
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Dasar Perancangan 

 Menurut AlBahra Bin Ladjamudin (2005 : 39), menyebutkan bahwa : 

”Perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesign 

sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.” 

 

2.2 Konsep Dasar Aplikasi 

 Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi front end dalam 

sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang 

berguna orang-orang dan sistem yang bersangkutan. (Sri Widianti, 2000) 

 

2.3 Konsep Dasar Aplikasi Pencatatan Hasil Tangkap Kapal 

 PT Karya Kelola Makmur Merupakan perusahaan di bidang perikanan. 

Dalam aktivitas pencatatan hasil tangkap ikan serta pembuatan bukti pencatatan 

masih dilakukan secara manual dan terpisah. Hal tersebut dinilai oleh pihak PT 

Karya Kelola Makmur kurang efektif dan efisien. Begitu juga pada pembayaran 

gaji, proses pencatatan dan pembuatan buktinya transaksi masih kurang efektif 

dan efisien karena masih dilakukan secara terpisah. 

Untuk mengolah data atau transaksi yang efisien dan efektif  PT Karya 

Kelola Makmur membutuhkan suatu sistem pencatatan transaksi yang dapat 

memudahkan dalam melakukan proses penginputan dan pembuatan bukti 

transaksi. Sistem pencatatan hasil tangkap kapal tersebut bertujuan untuk 

mengolah data transaksi dan juga memberikan informasi keadaan keuangan yang 

dimiliki oleh PT Karya Kelola Makmur. Informasi yang dihasilkan dari adanya 

sistem pencatatan hasil tangkap kapal tersebut nantinya akan dipakai dalam 

Laporan Keuangan.  

Penulisan tugas akhir ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan 

untuk mengenali, menganalisis, dan mengidentifikasi implikasi dari penerapan 

suatu proses pencatatan pencatatan hasil tangkap kapal di PT Karya Kelola 

Makmur. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan ini akan menghasilkan data 

yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang efektif dan efesien.  

Untuk menganalisa sistem pencatatan hasil tangkap kapal yang diterapkan 

oleh PT Karya Kelola Makmur dalam menjalankan bisnisnya, dan untuk lebih 

mempermudah dalam proses pencatatan pencatatan hasil tangkap kapal di PT 

Karya Kelola Makmur. Penulis tertarik untuk mengambil judul “Perancangan 

Aplikasi Pencatatan hasil Tangkap Kapal Sebagai Bagian Dari Sistem Aplikasi 

Pencatatan Data ”. 

 

 


