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BAB II
LANDASAN TEORI
Pengelolaan Aset (Aktiva Tetap)
Aktiva tetap adalah kekayaan organisasi yang memiliki wujud, manfaat lebih dari satu tahun, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kenyatannya aktiva tetap bisa mengalami perbaikan dan habis waktu pakai (rusak total/usang). 
Untuk mengelola aktiva tetap agar bisa memanfaatan secara optimum selama taksiran umur ekonomisnya perlu dibentuk satu fungsi khusus yang memiliki tanggungjawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Jika masing-masing fungsi (lebih dari satu fungsi) memiliki memiliki wewenang untuk menggunakan, memindahkan, dan menghentikan pemakaian aktiva tetap maka, penggunaan aktiva tetap tidak akan optimal sebab, aktiva yang menganggur tidak akan secara cepat bisa dimanfaatkan oleh fungsi lain.
Dalam organisasi perlu adanya fungsi yang bertanggungjawab atas pengelolaan aktiva tetap dengan wewenang sebagai berikut;
	Menetapkan aktiva tetap ditangan fungsi pemakai terntetu.

Memberikan otorisasi pemindahan aktiva tetap dari satu fungsi kefungsi yang lain.
Memberikan otorisasi penghentian aktiva tetap.
Memberikan otorisasi pengiriman kepihak luar untuk reparasi. 

Tabel 2.1 Pengkodean Aktiva Tetap (Nomor Inventaris)
Digit ke
Keterangan
1
Golongan
2-4
Jenis Alat
5-6
Waktu Perolehan (2 digit tahun terakhir)
7-9
Bagian yang memiliki aset
10
Portability
11-15
Nomor Urut

Golongan terdiri dari 1 : Elektronik, 2 : Transportasi, 3 : Mebel. Jenis alat adalah kode dari nama alat misal 001 : Kursi, 002 : Komputer, dll. Portability adalah  kemudahan untuk dibawa, 1 : Portable (dapat dibawa manusia),  2 : Moveable (dapat dipindah dengan mesin), 3 : Fixtures (melekat pada aktiva lain). Nomor urut adalah pengurutan untuk spesifikasi alat yang sama.
Pengeloalaan aktiva tetap sebenarnya sudah dilakukan sejak tahap perencanaan pengadaan yakni penentuan masa pakai produktif dan besar biaya yang dikeluarkan pada saat pengadaan.  Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk aktiva tetap akan dialokasikan pada masa-masa operasi organisasi secara periodik. Ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya operasional untuk aktiva tetap pada masa tertentu dan berapa nilai aset sekarang yang tersisa oleh waktu dan usia. Pengalokasian biaya tersebut dikenal dengan depresiasi. Beberapa metode untuk menghitungnya antara lain;
	Metode aktivitas 

Depresiasi dianggap sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas bukan dari berlalunya waktu. Depresiasi dihitung dengan aturan
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	Metode garis lurus

Metode ini memperhitungkan dari segi fungsi waktu, bukan dari pelayanan dengan perhitungan sebagai berikut ;
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	Metode beban menurun

Memberikan beban depresiasi lebih tinggi pada awal-awal tahun dan semakin menurun pada akhir tahunnya. Ada dua macam dalam implementasi metode ini antara lain ;
	Metode jumlah angka tahun. 

Perhitungannya menurun berdasarkan pecahan tahun dengan pembilang tetap contoh ditaksir usia 5 tahun maka, setiap tahunnya dihitung 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 dari dasar depresiasi. 
	Metode saldo menurun

Tarif depresiasi dinyatakan sebagai persentasase. Contoh tarif menurun-ganda  untuk aktiva 10 tahun akan sebesar 20 % maka, perhitungan beban depresiasi = 20% dikalikan dengan nilai buku awal setiap tahunnya, dimana nilai buku awal tahun tertentu diperoleh dengan pengurangan nilai buku awal tahun sebelumnya dengan biaya depresiasi. 
	Metode depresiasi khusus

Metode ini memiliki bentuk khusus sesuai dengan karakteristik organisasi dan kenyataan dilapangan yang dihadapi, oleh karena keadaan dan kebutuhan setiap organisasi berbeda maka solusi metode bentuk khusus sering diambil.
Dalam kasus pengelolaan aktiva tetap, penggunaan metode garis lurus untuk menghitung nilai taksiran aktiva tetap dianggap lebih mendekati karena, memiliki karakteristik yang lebih cocok dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu mengasumsikan bahwa biaya yang dikeluarkan adalah jasa  penggunaan aktiva tetap selama usia produktif aktiva yang bersangkutan.

Pengelolaan aktiva tetap Di STMIK AKAKOM sangat sederhana yaitu melakukan pembelian aktiva tetap tertentu berdasarkan instruksi manajemen kemudian memberikannya kepada fungsi (bagian) yang terkait (membutuhkan)  selanjutnya dicatat manual dan setelah diserahkan, bagian perbekalan tidak bisa melakukan kontrol secara optimal tentang penggunaan, keberadaan, dan bahkan upaya manajemen untuk inventaris tersebut bagi perbekalan seakan-akan hilang. Sehingga diperlukan upaya perubahan manajemen yang lebih baik. Dengan implementasi sistem ini maka, diharapkan fungsi manajemen bisa berjalan lebih baik.

Arsitektur Sistem Terdistribusi
Sistem Terdistribusi adalah sistem dimana pemrosesan informasi didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak hanya terbatan pada satu mesin saja. Saat ini ada tiga sistem utama yakni;
	Sistem personal yang  dirancang untuk berjalan pada workstation seperti word processor, image processor, spreadsheet dan lain-lain.
	Sistem embedded yang berjalan pada satu atau sekelompok prosesor yang terintegrasi. Contoh sistem manajemen instrumen, dan lain-lain.

Sistem terdistribusi (tersebar). Pada sistem tersebut perangkat lunak berjalan pada sekelompok prosesor yang bekerja sama dan terintegrasi secara longgar yang dihubungkan oleh jaringan. Contoh ATM Bank, pemesanan, dan lain-lain. 
Karakteristik sistem terdistribusi
	Pemakaian bersama sumber daya, baik hardware maupun software.

Keterbukaan : kebebasan dalam pemakaian resource baik software maupun hardware.
Konkurensi : beberapa proses dapat beroperasi pada saat yang sama pada berbagai komputer di jaringan.
Skalabilitas : sistem bisa diskala dalam hal kemampuan untuk upgrade dengan menambahkan sumber daya baru untuk memenuhi tuntutan sistem.
Toleransi kesalahan : tersedianya beberapa komputer dan potensi untuk replikasi informasi mengandung arti bahwa sistem terdistribusi harus toleran untuk beberapa kegagalan baik perangkat keras/lunak dan mampu melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut.
Transparansi : terbukanya sifat terdistribusi sistem bagi user. Sehingga user bisa memanfaatkan layanan jaringan tanpa harus mengerti hal-hal yang berhubungan dengan sistem terdistribusi. Namun dalam banyak kasus pemberian informasi mengenai organisasi sistem kepada user bisa membuat user lebih mampu memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik.
Kerugian sistem terdistribusi
	Kompleksitas. Sistem terdistribusi lebih sulit dari pada sistem terpusat.

Keamanan. Sistem dapat diakses oleh lebih dari satu komputer sehingga proteksi keamanan akan semakin sulit.
Ada dua tipe generik arsitektur sistem terdistribusi yaitu:
	Arsitektur client-server.

Pada pendekatan ini, sistem dapat dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan untuk klien yang memakai layanan ini. Server dan klien diperlakukan berbeda dalam hal ini, bisa berbentuk two tier (aplikasi kecil) ataupun multi tier (aplikasi besar). Klien hanya bisa menerima layanan dari server tidak bisa menerima layanan dari klien lainnya (mirip dengan manajemen satu atap).
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	Model Client-Server

	Arsitektur Objek Terdistribusi

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara klien dan server, sistem dapat dianggap sebagai suatu set obyek yang berinteraksi dengan tidak memperdulikan lokasinya. Sistem  terdistribusi biasaya dikembangkan dengan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Sistem ini terdiri atas bagian independen yang terintegrasi secara longgar (loose) yang dapat berinteraksi langsung dengan bagian lain.
Objek dapat didistribusikan pada sejumlah komputer pada jaringan dan berkomunikasi melalui protokol-protokol yang dipakai. Contoh implementasi sistem terdistribusi ini adalah penambangan data (data mining), yang mencari hubungan antara data yang tersimpan pada sejumlah database  yang berbeda misalnya sistem penjualan (makanan dan peralatan) jika ada pembeli makanan banyi mungkin juga perlu ditawarkan perangkat-perangkat bayi. 
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	Model Objek Terdistribusi

Kelebihan model ini antara lain;
	Memungkinkan perancang sistem tidak terburu-buru menentukan dimana dan bagaimana layanan di berikan (berbeda dengan Client-Server).

Model yang sangat terbuka untuk menempatkan sumber daya baru ditambahkan jika perlu, tanpa batasan bahasa pemrograman.
Fleksibel dan dapat diskala. Instance-instance sistem berbeda dengan layanan sama yang disediakan oleh objek yang berbeda atau objek yang direplikasi dapat dibuat untuk menangani beban sistem yang berbeda. Penambahan objek baru tidak mengganggu kerja sistem lain.
	Rekonfigurasi sistem secara dinamis akan dimungkinkan dengan objek bermigrasi melintasi jaringan jika diperlukan. Misalnya adanya layanan yang berfluktuasi. Objek yang menyediakan layanan dapat bermigrasi ke pemroses yang sama sebagai objek yang meminta layanan.
Jenis protokol yang digunakan untuk sistem terdistribusi antara lain ;
	RMI (Remote methode invocation) yang dibuat oleh Sun micro system pada bahasa pemrograman java.
	RMI/IIOP (Internet Inter Object Request Broker Protocol) pada bahasa pemrograman java.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Penggagasnya adalah OMG (Object Manajement Group) suatu konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan (seakarang lebih dari 500 perusahaan besar).
	XML-RPC (Extensible Markup Language Remote Procedure Call).
SOAP (Simple Object Access Protocol).
	DCOM (Distributed Component Object Mode) Oleh Microsoft.
	.NET Oleh Microsoft.






Perangkat Keras
Dibawah ini merupakan spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang akan dibuat;
	Prosesor dengan kecepatan 500 Mhz keatas

Sisa isi hardisk yang kosong minimal 500 MB
	Printer dot matrik atau ink jet
	Memori komputer minimal 32 MB
	Monitor dengan VGA 4 MB

Perangkat Lunak
Untuk mengimplementasikan rumusan algoritma dari permasalahan yang sudah terbentuk diperlukan perangkat lunak untuk menerjemahkan kedalam bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer, yang terdiri dari ;
	Sistem Operasi

Untuk sistem operasi yang digunakan bisa bermacam-macam yaitu: windows dan variannya, Linux dan variannya, bahkan Macintosh pun bisa digunakan dalam membuat aplikasi ini, tapi dalam tugas akhir ini akan digunakan sistem operasi Linux Mandrake 10. 
	Bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat aplikasi.

Dalam menerapkan suatu sistem aplikasi perlu digunakan suatu bahasa pemrograman untuk mengimplementasikannya karena, komputer hanya mengerti bahasa komputer (bahasa pemrograman) yang sudah dipasang pada komputer tersebut.  Oleh karena, itu digunakan bahasa pemrograman PHP (PHP Hypertext Preprocessor) sebagai alat untuk membawa script HTML ke browser yang sebelumnya dieksekusi di server dengan servernya adalah Apache, dan database PostgreSQL sebagai alat untuk menyimpan data kedalam database, protokol yang digunakan untuk komputasi terdistribusi adalah XML RPC dengan menggunakan library PHPrpc 09.

Bahasa Pemrograman PHP
Sebelum menguraikan PHP tentunya harus disinggung dahulu teknologi-teknologi yang berhubungan dengannya, yakni HTML, Script, HTTP, dan Server.
	Server adalah perangkat lunak dalam komputer yang menangani/mengatur berbagai permintaan atau request dari client (komputer yang melakukan suatu permintaan data/proses).
	HTML (Hipertext Markup Language) adalah dokumen yang berjalan pada browser dimana mekanisme kerjanya adalah browser melakukan permintaan suatu halaman HTML pada alamat tertentu selanjutnya server akan mencari berkas yang diminta dan memberikan isinya kebrowser.
	HTTP (Hipertext Transfer Protokol) merupakan protokol (prosedur komunikasi) yang digunakan untuk mentransfer data dari server ke browser.
	Script sebenarnya tidak berbeda dengan pemrograman biasa karena script itu terdiri dari kumpulan instruksi-instruksi, namun sifatnya yang berbeda yaitu sebagai interpreter bukan kompiler.



	Pengertian XML (Extensible Markup Language)

XML adalah pengembangan dari format dokumen standar dalam internet yang awalnya adalah SGML kemudian berkembang menjadi HTML dan XML.  Penulisan dalam xml selalu dibuka dengan tag pembuka dan penutup seperti contoh format xml adalah seperti berikut;

<?xml version=”1.0”?>
<data>
	<pegawai>Fatimah </pegawai>
	<dosen>Rosiana</dosen>
</data>

Seperti yang sebelumnya disinggung bahwa pemrograman PHP adalah untuk melewatkan script kebrowser dalam bentuk HTML murni, sehingga perintah-perintah program yang dituliskan dalam bentuk PHP tidak akan muncul di browser (karena diparsing/diproses dahulu di server) kemudian hasilnya (HTML murni) diberikan kepada client di browser. Borwser adalah software untuk bisa membaca instruksi script seperti Nescape, Mozilla, dan Internet Explorer.
Sintaks-sintaks yang dipergunakan dalam PHP ini kebanyakan dari bahasa pemrograman lain yang populer yaitu C, Perl, Java dengan berbagai tambahan yang khas pada PHP, kelebihan yang dimiliki PHP yaitu: mendukung pembuatan web yang interaktif, perhitungan matematis, informasi jaringan, mail, reguler expression, dan keunggulan yang paling menonjol adalah menyediakan antarmuka dengan beberapa server database yang terkemuka yakni PostgreSQL, Oracle, Sybase, MySql, mSQL, dan lain-lainnya.
Dan satu lagi keunggulan lain yang dimilikinya adalah sifatnya yang free (bebas) sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan software ini.

Protokol Komunikasi XML RPC 
XML RPC adalah Remote Procedure Call yang bekerja pada protokol HTTP (internet). Pada XML RPC pesan terdapat dalam HTTP-POST request (pada saat pesan dikirim). Isi request dalam format xml, lalu procedure dijalankan pada sisi server dan hasil yang diberikan selalu dalam bentuk xml.
Parameter dalam procedure bisa berupa data skalar, number, string, date, atau record yang komplek. 
Contoh request secara xml
POST /RPC2 HTTP/1.0
User-Agent: Frontier/5.1.2 (WinNT)
Host: miftah.com
Content-Type: text/xml
Content-length: 181
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
   <methodName>examples.getStateName</methodName>
   <params>
      <param>
         <value><i4>41</i4></value>
         </param>
      </params>
</methodCall>


Keterangan ;
Respondennya (target) adalah RPC2 dengan user agen frontier/5.1.2 (WinNT) pada host miftah.com, jenis dokumen text xml dengan panjang 181.
Format isi pesan berupa methodCall dengan nama examples.getStateName dengan parameter 41.
Data skalar (untuk pengisian parameter) sesuai dengan tagnya misal integer ditulis <int> 41 </int> Tabel berikut menunjukkan aturan penulisan data skalar pada parameter (value)
Tabel 2.2 Aturan Penulisan Tipe Data XML
Tag
Tipe
Contoh
<i4> or <int>
Integer 4-byte
-12
<boolean>
0 (false) or 1 (true)
1
<string>
String
hello world
<double>
Double
-12.214
<dateTime.iso8601>
Date/time
19980717T14:08:55
<base64>
Base64-encoded binary
eW91IGNhbid0IHJlYWQgdGhpcyE=

Contoh respon dalam xml
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 158
Content-Type: text/xml
Date: Fri, 17 Jul 2004 19:55:08 GMT
Server: UserLand Frontier/5.1.2-WinNT

<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
   <params>
      <param>
         <value><string>South Dakota</string></value>
         </param>
      </params>
</methodResponse>

Keterangan;
HTTP/1.1 200 OK menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan pada jalur komunikasi. tipe isi text xml dengan panjang  158 karakter, date menunjukkan waktu respon Fri, 17 Jul 2004 19:55:08 GMT, yang terjadi pada server Userland Frontier/5.1.2-WinNT dengan hasil berupa South Dakota. 
Kesimpulan : contoh ini menunjukkan bahwa request melalui xml dengan procedure/method getname.satate untuk paramater 41 akan menghasilkan respon South Dakota.
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	Skema Cara Kerja XML-RPC


Server Apache 
Apache webserver adalah server yang bekerja dalam lingkungan web yang mampu melakukan tugas-tugas khusus sebagai webserver yang memberikan fasilitas terhadap suatu script tertentu/halaman HTML untuk ditampilkan/dikirim ke browser yang memintanya melalui URL.

PHPRPC 09
Merupakan library yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem remote procedure call dengan class yang tersedia antara lain;
	Rpc_Encoder untuk mengubah perintah PHP menjadi xml untuk dikirim.
	Rpc_Decoder untuk mengubah data xml menjadi data PHP.
	Rpc_Client untuk mengirim pesan xml ke alamat host yang dituju (remote) yang akan menghasilkan respon xml.


Database Server PostgreSQL
PostgreSQL adalah databases server relasional yang gratis dibawah lisensi GNU (General Public License). Dengan sifatnya yang open source memungkinkan user melakukan modifikasi pada source kodenya agar bisa memenuhi kebutuhan user secara spesifik.  PostgreSQL merupakan database server multiuser dan multi-threaded yang tangguh.  Kelebihannya jika dibandingkan dengan DBMS lain adalah adanya fasilitas inheritance, View, rule, vacuum, transaction, function,  trigers, dan masih banyak lagi.
INHERITANCE digunakan untuk membuat tabel turunan dari tabel yang lain (biasanya untuk mengimplementasikan tabel master detil).
VIEW untuk membuat tabel palsu (bukan sebenarnya) yang bisa diperlakukan seperti tabel biasa. Yang dibuat melalui hasil query dari tabel lain.
RULE untuk memberikan sifat khusus pada tabel misalnya dilarang melakukan operasi insert dan hanya update saja, ataupun sebaliknya.
VACUUM untuk membersihkan sampah direktori setelah melakukan perintah query.
TRANSACTION untuk melakukan upaya keamanan data dalam proses transaksi data (update, insert, dan delete).
FUNCTION untuk membuat fungsi yang disimpan dalam database server.
TRIGGERS untuk menjalankan suatu fungsi tertentu pada saat terjadi operasi insert, update, dan delete.

Tipe Data PostgreSQL
PostgreSQL memiliki beberapa Tipe Data yang komplek yaitu;
	INT2 (2 byte integer)
	INT4 (4 byte integer)
	INT8 (8 byte integer)
	FLOAT8 (8 byte float/pecahan)

CHAR (Fixed string dengan panjang 1 sampai 255)
	VARCHAR (karakter dengan ukuran panjang kalimat dinamis)
	DATE (tipe data tanggal dengan format YYYY-MM-DD)
DECIMAL (desimal)
	SERIAL (kode uniq untuk menunjuk ke record kunci atau data yang lain), dan lain-lain.


