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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  
 

 

2.1 Microsoft Access 

 Microsoft Access dapat ditemukan pada Microsoft office, dimana 

Microsoft office berupa sebuah perangkat lunak pada computer yang berupa 

aplikasi perkantoran yang dibuat oleh Microsoft dan dapat dijalankan oleh sistem 

operasi windows maupun Mac OS X. Microsoft Access merupakan program 

aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah ataupun mengelola database. 

Kemudian database berupa kumpulan data yang dibentuk dalam table dan saling 

berhubungan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi. Untuk mencapai 

tujuan dari menghasilkan informasi diperlukan adanya beberapa data sebagai 

masukan yang saling berkaitan. 

  Fungsi dari aplikasi Microsoft Access / Ms. Access adalah untuk membuat 

database baru atau mengelolah database yang sudah ada pada sebuah sistem 

dengan proses tertentu. Ketika pembuatan aplikasi tertentu yang menggunakan 

database seperti aplikasi web dasar dapat menggunakan Ms. Access sebagai 

penyedia data atau database. Ada beberapa aplikasi atau program yang 

menggunakan pengelolah database sebagai dasar diantaranya seperti program 

aplikasi laporan keuangan, pendataan karyawan/siswa, aplikasi penghitung gaji 

karyawan, aplikasi kasir dalam menghitung penjualan dan laba rugi, aplikasi 

koperasi simpan pinjam dan berbagai aplikasi lainya. Dalam menggunakan Ms. 

Access lebih memudahkan mengolah data dan dapat mengurangi kesalahan yang 

terjadi saat menginput data. 
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 Microsoft Access 2007 dipilih sebagai pengelolah database pada program 

yang akan dirancang pada penelitian ini. Microsoft Access ini dapat digunakan 

baik dalam keadaan online maupun offline dan akan otomatis tersimpan pada 

Oledb database, sehingga akan lebih aman serta dapat mempermudah saat 

mengolah data. Pada gambar 2.1 seperti dibawah ini akan muncul ketika 

menjalankan aplikasi Microsoft Access dan data yang diolah dalam aplikasi ini 

berbentuk table. 

 

Gambar 2.1 Tampilan Microsoft Access 

Sumber: Data Primer (2019) 

2.2 Visual Studio 2010 

Visual Studio 2010 merupakan sebuah perangkat lunak pada komputer 

yang digunkan dalam pengembangan berbagai aplikasi diantaranya pada aplikasi 

desktop, Windows form, Command Line, Windows mobile, aplikasi web. Visual 

Studio 2010 terdiri lebih dari 1 komplier, yaitu Software Development Kid yang 

disingkat SDK, Integrated Development Enviroment / IDE, serta MSDN Library. 

Seperti Microsoft Office, didalam Visual Studio 2010 terdapat Visual C++, Visual 
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C#, Visual Basic.NET, Visual Basic, Visual F#, Visual J++, Visual FOXPRO  dan 

lain sebagainya. Ketika download dan menginsatall Visual Studio 2010, maka 

paketan tersebut sudah termasuk dan menggunakan platform dengan Net 

Framework yang telah tersedia.  

 Dalam pembuatan aplikasi yang berbasis desktop dapat menggunakan 

Visual Studio ini dengan platform Windows, tidak hanya itu aplikasi ini juga dapat 

dijalankan pada Microsoft Intermediate Language dengan bantuan Net 

Framework. Untuk menjalankan Visual Studio pada handphone yang 

menggunakan sistem operasi Windows Mobile diperlukan platform Net Compact 

Framework. Jika ingin menjalankan aplikasi Visual Studio 2010 ini diperlukan 

beberapa perangkat diataranya: Windows 7 keatas, Net Framework dengan versi 4 

keatas, processor komputer 1.5GHz keatas, dan memori 2GB. Halaman awal yang 

ditampilkan Visual Studio 2010 seperti pada gambar 2.2 dan terdapat beberapa 

tombol yang dapat memanggil project.  

 

Gambar 2.2 Tampilan Visual Studio 2010 

Sumber: Data Primer (2019) 

 Berikut ini sejara perkembangan Visual Studio 2010 antara lain: 
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a. Visual Basic masih berbasis DOS dikeluarkan pada tahun 1991 dan 

diperunukkan untuk windows pertama kali dirilis dengan nama Visual 

Basic. 

b. Visual Basic 3.0 kemudian dikeluarkan pada tahun1993. 

c. Visual Basic 4.0 dengan dukungan untuk aplikasi 32 bit dirilis pada tahun 

1994. 

d. Visual Basic 6.0 dikeluarkan akhir tahun 1998. 

e. Visual Basic versi .Net dikeluarkan pada awal 2002. 

f. Visual Studio 2003 dirilis pada tahun 2003 agar memperbaiki kinerja 

Visual Studio 2002 dan merilis .Net Framework versi 1.1. 

g. Pada tahun 2005, Microsoft kemudian merilis Visual Basic versi 8.0 atau 

yang biasa disebut Microsoft Visual Studio 2005. 

h. Pada tahun 2008, Microsoft merilis versi 9.0 yang disebut Microsoft Visual 

Studio 2008. 

i. Hingga pada tahun 2010 sudah muncul versi 10.0 atau Microsoft Visual 

Studio 2010, merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. 

 

 

 

 

 

Kelebihan Visual Studio 2010 adalah sebagai berikut: 
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a. Menggunakan platform untuk pembuatan program yang disebut sebagai 

developer studio, dimana memiliki tampilan maupun sarana yang hampir 

sama dengan Visual C++, sehingga pengguna dapat memperlajarinya 

dengan mudah. 

b. Menghasilkan file executable (exe) yang cepat serta efisien dibandingkan 

dengan versi sebelumnya. 

c. Memiliki beberapa tambahan wizard batu yang mempermudah pembuatan 

program mengotomisasi tugas tertentu. 

2.3 Barcode 

Pada tahun 1940-an ada mahasiswa dari universitas Drexel Institute of 

Technology di Amerika, mahasiswa itu bernama Norman Joseph Woodland dan 

Bernard Silver yang pertama kali menemukan dan mematenkan Barcode. Barcode 

merupakan sebuah bentuk kode yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa 

kode yang berbentuk garis-garis dan spasi, setiap garis pada kode tersebut 

memiliki ketebalan yang berbeda-beda dan jarak antar spasi juga berbeda 

tergantung kode yang di masukan ke sebuah barcode. Fungsi utama barcode ini 

adalah mempermudah dalam membedakan jenis produk yang berbeda. Jumlah 

produk untuk sekarang sangatlah banyak sekali, jika hanya menggunakan angka 

atau huruf sebagai kode produk maka akan kesulitan dalam pendataan dan juga 

akan sering terjadi kesalahan dalam membaca nomor produk. Oleh karena itu 

barcode dapat mempermudah dalam mengolah jenis produk yang berbeda. 

 

Beberapa jenis barcode yang masih digunakan saat ini, sebagai berikut:  

a. Barcode 1 dimensi (Linear Code) 
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Didalam linear code untuk barcode 1 dimensi ini terdiri dari beberapa 

kode diantaranya code 39 atau yang sering disebut code 3 of 9 yang 

merupakan barcode alphanumeric dengan sistem barcode dalam full 

ASCII , kode ini dengan kepanjangan baris yang sangat bervariasi 

seperti pada gambar 2.3. Code 128, sama seperti code 39 yang 

menggunakan full ASCII tetapi code 128 ini memiliki kerapatan yang 

lebih tinggi, interleaved 2 of 5 dan UPC (Universal Product Code) 

merupakan barcode yang berbentuk numeric dan memiliki panjang 

baris dengan ukuran fixed. 

 

Gambar 2.3 Tampilan Barcode Linear 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

 

 

 

 

b.  Barcode 2 dimensi  (Matrix Code) 

Sesuai dengan namanya barcode 2 dimensi ini tesusun dari ratusan 

atau ribuan digit karakter kode sehingga tampliannya juga akan 
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berbeda dengan barcode 1 dimensi. Kode sebuah informasi atau data 

yang besar dapat disimpan menjadi kotak kecil pada barcode 2 

dimensi seperti pada gambar 2.4 berupa contoh barcode PDF417 

dimana memiliki sebuah space 4 yang menyimpan lebih dari 2000 

kode. 

 

Gambar 2.4 Tampilan Barcode Matrix 

Sumber: Data Primer (2019) 

 Dalam perancangan program pada penelitian ini akan menggunakan 

barcode Linear atau barcode 1 dimensi dikarenakan banyak sekali produk yang 

didistribusi PT. Asia Panelindo Elektrika menggunakan bacode 1 dimensi 

tersebut. Kemudian program yang dirancang dapat membaca barcode dengan 

bantuan barcode scanner, barcode scanner yang digunakan bermerek hugo 2607 

buatan negara china dengan code MC0219041587 yang hanya berfungsi untuk 1 

dimensi barcode scanner. barcode scanner yang digunakan seperti pada gambar 

2.5. 
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Gambar 2.5 Foto Scanner Barcode 

Sumber: Data Primer (2019) 
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