BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pada era globalisasi yang serba komputerisasi, perusahaan memerlukan
beberapa dukungan teknologi komputer, salah satunya adalah Toko Kartini
Pangkalpinang, perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan snackoleh-oleh
khas Bangka Belitung.
Untuk menunjang kemajuan perusahaan, Toko Kartini Pangkalpinangharus
memiliki alat bantu yang dapat memberikan informasi yang dibutukan dengan
cepat, tepat dan akurat. Dalam hal ini komputer sangatlah penting untuk
memajukan perusahaan dan perlu didukung juga oleh sumber daya manusia yang
dapat mengelola dan menangani serta memeliharanya.
Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, maka informasi dapat lebih
mudah dan cepat untuk didapatkan, karena informasi usaha yang penting dan tidak
dapat dipisahkan dari usaha untuk peningkatan manajemen usaha kearah yang
lebih maju.Informasi yang tepat dan akurat dapat membantu dalam pengembangan
organisasi perusahaan.
Pengertian dan pengetahuan akan sistem semakin menyadarkan bahwa
manusia itu hidup dalam dunia sistem, maka dari itu penulis mengangkat lebih
jauh keunggulan dari sistem yang dilakukan secara otomatis khususnya di bagian
penjualan tunai dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat operasional
kerja yang berkaitan dengan kegiatan serta masalah pengolahan data penjualan
tunai di banding dengan sistem yang dilakukan secara manual. Dengan adanya
sistem yang terkomputerisasi diharapkan pelayanan pada Toko Kartini
Pangkalpinangdapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada
pelanggan serta pihaklain yang memerlukan.

2. Masalah
Masalah yang dihadapi oleh Toko Kartini Pangkalpinangadalah kegiatan
pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai
masalah seperti :
a. Sering

terjadi kesalahan dalam pencatatan, penghitungan jumlah barang

karena pengolahan data masih dilakukan secara manual.
b. Penyimpanan data kurang baik, sehingga terjadi pemborosan waktu dalam
pengelompokan data.
c. Keterlambatan dan kurang akuratnya dalam menyajikan laporan kepada
pemilik toko.
3. Tujuan penulisan
Dari permasalahan diatas maka dibuatlah sistem informasi penjualan tunai
dengan tujuan :
a. Untuk mempermudah serta memperlancar cara kerja bagian penjualan dalam
transaksi penjualanbarang material yang lebih efektif dan efisien sehingga
menghasilkan sistem informasi penjualan tunai yang lebih akurat.
b. Untuk menghasilkan laporan - laporan sebagai

bahan masukan dalam

pengambilan keputusan.
4. Batasan Masalah Penelitian
Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas pada Toko Kartini
Pangkalpinangadalah hanya membahas satu aspek saja yaitu sistem informasi
penjualan tunai. Mulai dari proses pendataan data barang dan data Pelanggan,
proses penjualan barang, pembayaran nota, sampai proses pembuatan laporan.
5. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk mengatur sistem penjualan tunai
ini adalah :
a.

Teknik Pengumpulan Data
1) Teknik observasi yaitu meninjau dan mengunjungi langsung Toko Kartini
Pangkalpinanguntuk mengetahui secara keseluruhan tentang masalah
yang akan dibahas.

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan
secara langsung dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung
dengan sistem informasi penjualan tunai sehingga penulis dapat
mengetahui keterangan tentang permasalahan yang peneliti batasi melalui
tanya jawab secara lisan atau tertulis pada Toko Kartini Pangkalpinang.
3) Studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bersifat teoritis, dimana
penelitian dilakukan dengan mencari data dari berbagai buku pengetahuan
dari sumber - sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas.
b.

Analisa Sistem
Analisa sistem yang digunakan adalah analisa

sistem yang berorientasi

obyek dengan Unified Modelling Language (UML). Sebagai alat bantu dalam
menganalisa sistem untuk mendiskripsikan proses bisnis sistem yang sedang
berjalan digunakan activity diagram, sedangkan dalam mengidentifikasikan
kebutuhan sistem usulan yang menggunakan usecase diagram dan deskripsi
use case.
c.

Perancangan Sistem
Dalam perancangan sistem tahap yang digunakan penulis adalah merancang
sistem secara rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada sehingga
menghasilkan sistem yang baru dengan menggunakan rancangan basis data
yaitu :Class Diagram, Logical Record Structure, Tabel, Spesifikasi Basis
Data.

6.

Sistematika Penulisan
Pada Penulisan Laporan tugas akhir ini, pembahasan dan penjelasannya di
bagi menjadi 5 bab yaitu :
BAB I

: PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang
masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian serta
menjelaskan tentang sistematika penulisan laporan.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai konsep sistem
informasi yang berisi konsep dasar informasi, konsep sistem
informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek dengan
Unified Modeling Language, serta teori pendukung.

BAB III : ANALISA SISTEM
Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah dari
organisasi yang bersangkutan, struktur organisasi, pembagian tugas
dan tanggung jawab, uraian prosedur, activity diagram, analisa
keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use casediagram
,deskripsi use case.
BAB IV : RANCANGAN SISTEM
Bab ini menjelaskan tentang rancangan basis data yang berisi class
diagram, logical record structure, transformasi logical record
structure ke relasi, spesifikasi basis data serta rancangan antar muka
yang berisi rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan
dialog layar, sequence diagram dan entity class.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan yang penulis ajukan sehubungan dengan
permasalahan yang dihadapi mengenai pengolahan data barang
masuk dan keluar, serta saran - saran selama penulis melakukan
penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

1. Konsep Sistem Informasi
Dalam menyusun dan merancang sistem informasi terdapat beberapa
konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan, dimana konsep-konsep
tersebut merupakan teori yang berhubungan dengan perancangan sistem informasi
serta pemecahan masalah yang ada.
a. Konsep Dasar Sistem dan Informasi
Sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi
elemen-elemen

(subsistem)

yang

berusaha

mencapai

tujuan

tertentu.[NARKO;2004; 3]
Bentuk umum dari sebuah sistem terdiri atas masukan (input), proses
(process), dan keluaran (output), yang mana sistem dapat memiliki satu atau
lebih masukan yang akan diproses dan mampu menghasilkan keluaran sesuai
dengan rencana yang sudah diharapkan sebelumnya. Gambaran umum
mengenai sistem ditunjukan pada gambar berikut ini :

Gambar II.1
Bentuk Umum Sistem
Syarat-syarat sistem :
1) Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan.
2) Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan
3) Adanya hubungan diantara elemen sistem.
4) Unsur dasar dari proses (arus informasi, energy dan material) lebih penting
daripada elemen system.
5) Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen.

Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu
membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut adalah
karakteristik atau sifat-sifat suatu sistem :
1) Batasan (boundary). Pengambaran dari suatu elemen atau unsur mana
yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem.
2) Lingkungan (environment). Segala sesuatu yang diluar sistem, lingkungan
yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.
3) Masukan (input). Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari
lingkungan yang di konsumsi dan di manipulasi oleh suatu sistem.
4) Keluaran (output). Sumber daya atau produk (informasi, laporan,
dokumen, tampilan layar komputer, barang jadi) yang disediakan untuk
lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.
5) Komponen (component). Kegiatan – kegiatan atau proses dalam suatu
sistem yang mentranformasikan input menjadi bentuk setengah jadi.
6) Penghubung (interface). Tempat dimana komponen atau sistem dan
lingkungannya bertemu atau berinteraksi.
7) Penyimpanan (storage). Area yang dikuasai dan digunakan untuk
penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan
sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga diantara
komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan
memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama.
Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang
berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini
atau mendukung sumber informasi.[KUSRINI;2007; 7].
Informasi dikatakan baik jika memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Informasi must be pertinent
Informasi harus berhubungan.Pernyataan informasi harus berhubungan
dengan urusan dan masalah bagi penerima informasi (orang menerima
informasi tersebut).

2) Information must be accurate
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak memiliki bias
atau penyesatan. Informasi yang dihasilkan harus mencerminkan
maksudnya.
3) Informasi must be timely
Informasi harus ada ketika dibutuhkan.Informasi yang datang pada
penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan
mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan di dalam
pengambilan keputusan.
4) Relevan
Informasi tersebut memberikan manfaat untuk pendengar.Relevasi nya
informasi untuk tiap-tiap orang yang satu dengan yang lainya berbeda.
Nilai dari informasi (value of information) ditentukan oleh dua hal
yaitu, manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.Suatu
informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan
dengan biaya untuk mendapatkannya.Sebagian besar informasi tidak dapat
ditaksirkan secara pasti nilai keuntungannya (dalam satuan uang), tetapi kita
dapat menaksir nilai efektifitas dari informasi tersebut. Pengukuran nilai
informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost
benefit.
b. Konsep Dasar Sistem Informasi
Definisi Sistem Informasi : “Sekumpulan prosedur manual atau
terkomputerisasi yang mengumpulkan/mengambil, mengolah, menyimpan dan
menyebarkan informasi dalam mendukung pengambilan dan kendali
keputusan” [WIKI; 2011]
Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang saling
berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk
mencapai sasaran, yaitu:
1) Blok Masukan
Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input
disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang
akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2) Blok Model
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik
yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data
dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang di
inginkan.
3) Blok Keluaran
Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan
informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua
tingkatan manajemen serta semua pamakai sistem.
4) Blok Teknologi
Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model,
menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran
dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi
terdiri dari 3 bagian utama yaitu teknisi (humanware, brainware),
perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware).
5) Blok Basis Data
Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling
berhubugnan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat lunak untuk
memanipulasinya.
6) Blok Kendali
Supaya sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka
perlu diterapkan pengendalian-pengendalian didalamnya.Banyak hal yang
dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya bencana alam, api,
temperature dan lain-lain.
2. Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML
a. UML (Unified Modeling Language)
UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan yang
paling sukses dari tiga metode OO yang telah ada sebelumnya, yaitu Booch,
OMT dan OOSE.UML merupakan kesatuan dari ketiga metode pemodelan
tersebut dan ditambah kemampuan lebih untuk mengatasi masalah pemodelan
yang tidak bisa ditangani ketiga metode tersebut. [IRFAN; 2010].

UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah
sistem.Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua
jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada
piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa
pemrograman apapun.Tetapi karena UML juga menggunakan class dan
operation dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan piranti
lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi obyek. Notasi UML terutama
diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya : Grady Booch OOD
(Object-Oriented
Technique),

Design),

Jim

Ivar

Jacobson

dan

Rumbaugh
OOSE

OMT

(Object

(Object-Oriented

Modelling
Software

Engineering)..
Adapun tujuan dari UML adalah :
1) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa
pemprograman dan proses rekayasa.
2) Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.
3) Memberikan model-model yang siap pakai, bahasa pemodelan yang visual
yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan
mudah dan dimengerti secara umum.
Cakupan UML diantaranya : Pertama, UML menggabungkan konsep
BOOCH, OMT, dan OOSE, sehingga UML merupakan suatu bahasa
pemodelan tunggal yang umum dan digunakan secara luas oleh para user
ketiga metode tersebut dan bahkan para user metode lainnya. Kedua, UML
menekankan pada apa yang dapat dikerjakan dengan metode-metode tersebut.
Ketiga, UML berfokus pada suatu bahasa pemodelan standar, bukan pada
proses standar.
Berikut adalah 13 buah diagram UML (Unified Modelling Language):
1) Class Diagram
2) Object Diagram
3) Component Diagram
4) Deployment Diagram
5) Composite Structure Diagram
6) Package Diagram
7) Use Case Diagram

8) Activity Diagram
9) State Machine Diagram
10) Communication Diagram
11) Interaction Overview Diagram
12) Sequence Diagram
13) Timing Diagram
b. Analisa Sistem Berorientasi Objek
Analisisa sistem adalah :teknik pemecahan masalah yang menguraikan
bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian
komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan.
[HANIF;2007; 44]
Melakukan kajian dan menemukan berbagai faktor dari prosedur
penyelenggaraan pengolahan data yang berlangsung saat ini (present systems)
untuk bisa memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang efektif, itulah
yang menjadi titik berat dari sebuah proses penganalisaan akan sebuah sistem
(yang akan dikomputerisasikan).
Keberhasilan dari tahap analisa adalah memahami kebutuhankebutuhan sistem dan membuat konsep sistem baru yang menggambarkan apa
yang harus dilakukan sistem guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan sistem.
Tujuan utama dari analisa berorientasi obyek adalah memodelkan
sistem yang nyata dengan penekanan apa yang harus dilakukan sistem.
Pada tahap analisa berorientasi obyek, obyek bisnis dalam sebuah
sistem diidentifikasikan seperti siapa atau apa aktornya dan bagaimana mereka
bekerja sama dalam aplikasi. Dalam hal ini penulis menggunakan use case
untuk mengidentifikasikan apa yang akan pengguna kerjakan dengan sistem
atau perangkat lunak yang akan dikembangkan dan mengidentifikasikan actor
termasuk didalamnya adalah siapa yang akan menggunakan sistem.
Mengembangkan proses bisnis sederhana yang memang terjadi di
organisasi yang sedang dianalisis dengan membuat activity diagram.

1) Activity Diagram
Activity Diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas
dalam sebuah proses, yang mana dipakai pada business modelling untuk
memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis karena bermanfaat untuk
membantumemahami proses secara keseluruhan dalam memodelkan
sebuah proses. [ARIEF; 2009]
Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case
pada use case diagram, atau bahkan tanpa menggunakan use case
diagram.
Sebuah activity diagrammempunyai :
a) Start point (initial node) dimana diletakkan pada pojok kiri atas
b) End point (activity final node)
c) Activities, dimana menggambarkan proses bisnis dan dikenal sebagai
activity state.
Jenis-jenis activity :
(1) Black hole activities
Ada masukan dan tidak ada keluaran, biasanya digunakan bila
dikehendaki ada 1 atau lebih transisi.
(2) Miracle activities
Tidak ada masukan tetapii ada keluarannya, biasanya dipakai pada
waktu start point dan dikehendaki ada 1 atau lebih transisi.
(3) Parallel activities
Suatu activity yang berjalan secara berbarengan. Terdiri dari :
(a) Fork (Percabangan)
Mempunyai 1 transisi masuk dan 2 atau lebih transisi keluar.
(b) Join (Penggabungan)
Mempunyai 2 atau lebih transisi masuk dan hanya 1 transisi keluar.
d) Decision point
Digambarkan dengan lambang wajik atau belah ketupat.Mempunyai
transisi (sebuah garis dari / ke decision point).Setiap transisi yang ada
harus mempunyai GUARD (kunci).Tidak ada sebuah keterangan
(pertanyaan) pada tengah belah ketupat sepeti pada flowchart.

e) Guard (kunci)
Adalah

sebuah

kondisi

benar

sewaktu

melewati

sebuah

transisi.Digambarkan dengan diletakkan diantara [ ].Tanda [otherwise]
guard untuk menangkap suatu kondisi yang belum terdeteksi. Setiap
transisi dari / ke decision point harus mempunyai guard yang harus
konsisten dan lengkap serta tidak overlap.
f) Swimlane
Sebuah cara unutk mengelompokkan activity berdasarkan actor
(mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama). Actor bisa
ditulis namaactor ataupun sekaligus dalam lambang actor (stick figure)
pada use case diagram. Sswimlane digambar secara vertical, walaupun
kadang-kadang digambar secara horizontal.
g) Swimarea
Ketika sebuah activity diagram mempunyai banyak swimarea, perlu
dipikirkan dengan pendekatan swimarea. Swimarea mengelompkkan
activity berdasarkan kegiatan didalam use case.
2) Analisa Dokumen Keluaran
Analisa dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari
proses sistem, yang termasuk proses. [RAHMAT; 2011]
3) Analisa Dokumen Masukan
Analisa dokumen masukan adalah dokumen yang akan mengalami
pemrosesan didalam sistem berjalan. Dokumen masukkan inilah yang akan
mempengaruhi hasil laporan dari dokumen yang akan dihasilkan.
[RAHMAT; 2011]
4) Usecase Diagram
Usecasediagram adalah diagram yang menunjukkan fungsionalitas
suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan
dunia luar dan menjelaskan sistem secara fungsional yang terlihat user.
[MASJITO; 2009]

Use case diagrammenggambarkan kebutuhan sistem dari sudut
pandang user dan memfokuskan pada proses komputerisasi sebuah use
case dapat menggambarkan hubungan antara use case dengan actor.
Secara umum use case adalah pola perilaku sistem dan urutan transaksi
yang berhubungan yang dilakukan oleh satu actor .
Use case diagram terdiri dari :
(a) Use case
Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari
perspektif pengguna. Use case dibuat berdasarkan keperluan actor,
merupakan ‘apa’ yang dikerjakan sistem, bukan ‘bagaimana’ sistem
mengerjakannya. Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang
dicapai dari hasil interaksinya dengan actor dan dinotasikan dengan
gambar (horizontal ellipse).
Use case biasanya menggunakan kata kerja dan sebuah
namause case boleh terdiri dari beberapa kata tidak boleh ada 2 use
case yang memiliki nama yang sama. Use case diagram tidak
terpengaruh urutan waktu, meskipun demikian supayamudah dibaca
perlu penyusunan use case.
(b) Actor
Actor adalah pemakai sistem, dapat berupa manusia atau sistem
terotomatisasi lain. Actor adalah sesuatu atau seseorang yang
berinteraksi dengan sistem, yaitu siapa atau berinteraksi adalah actor
mengirim

atau

menerima

pesan

ke

atau

dari

sistem,

atau

mempertukarkan informasi dengan sistem. Dalam perspektif actor, use
case melakukan sesuatu yang berharga bagi actor.
Actor adalah tipe (kelas) bukan instan.Actor merepresentasikan
peran bukan pemakai individu dari sistem.Actor mempunyai nama.
Nama yang dipilih seharusnya menyatakan peran actor.
Actor berkomunikasi dengan sistem lewat pengiriman dan
penerimaan pesan.Actor dinotasikan dengan gambar.

(c) Associantions
Associations menggambarkan bagaimana actor terlibat dalam
use case dan bukan menggambarkan aliran data atau informasi.
Association digambarkan dengan sebuah garis berpanah terbuka pada
salah satu ujungnya yang menunjukkan arah relasi.
Jenis-jenis relasi bisa timbul pada use casediagram adalah
sebagai berikut :
a) Association antara actor dengan use case
Ujung panah pada association antara actor dan use case
mengindikasikan siapa / apa yang meminta interaksi dan bukannya
mengindikasikan aliran data.
b) Association antara use case
Keterhubungan antar use case dengan use case lain berupa
generalisasi anatara use case, yaitu :
(1) <<include>>, digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu
use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case
lainnya. Biasanya <<include>> digunakan untuk menghindari
pengkopian suatu use case karena sering dipakai.
(2) <<extend>>, digunakan untuk menunjukkan bahwa satu use
case merupakan tambahan fungsional dari use case yang lain
jika kondisi atau syarat tertentu yang dipenuhi.
5) Deskripsi Usecase
Deskripsi dari sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem
yang menghasilkan yang tampak dari nilai ke actor khusus. [VIANTRI;
2010]
Use case di gunakan untuk menyusun behavioral things dalam
sebuah model. Use case direalisasikan dengan sebuah collaboration.
c. Perancangan Sistem Berorientasi Objek
Selama analisis perhatian kita adalah pada apa yang harus dikerjakan
sistem, terlepas dari bagaimana semuanya akan dikerjakan. Selama
perencanaan keputusan dibuat tentang bagaimana pemecahan masalah akan
dikerjakan.

Perancangan sistem berorientasi objek merupakan proses spesifikasi
yang terperinci atau pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan
persiapan untuk rancang bangun implementasi yang menggambarkan
bagaimana suatu sistem baru dilakukan dengan menguraikan hubungan prosesproses dalam bentuk diagram-diagram.
Perancangan sistem berorientasi objek bertujuan untuk:
1) Sistematika proses pendesainan
2) Menghasilkan pendesainan model program
3) Memberikan gambaran pemecahan masukan yang efektif
Fokus dari desain objek adalah perencanaan struktur data dan algoritma
yang diperlukan untuk implementasi setiap kelas.
Diagram-diagram UML yang digunakan penulis dalam merancang
sistem berorientasi objek adalah :
1) Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan :diagram yang
digunakan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antar entityentity yang ada dalam suatu sistem database menggunakan symbol-simbol
sehingga lebih mudah dipahami. [YUHEFIZAR;2008;17] ERD (Entity
Relationship Diagram) untuk memodelkan struktur data dan hubungan
antar data, untuk mengambarkan digunakan beberapa notasi dan symbol.
2) Logical Record Structure (LRS)
Logical Record Structure dibentuk dengan nomor dari tipe record,
beberapa tipe record digambarkan oleh kotak persegi panjang dan dengan
nama yang unik. Logical Record Structure terdiri dari link-link diantara
tipe record, link ini menunjukan arah dari satu tipe record ke record
lainnya. Banyaknya link dari link dari logical structure yang diberi nama
oleh field - field yang kelihatan pada kedua link tipe record.
Penggambaran Logical Record Structure dimulai dengan bagaimana
memperoleh model yang dimengerti, dua metode yang dapat digunakan
dimulai dengan hubungan model data yang dapat dikonversikan ke logical
record structure.

3) Tabel
Tabel adalah kumpulan data yg tersusun secara kolom dan
berhubungan dengan topik tertentu. [SUGIONO;2008; 171]
Tabel – tabel saling berhubungan dengan database pada saat
dibutuhkan, tabel juga mempunyai tipe - tipe data yang aktual. Hal - hal
penting yang harus ada pada tabel antara lain :
(a) Nama tabel ; harus unik sehingga dapat debedakan dengan tabel lain.
(b) Deskripsi kolom ; (kolom kadang disebut juga atribut, field atau dataitem) nama kolom, domain kolom (menyangkut jenis data tergantung
database yang digunakan), panjang, dan range yang deperbolehkan.
(c) Referential Integrity Constraint
(1) Definisi apakah kolom tersebut termasuk primary key.
(2) Hubungan Foreing key pada tabel dengan primary key dari tabel
lain.
4) Spesifikasi Basis Data
Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan
satu sama lainnya dan tersimpan diluar komputer serta digunakan
perangkat lunak (software) tertentu untuk memanipulasinya.
Sedangkan sistem basis data adalah suatu sistem penyususan dan
pengelolaan record - record dengan menggunakan komputer dengan
tujuan untuk menyimpan atau merekam serta melihat data operasional
lengkap pada sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu
menyediakan informasi optimal yang diperlukan untuk kepentingan proses
pengambilan keputusan. [ACHMATIM; 2010]
Spesifikasi basis data adalah pendefinisikan tabel - tebal secara detail
yang terbentuk pada tahap - tahap sebelumnya.
5) Rancangan Dokumen Keluaran
Rancangan keluaran merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam
perancangan fisik sistem untuk menghasilkan dokumen output sistem
yang akan dibuat dan diusulkan. [SUTABRI; 2010]

6) Rancangan Dokumen Masukan
Rancangan masukan merupakan jembatan yang menghubungkan
sistem informasi dengan dana yang dimiliki oleh USER. [SUTABRI;
2010]
7) Rancangan Layar Program
Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar
komputer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari
sistem yang dirancang [YASAKURU; 2009]
8) Sequence Diagram
Sequence Diagram menggambarkaninteraksi antar objek di dalam
dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa
message yang digambarkan terhadap waktu. [ARIEF; 2009]
Interaksi objek yang tersusun dalam urutan waktu/kejadian. Diagram
ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram, memperlihatkan
tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu
didalam use case.
Beberapa symbol yang sering digunakan pada sequence diagram,
yaitu :
(a) Entity Object, suatu objek yang berisi informasi kegiatan yang
berkaitan dan disimpan kedalam suatu database.
(b) Interface/Boundary Object, sebuah object yang menjadi penghubung
antara user dengan sistem.
(c) Control object, suatu object yang berisi logika aplikasi yang tidak
memiliki tanggung jawab kepada entitas. Contohnya adalah kalkulasi
dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai object. Control object
mengkoordinir pesan(message) antara boundary dengan entitas.
(d) Simple Message, simbol pengiriman pesan dari sebuah objek ke objek
lain.
(e) Activation, activation mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek,
panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi sebuah
operasi.
(f) Lifeline, garis titik-titik yang terhubung dengan objek, sepanjang
lifeline terdapat activation.

9) Class Diagram
Class diagram adalah sebuah class yangmenggambarkan struktur dan
penjelasan class, paket,dan objek serta hubungan satu sama lain seperti
containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. [JULZ-RED; 2010]
Class diagram juga menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah
sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling
berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan.
Class diagram digambarkan dengan sebuah kotak dengan 3 section.

Class Diagram
Komponen – komponen class diagram :
a) Class Napme
Nama class mengunakan huruf besar diawal kalimatnya dan di
letakan diatas kotak. Bila class mempunyai nama yang terdiri dari 2
suku kata atau lebih, maka semua suku kata digabungkan tanpa spasi
dengan huruf awal tiap suku kata menggunakan huruf besar.
b) Attribut
Attribute adalah property dari sebuah class.Attribute ini
melukiskan nilai yang mungkin ada pada proyek dari class. Sebuah
class mungkin mempunyai nol atau lebih attribute. Secara Konversi,
jika nama attribute terdiri atas satu suku kata, maka ditulis dengan
huruf kecil. Akan tetapi jika nama attribute mengandung lebih dari
satu suku kata maka semua suku kata digabung dengan suku kata
pertama menggunakan huruf kecil dan awal suku kata menggunakan
huruf besar.

c) Operation
Operation adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah class
atau class yang lain. Seperti halnya attribute, nama operation juga
menggunakan huruf kecil semua terdiri dari satu suku kata. Akan tetapi
jika lebih dari satu suku kata, maka semua suku kata digabungkan
dengan suku kata pertama huruf kecil dan huruf awal tiap suku
berikutnya dengan huruf besar.
d) Association
Association adalah konsep dasar hubungan antar calas.Setian
class pada asosiasi memainkan sebuah peran dan multiplicity
memberikan spesifikasi berapa banyak objek pada suatu class
berhubungan dengan suatu class pada asosiasi class.
3. Teori Pendukung
a. Sistem Penjualan Tunai
Kegiatan penjualan merupakan usaha yang dilakukan suatu badan
usaha atau organisasi untuk menjual barang kebutuhan yang telah
dihasilkan oleh produsen kepada konsumen yang memerlukan dengan
memperoleh jasa berupa uang menurut harga. Penjualan adalah proses
pemindahan harga atau jasa dari pihak pertama (penjual) kepada pihak
kedua (penjualan) atas kesepakatan bersama dengan memberikan sejumlah
uang. Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang atau suatu badan
tersebut untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk dikonsumsi maupun
untuk dijual kembali kepada orang lain.
Fungsi penjualan pada umumnya bertanggung jawab untuk:
1) Menentukan kuantitas barang yang akan dijual secara tepat.
2) Menentukan waktu penerimaan barang yang tepat.
3) Menentukan rekanan pemasok barang yang tepat.
Tujuan utama proses penjualan adalah sebagai berikut:
1)

Menyediakan sumber daya yang diperlukan organisasi perusahaan
dengan cara yang efektif dan efisien.

2)

Melaksanakan penjualan kepada konsumen.

3)

Menjual barang dengan kualitas yang baik sesuai dengan diinginkan
konsumen.

4)

Menjual barang dengan harga yang pantas.

5)

Hanya menjual barang yang disetujui dan sesuai dengan tujuan
Organisasi.

6)

Mengelola barang secara sehat sehingga selalu tersedia manakala
dibutuhkan organisasi..

7)

Menerapkan pengendalian barang yang disimpan dan diterima secara
sehat untuk menghindari berbagai kemungkinan yang merugikan.

b. Tujuan Pelaksanaan Sistem Penjualan
Untuk meningkatkan kelancaran sistem penjualan, perlu dibuat suatu
sistem yang dapat memberikan pelayanan dan kemudahan bagi proses
kegiatan transaksi yang dilakukan oleh karyawan dengan pihak konsumen
yang nantinya harus dilaporkan setiap akhir bulan kepada pimpinan.
Laporan-laporan tersebut sangat dibutuhkan pimpinan sebagai bahan
masukan dalam pengambilan keputusan.
Adapun tujuan sistem penjualan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Memberikan kemudahan dan mempelancar arus.
2) Memberikan kemudahan dalam hal pelayanan serta mampu
memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada konsumen.
3) Membantu kelancaran kerja antar bagian terutama bagian penjualan.
4) Sebagai alat bantu bagi pemilik toko dalam mengawasi pelaksanaan
sistem penjualan.

