakan dalam program mysql.
	Untuk menjalankan Mysql Server, masuklah kedalam lingkungan DOS, lalu masuk ke dalam direktori mysql ketikkan mysql lalu tekan <enter> maka akan muncul sebagai berikut:
prompt mysql>_ menunjukan bahwa database mysql telah aktif. Jika prompt ini telah aktif maka dapat langsung mengetikan perintah-perintah dilingkungan mysql.
	Ada beberapa contoh perintah mysql yang dapat di lakukan seperti berikut ini:

Membuat database
Mysql> CREATE DATABASE database_name
Melihat database
Mysql> SHOW DATABASE;
+----------+
| Database |
+----------+
| mysql    |
| test     |
+----------+
Menghapus database
Mysql> DROP DATABASE database_name;
Membuat tabel
Mysql> CREATE TABLE table_name;
(
	column_name1 data_type,
	column_name2 data_type,
	..........
)
Mengetahui nama-nama tabel
Mysql> SHOW TABLES;
+-----------------+
| Tables_in_mysql |
+-----------------+
| columns_priv    |
| db              |
| func            |
| host            | 
| tables_priv     |
| user            |
+-----------------+
menghapus tabel
mysql> DROP TABLE table_name;
Menambahkan field kedalam tabel
Mysql> ALTER TABLE table_name
	 ADD column_name data_type;
Menghapus Field
Mysql> ALTER TABLE table_name
	 DROP column_name;
Memasukan data
Mysql> INSERT INTO table_name;
       VALUES (value1, value2,....)
Selain sintak diata dapat juga menyebutkan nama-nama field (kolomnya).
Mysql> INSERT INTO table_name (column1, column2,...)
      VALUES (value1, value2,....)

Menampilkan data
Mysql> SELECT (column1, coloumn2…) from table_name
Atau jika akan menampilkan semua kolom maka dapat menggunakan tanda *.
Mysql> SELECT * from table_name;
Merubah data / mengganti data
UPDATE table_name
SET column1 = expr1,
column2 = expr2
WHERE where_definition

Menghapus data
Mysql> DELETE FROM table_name WHERE where_definition
Untuk melihat tabel user
Mysql> SELSCT user, host, password DROM user;

2.5 Pemrograman Borland Delphi 7.0
	Delphi merupakan salah satu bahasa pemrograman berorientasi obyek (Object Oriented Programming ) yang merupakan perluasan dari pemrograman terstruktur yang mengutamakan pemakaian ulang program dan enkapitulasi data berdasarkan fungsinya.
Integrated Develovment Environment ( IDE ) dari delphi adalah sebuah lingkungan yang berisi tool–tool yang diperlukan untuk desain, menjalankan dan menguji sebuah aplikasi, disajikan dan terhubung dengan baik sehingga memudahkan pengembangan program. Pada delphi, IDE terdiri atas Main Window, Component Palette, Form Designer, Code Editor dan Object Inspector. Integrasi ini memberikan kemudahan dalam mengembangkan aplikasi yang kompleks.
Main Window
Window utama yang merupakan pusat pengaturan di dalam delphi. Dalam window ini terdapat tiga buah elemen, yaitu menubar, speedbar dan component palette.
Berikut adalah gambar tampilan borland delphi 7.0:
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Gambar 2.1 Borland Delphi 7.0

Form Designer
Form designer merupakan tempat meletakkan component untuk merancang antar muka. Form memiliki ekstensi .dfm atau .xfm.
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Gambar 2.2 Form Designer


Visual Componen Library
Tool untuk memilih visual component library yang disediakan oleh Borland Delphi 7.0, misal Edit, Label, Memo, ComboBox, dan lain-lain
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Gambar 2.3 Visual Componen Library

Object Inspector
Windows ini memiliki dua buah halaman yaitu properties dan event. Halaman properties menampilkan semua property untuk obyek yang dipilih dalam window form. Sedangkan halaman event mendaftar semua kejadian yang akan ditanggapi oleh objek yang bersangkutan.
Properti : untuk memberikan nilai-nilai property pada pada komponen visual.
Events : untuk memasukan program atau fungsi, berkaitan dengan kejadian pada komponen.
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Gambar 2.4 Object Inspector
Code Designer
Halaman ini berisi code berupa file unit dari form designer dimana kita memberikan kejadian/event. Obyek yang diletakkan dalam form designer dikumpulkan/berada dalam satu kelas form dan kelas dari form ini berada dalam satu file unit. File unit ini disimpan dengan ekstensi .pas seperti ekstensi dalam pascal.
file_20.png

file_21.wmf


Gambar 2.5 Editor Kode Program
File Save As
Untuk menyimpan semua program yang telah dibuat antara lain Unit1 dan Project1 sebagai contoh (gambar 2.6 dan 2.7).
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Gambar 2.6 Menyimpan Unit Program
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Gambar 2.7 Menyimpan Project program

