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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Titin Sri Handayani (2011) melakukan penelitian tentang Aplikasi 

Persediaan Obat dengan menggunakan  berbasis web (studi kasus pada pos 

kesehatan Desa). Dalam pencatatan persediaan obat pada pos kesehatan desa 

masih menggunakan pencatatan manual. Belum ada sistem yang berbasis 

komputer untuk pengolahan data. Sehingga sering terjadi kesalahan dalam 

pembuatan laporan dan juga sering mengalami keterlambatan dalam pembuatan 

laporan. Dengan adanya sistem ini diharapakan dapat mempermudah dalam 

pembuatan laporan pemasukan obat, laporan obat expired,laporan permintaan obat 

perperiode,laporan pembelian obat perperiode. 

Ambrin (2017) melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi 

Persediaan Obat Pada Puskesmas Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Degan  

Berbasis Web  Puskesmas kumai merupakan salah satu instansi yang bergerak 

dibidang kesehatan, yaitu dalam hal perawatan dan pengobatan pasien. Puskesmas 

Kumai masih menggunakan metode pencatatan manual, yaitu semua data – data  

dicatat didalam sebuah buku atau arsip. Belum ada sistem yang berbasis  

komputer untuk menangani pengolahan data pada puskesmas Kumai. Sehinggah 

dalam pembuatan laporan yang diperlukan terlambat, selain itu yang timbul dari 

masalah puskesmas ini data – data yang ada dapat dengan mudah hilang 

sehinggah dapat menghambat dalam pembuatan laporan. Dengan adanya sistem 
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ini diharapkan dapat mempermudah dalam pengolahan persediaan obat, 

menghitung stock obat, dan membantu dalam pembuatan laporan – laporan pada 

puskesmas Kumai. Sistem Informasi Persediaan  Obat di Puskesmas 

Kumai,sistem ini memfokuskan pada persediaan obat menggunakan metode LIFO 

serta pembuatan grafik dalam pemakaian obat. 

Oktopina Insen (2018) melakukan penelitian dengan judul Sistem 

Informasi Persediaan Obat Pada Puskesmas Minyambow dengan menggunakan  

berbasis web. sistem ini memfokuskan pada persediaan obat. Dalam penelitian 

tersebut peneliti menghasilkan laporan berupa : laporan penerimaan penomoran 

transaksi,laporan penerimaan perperiode,laporan permintaan obat peerperiode. 

Pada penelitian yang diusulkan yaitu Sistem Informasi Persediaan Barang 

menggunakan  di Toko Sinar Agung. Sistem ini memfokuskan pada persediaan 

barang. diharapakan sistem ini akan mempermudah dalam proses pengolahan data 

persediaan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Toko Sinar Agung 

Toko Sinar Agung merupakan suatu bisnis yang bergerak di bidang usaha 

penjualan baju yang menawarkan banyak model dan merk baju yang beraneka 

ragam. Toko Sinar Agung di dirikan sejak tahun 2011 Oleh Bapak Agung yang 

berlokasi di Jl. Waebuka Tebing Tinggi Manggarai Nusa Tenggara TImur. Toko 

Sinar Agung ini sangat memberikan peluang yang tinggi dalam pencapaian target 

pasar dalam memenuhi kebutuhan para konsumen yang dapat di lihat dari sisi 

strategis yang berada di lingkup daerah yang  ramai. Namun hingga saat ini toko 
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tersebut mengalami kesulitan dalam mengolah  stok baju sehingga perlu adanya 

pembuatan sistem untuk mempermudah mengolah stok baju toko sinar agung. 

2.2.2 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang di perlukan (Jogiyanto,2005) 

2.2.3  Persediaan 

Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu 

saat tertentu, dengan maksud untuk dijual kembali baik secara langsung maupun 

proses produksi dalam siklus operasi   normal perusahaan; dalam hal ini termasuk 

pula barang-barang yang masih berada dalam proses produksi atau yang 

menunggu untuk digunakan. Pada umumnya persediaan yang ada pada 

perusahaan dagang terdiri atas satu kelompok persediaamn yang biasa disebut 

persdiaan barang dagangan, sedangkan dalam perusahaan-perusahaan idustri 

persediaan dapat di bedakan menjadi 3 kelompok, yaittu persediaan bahan 

baku,persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. 

Persediaan barang dagangan merupakan elemen aktiva yang sangat aktif 

dalam operasi perusahaan-perusahaan dagang, baik yang berupa grosir maupun 

pengecer, karena pembelian dan penjualan barang dagangan merupakan transaksi 

yang sangat sering terjadi (Jusup,A.,H.2011). 
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2.2.4 Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System) 

Dalam sistem perpetual, perkiraan persediaan akan diperbaharui terus-

menerus karena semua pembelian dan penjualan barang yang terjadi dicatat secara 

langsung ke perkiraan persediaan barang. Jadi jumlah fisik dan nilai persediaan 

dapat diketahui setiap saat. Selain itu, sistem perpetual juga menyediakan catatan 

tentang harga pokok penjualan (Cost of goods sold), yang muncul bila terjadi 

penjualan barang. Saldo perkiraan di akhir periode menunjukkan jumlah 

persediaan akhir (Kieso,D.E.,W,J.,dan Warfield,T.D,2011). 

2.2.5  Retur Pembelian 

Retur pembelian adalah pengembalian barang yang dilakukan perusahaan 

ke pemasok akibat barang yang diperjual belikan telah rusak, atau tidak sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Barang yang ditukar bisa dengan barang 

yang baru atau ditukar dengan uang jika pembelian secara tunai atau tidak ditukar 

dengan apapun jika kredit. 

Contoh  Pada 21 Juli 2016 ada retur pembelian barang dagang yang dibeli 

secara kredit sehingga utang berkurang sebesar Rp. 5.000.000,- 

Pada 25 Juli 2016 terjadi transaksi retur pembelian dengan pembelian tunai 

sehingga jumlah kas bertambah sebesar Rp2.500.000,- 

Perusahaan memperoleh potongan (diskon) sebesar 2% dari sisa hutang 

dagang atas pelunasannya pada tanggal 28 Februari. 

Transaksi utang dagang sejumlah Rp20.000.000 
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Tanggal Nama Akun Debet Kredit 

17 Juli 2016 

  

  

19 Juli 2016 

  

  

 21 Juli 2016 

25 Juni 2016 

  

  

  

28 Juli 2016 

Pembelian Rp 25.000.000 

 

Kas 

 

Rp 25.000.000 

(pembelian barang 

secara tunai) 

  

  

  

  

  

  

Rp 20.000.000 

Pembelian Rp 20.000.000 

 

Utang Dagang Rp 5.000.000 

 

(pembelian barang 

secara kredit) 

  

  

  

Rp 5.000.000 

  

  

Utang dagang 

  

  

Rp 2.500.000 

  

  

  

Retur Pembelian 

(pembelian barang 

secara kredit) 

  

  

  

Rp 2.500.000 

  

  

 Kas 

  

Rp 5.000.000 

  

  

Retur Pembelian 

 

Rp 5.000.000 
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(Pembelian secara 

tunai) 

  

  

Utang Dagang 

  

Rp 15.000.000 
 

Kas 

  
 

Rp 14.700.000 

Diskon Pembelian 

(Pelunasan faktur)  

Rp 300.000 

  

 

Retur pembelian dengan potongan harga sebesar Rp 5.000.000 

Utang dagang yang tersisa Rp 15.000.000 

Potongan pembelian sebesar 2% yaitu Rp 300.000,- 

Nilai utang dagang sebesar Rp14.700.000,- 

   Berikut ini jurnal transaksi-transaksi tersebut. 

 

. 
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2.2.6  Metode buku (pepertual ) 

           Dalam cara ini barang yang dikeluarkan dapat dikreditkan dalam  rekening 

persediaan dengan harga pokoknya pada waktu : 

1.) Akhir periode  

Setiap ada pengeluaran  barang yang dicatat dalam  kolom pengeluaran 

hanya kuantitasnya sedang harga pokoknya baru dicatat pada akhir periode 

sekaligus. Cara ini akan memberikan hasil perhitungan persediaan akhir dan harga 

pokok penjualan yang sama besar dengan fisik. 

2.) Setiap kali ada barang yang keluar   

Jika harga pokok barang – barang yang dikeluarkan dicatat dalam kartu 

persediaan pada saat barang – barang tersebut dikeluarkan, maka perhitungan 

harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan sebagai berikut: 

 

2.2.7   PHP 

PHP (atau resminya PHP:Hypertext Preprosessor) adalah skrip bersifat 

server-side yang ditambahkan ke dalam HTMML. PHP sendiri merupakan 

singkatan dari personal Home Page Tools. Skrip ini akan membuat suatu aplikasi 

dapat diintegrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman wweb tidak lagi 

bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server-side berarti 

pengerjaan skrip dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke 

browser (Prasetyo,2008). 
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2.2.8   WEB 

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multi-

media (tes,gambar,suara,animasi,video) di dalamnya yang menggunakan protocol 

HTTP (hypertext transfer protocol) dan untuk mengaksesnya menggunakan 

perangkat lunak yang disebut browser. Beberapa jenis browser yang popular saat 

ini di antaranya : Internet Explorer yang di produksi oleh Microsoft, Mozila 

Firefox, Opera, dan Safari yang di produksi oleh Apple (Arief,M. 

Rudyanto,2011). 

2.2.9  XAMPP 

Xampp merupakan aplikasi yang mengintegrasikan beberapa aplikasi 

utama web di dalamnya. Dalm XAMPP terdapat instansi modul PHP, MySQL, 

web server Apache. Selain XAMPP, saat ini terdapat banyak program aplikasi 

sejenis yang beredar di internet, seperti: phptriad,wamp, mamp, apache2triad. 

Selain itu dapat juga melakukan instalasi secara terpisah untuk modul PHP 

(php.net), MySQL (mysql.com), wweb server apache (apache.org) (Arief,M. 

Rudyanto,2011). 

2.2.10  MYSQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelolaan datanya. MySQL merupakan database yang 

pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet (PHP dan 

Perl). MySSQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, 

umumnya pengembangan aplikasina mengggunakan bahasa pemrograman script 

PHP (Arief,M. Rudyanto,2011). 
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