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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang meningkat adalah salah 

satu faktor utama yang membuat  persaingan dan penyebab kehidupan 

semakin rumit. Dengan itu perlu suatu sistem yang bisa menangani kerumitan 

tersebut, yaitu dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi terutama 

untuk menangani kerumitan penjualan barang. Karena penjualan barang 

adalah kegiatan yang utama dan terpenting dalam suatu usaha/perusahaan.  

PD Madila adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan 

jasa. Proses pengaturan informasi pada PD Madila belum dilengkapi dengan 

sistem komputer dan masih menggunakan sistem manual, seperti pendataan 

barang, pendataan supplier, pememesan barang, serta pembuatan laporan. 

Oleh sebab itu diperlukan sebuah sistem yang telah terkomputerisasi agar 

dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. 

 

2. Masalah  

PD Madila mempuyai beberapa masalah, diantaranya : 

a. Proses pencatatan data yang dilakukan masih menggunakan system 

manual yaitu dengan menggunakan pembukuan saja. 

b.  Keterlambatan dalam pembuatan laporan. 
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3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada PD Madila Sungaliat 

adalah sebagai berikut : 

a. Dengan terkomputerisasi, pencatatan data menjadi labih baik. 

b. Pembuatan laporan menjadi tepat waktu. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka pada batasan masalah hanya akan membahas 

proses pembelian barang yang ada pada PD Madila. Dimulai dari proses 

pencatatan data supplier, pencatatan data barang, pemesanan barang, 

transaksi pembayaran, serta laporan pembelian barang. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan penelitian 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Penulis melakukan penelitian langsung ke PD Madila untuk mengetahui 

secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas. 

b. Wawancara 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data 

yang benar dan mencatat secara sistematik data yang dibutuhkan. 

c. Study Literatur 

Penulis mengumpulkan dan melengkapi data-data yang akan diperlukan 

melalui buku-buku perpustakaan maupun internet. 
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6. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini, dan agar 

dapat mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem 

informasi penjualan tunai, penulis menyusun Tugas Akhir ini lima bab, 

dengan sistematika sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah, metoda penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai konsep sistem 

informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi objek 

dengan UML, serta teori pendukung. 

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini membahas tinjauan organisasi, analisa proses, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, package 

diagram, usecase, serta deskripsi usecase. 

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas ERD, transformasi, LRS, tabel,  

spesifikasi basis data, rancangan keluaran, rancangan 

masukan, rancangan dialog layar, sequence diagram, serta 

rancangan class diagram. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Tugas akhir 

yang berisi kesimpulan serta saran dari Tugas Akhir. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam Bab ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai pengertian-

pengertian dan konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam perancangan 

system yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini. 

1. Konsep Sistem Informasi 

a. Konsep Dasar Sistem dan Informasi 

Sistem adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Adapun syarat-syarat dari 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, energi dan material) lebih 

penting daripada elemen sistem. 

5)  Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen. 

Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang 

mencirikan sebagai berikut: 

 

1) Komponen (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian 

dari sistem. Setiap sistem tidak perduli betapapun kecilnya, selalu 

mengandung komponen komponen atau subsistem-subsistem. Setiap 

subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu 

fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 
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Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang 

disebut supra sistem, misalnya suatu perusahaan dapat disebut dengan 

suatu sistem dan industri yang merupakan sistem yang lebih besar 

dapat disebut dengan supra sistem. Kalau dipandang industri sebagai 

suatu sistem, maka perusahaan dapat disebut sebagai subsistem. 

Demikian juga bila perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka 

sistem akuntansi adalah subsistemnya. 

2) Batas Sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan system yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

Batas sistem ini memungkinkan suatu system dipandang sebagai suatu 

kesatuan, karena dengan batas sistem ini fungsi dan tugas dari 

subsistem yang satu dengan lainnya berbeda tetapi tetap saling 

berinteraksi. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) 

dari sistem tersebut. 

3) Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Segala sesuatu diluar dari batas sistem yang mempengaruhi 

operasi dari suatu sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat 

menguntungkan atau merugikan. Lingkungan luar yang 

menguntungkan harus dipelihara dan dijaga agar tidak hilang 

pengaruhnya, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus 

dimusnahkan dikendalikan agar tidak mengganggu operasi sistem. 

4) Penghubung Sistem (Interface) 

Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya. Untuk membentuk satu kesatuan, sehingga 

sumber-sumber daya mengalir dari subsistem yang satu ke subsistem 

yang lainnya. Dengan kata lain output dari suatu subsistem akan 

menjadi input dari subsistem yang lainnya 
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5) Masukan sistem (Input) 

Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa Masukan Perawatan (Maintenance Input) adalah energi 

yang dimasukkan supaya system tersebut dapat beroperasi. Masukan 

Sinyal (Signal Input) adalah energi yang diproses untuk didapatkan 

keluaran. Sebagai contoh didalam sistem komputer, program adalah 

maintanance input yang digunakan untuk mengoperasikan 

komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi 

informasi. 

6)  Keluaran Sistem (Output) 

Merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Meliputi: 

Keluaran yang berguna, contohnya Informasi yang dikeluarkan oleh 

komputer. Dan Keluaran yang tidak berguna yang dikenal sebagai sisa 

pembuangan, contohnya panas yang dikeluarkan oleh komputer. 

7) Pengolah Sistem (Process) 

Merupakan bagian yang memproses masukan untuk menjadi 

keluaran yang diinginkan. Contoh CPU pada Komputer, Bagian 

Produksi yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, Bagian 

akuntansi yang mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan. 

8) Tujuan Sistem (Goal) 

Setiap sistem pasti mempunyai tujuan ataupun sasaran yang 

mempengaruhi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan. 

Dengan kata lain suatu sistem akan dikatakan berhasil kalau 

pengoperasian sistem itu mengenai sasaran atau tujuannya. Sistem 

yang tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 

gunanya. 

 

Informasi adalah hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih 

berguna dan berati bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian 
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yang nyata dan digunakan untuk pengambiilan keputusan. Suatu sistem 

yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil, dan 

akhirnya berakhir. Sumber dari suatu informasi adalah data. 

Suatu informasi mempunyai tiga faktor yang menjadi ajuan jika 

informasi tersebut dikatakan berkualitas, ketiganya yaitu : 

1) Relevan (Relevance) 

Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya 

2) Akurat(Accurate) 

Informasi tersebut tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan 

dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat 

karena sumber informasi harus akurat karena dari sumber informasi 

sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan 

yang dapat mengubah dan merusak infornsai terebut. 

3) Tepat Pada Waktunya(Timeliness) 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.  Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. 

 

b. Konsep Dasar Sistem Informasi. 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada 

pihak luar tentu dengan laporan yang diperlukan. 

 

2. Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek dengan UML 

Analisa system dapat dinyatakan sebagai pemisah suatu hal dalam 

bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tersebut kemudian di pelajari dan 

dievakuasi untuk mengetahui apakah terdapat cara-cara yang lebih baik untuk 

memenuhi kebutuhan manajemen. 
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a. UML(Unified Modelling Language) 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang 

berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, 

membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan 

software berbasis OO (Object-Oriented). UML sendiri juga memberikan 

standar penulisan sebuah system blue print, yang meliputi konsep bisnis 

proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema 

database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem 

software Pendekatan analisa & rancangan dengan menggunakan model 

OO mulai diperkenalkan sekitar pertengahan 1970 hingga akhir 1980 

dikarenakan pada saat itu aplikasi software sudah meningkat dan mulai 

komplek. Jumlah yang menggunakaan metoda OO mulai diuji 

cobakandan diaplikasikan antara 1989 hingga 1994, seperti halnya oleh 

Grady Booch dari Rational Software Co., dikenal dengan OOSE (Object-

Oriented Software Engineering), serta James Rumbaugh dari General 

Electric, dikenal dengan OMT (Object Modelling Technique). 

Kelemahan saat itu disadari oleh Booch maupun Rumbaugh adalah tidak 

adanya standar penggunaan model yang berbasis OO, ketika mereka 

bertemu ditemani rekan lainnya Ivar Jacobson dari Objectory mulai 

mendiskusikan untuk mengadopsi masing-masing pendekatan metoda 

OO untuk membuat suatu model bahasa yang uniform / seragam yang 

disebut UML (Unified Modeling Language) dan dapat digunakan oleh 

seluruh dunia. Secara resmi bahasa UML dimulai pada bulan oktober 

1994, ketika Rumbaugh bergabung Booch untuk membuat sebuah project 

pendekatan metoda yang uniform/seragam dari masing-masing metoda 

mereka. Saat itu baru dikembangkan draft metoda UML version 0.8 dan 

diselesaikan serta di release pada bulan oktober 1995. Bersamaan dengan 

saat itu, Jacobson bergabung dan UML tersebut diperkaya ruang 

lingkupnya dengan metoda OOSE sehingga muncul release version 0.9 

pada bulan Juni 1996. Hingga saat ini sejak Juni 1998 UML version 1.3 
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telah diperkaya dan direspons oleh OMG (Object Management Group), 

Anderson Consulting, Ericsson, Platinum Technology, ObjectTime 

Limited, dll serta di pelihara oleh OMG yang dipimpin oleh Cris Kobryn. 

UML adalah standar dunia yang dibuat oleh Object Management Group 

(OMG), sebuah badan yang bertugas mengeluarkan standar-standar 

teknologi objectoriented dan software component. 

UML sebagai sebuah bahasa yang memberikan vocabulary dan 

tatanan penulisan kata-kata dalam ‘MS Word’ untuk kegunaan 

komunikasi. Sebuah bahasa model adalah sebuah bahasa yang 

mempunyai vocabulary dan konsep tatanan / aturan penulisan serta 

secara fisik mempresentasikan dari sebuah sistem. Seperti halnya UML 

adalah sebuah bahasa standard untuk pengembangan sebuah software 

yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-

model, tetapi tidak menyampaikan apa dan kapan model yang seharusnya 

dibuat yang merupakan salah satu proses implementasi pengembangan 

software. UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemograman 

visual saja, namun juga dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai 

bahasa pemograman, seperti JAVA, C++, Visual Basic, atau bahkan 

dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah object-oriented database. 

Begitu juga mengenai pendokumentasian dapat dilakukan seperti; 

requirements, arsitektur, design, source code, project plan, tests, dan 

prototypes. Untuk dapat memahami UML membutuhkan bentuk konsep 

dari sebuah bahasa model, dan mempelajari 3 (tiga) elemen utama dari 

UML seperti building block, aturan-aturan yang menyatakan bagaimana 

building block diletakkan secara bersamaan, dan beberapa mekanisme 

umum (common). 

UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai berikut: 

1) Use Case Diagram  

2) Conceptual Diagram  

3) Sequence Diagram  
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4) Collaboration Diagram  

5) State Diagram  

6) Activity Diagram  

7) Class Diagram  

8) Object Diagram  

9) Component Diagram  

10) Deployment Diagram  

 

b. Analisa Sistem Berorientasi Obyek 

Analisa sistem adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan yang ada, penyebab dari masalah, 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan system, dan memahami secara 

keseluruhan tentang system yang akan kita kembangkan. 

1) Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam 

system yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana meraka 

berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses parallel 

yang mungkin terjadi beberapa eksekusi.  

Activity diagram merupakan state diagram khusus, dimana 

sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di trigger 

oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu 

activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah 

sistem (dan interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih 

menggambarkan proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara 

umum.  

 Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu usecase atau lebih. 

Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara usecase 

menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk 

melakukan aktivitas. Simbol yang digunakan sebagai berikut: 
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a) Start Point (initial node) menggambarkan awal dari aktivitas. 

 

 

Gambar II.1 

Awal Activity 

b) End point (activity final node) menggambarkan akhir dari aktivitas. 

 

 

Gambar II.2 

Titik Akhir Activity 

c) Activity, menggambarkan proses bisnis dan dikenal sebagai activity 

state. 

 

Gambar II.3 

Simbol Activity 

 

Jenis –jenis Aktivity : 

(1) Black hole activity 

Ada masukan dan tidak ada keluaran, biasanya digunakan bila 

dikehendaki ada 1 atau lebih transisi. 

 

 

 

Gambar II.4 

Simbol Black Hole Activity 

(2) Miracle activities 

Tidak ada masukan tetapi ada keluarannya, biasanya dipakai 

pada waktu start point  dan dikehendaki ada satu transisi atau 

lebih.  
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Gambar II.5 

Simbol Miracle Activity 

(3) Paralel activity 

Suatu activity yang berjalan secara berbarengan, terdiri dari: 

(a) Fork (percabangan) 

Mempunyai 1 transisi masuk dan 2 atau lebih transisi keluar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.6 

Simbol fork dalam UML 

(b) Join (penggabungan) 

Mempunyai 2 atau lebih transisi masuk dan hanya 1 transisi 

keluar. 

 

 

 

 

 

Gambar II.7 

Simbol Join dalam UML 

(c) Decission Point 

Dilambangkan dengan lambang wajik atau belah ketupat. 

Mempunyai transisi (sebuah garis dari/ke decission point). 

Setiap transisi yang ada harus mempunyai GUARD (kunci). 
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Tidak ada sebuah keterangan (pertanyaan) pada tengah belah 

ketupat seperti pada flowchat. 

 

 

Gambar II.8 

Simbol decission point 

(d) Guard (kunci) 

Adalah sebuah kondisi benar sewaktu melewati sebuah 

transisi. Digambarkan dengan diletakan diantara [ ]. Tanda 

[otherwise] 

Juga untuk menangkap suatu kondisi yang belum terdeteksi. 

Setiap transisi dari/ ke decission point harus mempunyai 

guard yang harus konsisten dan lengkap serta tidak overlap. 

Contoh : 

 x<0=0 dan x>0 konsisten 

 x<=0 daan x>0 tidak konsisten 

 x<0 dan x>0 bagaimana jika x=0?  

 

(e) Swimlane 

Ketika activity diagram mempunyai banyak swimlane, perlu 

dipikirkan dengan pendekatan swimarea. Swimarea 

mengelompokan activity berdasarkan kegiatan di dalam 

usecase. 

 
Gambar II.9 

Simbol Swimlane 

 

2) Analisa Dokumen Keluaran 

Merupakan bagian dari informasi tentang sistem yang berjalan. 

Tujuannya: 

Memahami prosedur sistem yang sedang berjalan. 

NewSwimlane
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3) Analisa Dokumen Masukan 

Merupakan bagian dari pengumpulan informasi dari sistem yang 

berjalan. 

Tujuannya: 

Memahami prosedur sistem yang sedang bejalan. 

4) Usecase Diagram 

Mengambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. 

Memfokuskan pada proses komputerisasi (automated processes). 

Mengambarkan hubungan antara usecase dan aktor. Usecase 

menggambarkan proses sistem, yaitu kebutuhan sistem dari pandangan 

user.  

Secara umum usecase adalah pola prilaku sistem, dan urutan 

transaksi yang dilakukan oleh satu aktor. Usecase diagram terdiri dari 

usecase,  aktor , relationship, sistem boundary boxes, dan packages. 

Usecase dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang 

dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Usecase 

diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil 

interaksinya dengan aktor. Usecase dinotasikan dengan gambar 

horizontal ellipe.  

Usecase biasanya menggunakan verb. Nama usecase boleh terdiri 

dari beberapa kata, dan tidak boleh usecase menpunyai dua nama yang 

sama. Sebuah usecase mempunyai dokumentasi. Untuk sebuah sistem 

yang besar dibutuhkan usecase package. Usecase diagram tidak 

pengaruh urutan waktu. 

Usecase diagram terdiri dari: 

a) Actor 

Actor menggambarkan orang, sistem atau eksternal 

entitas/stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi 

dari sistem. Actor adalah entity eksternal yang berhubungan 

dengan sistem yang berpartisipasi dalam use case.  
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Actor dilukiskan dengan peran yang mereka mainkan dalam use 

case, seperti Pelanggan, Kasir, dan lain-lain. Simbol actor didalam 

UML digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar II.10 

Simbol Actor 

b) Usecase 

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). 

 

 

 
Gambar II.11 

Simbol Use Case 

 

Use case biasanya menggunakan kata kerja dan sebuah 

nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada 

2 use case yang memiliki nama yang sama. Use diagram tidak 

terpengaruh urutan waktu, meskipun demikian supaya mudah 

dibaca perlu penyusunan use case. 

 

c) Relasi/Associations 

Associations menggambarkan bagaimana actor terlibat 

dalam use case dan bukan menggambarkan aliran data atau 



33 
 

informasi. Association digambarkan dengan sebuah garis berpanah 

terbuka pada salah satu ujungnya yang menunjukkan arah relasi. 

 

Ujung panah terbuka 

Gambar II.12 

Simbol Association 

 

Jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram adalah 

association antara actor dan use case, yaitu ujung panah pada 

association antara actor dan use case mengindikasikan siapa/apa 

yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. 

 

Gambar II.13 

Simbol Association Actor dan Use Case 

 

Association antara actor dan use case sebaiknya menggunakan 

garis tanpa panah. Association antar actor dan use case yang 

menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila actor 

beriteraksi secara pasif dengan sistem. 

 

5) Deskripsi Usecase Diagram 

Deskripsi Usecase adalah bagaimana sistem beraksi dan bereaksi. 

Perilaku ini merupakan aktifitas sistem yang bisa dilihat dari luar dan 

bisa diuji. Perilaku sistem ini dicapture di dalam usecase. usecase 

sendiri mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta hubungan 

antara sistem dengan lingkungannya. 
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c. Perancangan Sistem Berorientasi Obyek 

1) ERD 

ERD adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan 

antara penyimpanan (dalam DFD). ERD digunakan untuk memodelkan 

struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, model dapat diuji 

dengan mengabaikan proses yang dilakukan.  

 ERD pertama kali dideskripsikan oleh Peter Chen yang dibuat 

sebagai bagian dari perangkat lunak CASE.  

 

a) Kardinalitas Relasi 

Dalam ERD hubungan (relasi) dapat terdiri dari sejumlah 

entitas yang disebut dengan derajad relasi. Derajad relasi 

maksimum disebut dengan kardinalitas sedangkan derajad 

minimum disebut dengan modalitas. Jadi kardinalitas relasi 

menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi 

dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi 

yang terjadi diantara dua himpunan entitas (misalnya A dan B) 

dapat berupa : 

(1) Satu ke satu (one to one/ 1-1)  

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi 

dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, 

demikian juga sebaliknya.  

(2) Satu ke banyak (one to many/ 1- N)  

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi 

dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak 

sebaliknya.  

(3) Banyak ke banyak (many to many/ N –N)  

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi 

dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, demikian 

juga sebaliknya.  
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b) Tahapan Pembuatan ERD 

Diagram ER dibuat secara bertahap, ada dua kelompok 

pentahapan yang biasa ditempuh didalam pembuatan diagram ER, 

yaitu : 

(1) Tahap pembuatan diagram ER awal (preliminary design)  

(2) Tahap optimasi diagram ER (final design)  

Tujuan dari 8 tahap pertama adalah untuk mendapatkan 

sebuah rancangan basis data minimal yang dapata 

mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem 

yang sedang ditinjau. 

Tahap awal ini umumnya mengabaikan anomali-anomali 

(proses pada basis data yang memberikan efek sampaing yang 

tidak diharapkan) yang menang ada sebagai suatu fakta. Anomali-

anomali tersebut biasanya baru dipertimbangkan pada tahap 

kedua.  

Tahap kedua mempertimbangkan anomali-anomali dan 

juga memperhatikan aspek-aspek efisiensi, performasi dan 

fleksibilitas. Tiga hal tersebut seringkali dapat saling bertolak 

belakang. Karena itu, tahap kedua ini ditempuh dengan 

melakukan koreksi terhadap tahap pertama. Bentuk koreksi yang 

terjadi dapat berupa pendekomposisian himpunan entitas, 

penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajad relasi, 

penambahan relasi baru atau perubahan (penambahan dan 

pengurangan) atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan 

relasi.  

Langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan ERD awal adalah :  
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(a) Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas 

yang akan terlibat.  

(b)  Menetukan atribut-atribut key (kunci) dari masing-masing 

himpunan entitas.  

(c) Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi 

diantara himpunan entitas-himpunan entitas yang ada beserta 

foreign-keynya (kunci asing/ kunci tamu).  

(d) Menentukan derajad /kardinalitas relasi untuk setiap 

himpunan relasi.  

(e) Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan 

atribut dekriptif (atribut yang bukan kunci). 

 

2) LRS 

LRS adalah digambarkan oleh kotak persegi panjang dan dengan 

nama yang unik. File record pada LRS ditempatkan dalam kotak. LRS 

terdiri dari link-link diantar tipe record lainnya, banyaknya link dari 

LRS  yang diberi nama oleh filed-filed yang kelihatan  pada kedua link 

tipe record. 

 

3) Tabel 

Tabel adalah koleksi obyek yang terdiri dari sekumpulan elemen 

yang diorganisasikan secara kontigu, artinya memori yang dialokasi 

antara satu elemen dengan elemen yang lainnya mempunyai  address 

yang berurutan.   

Pada tabel, pengertian perlu dipahami adalah: 

a) Keseluruhan table (sebagai koleksi) adalah container yang 

menampung seluruh elemen 

b) Indek table, yang menujukan address dari sebuah element 

c) Element table, yang dapat dipacu melalui indeknya, bertipe 

tertentu yang sudah terdefinisi 
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d) Seluruh element table bertipe:”sama”. Dengan catatan: beberapa 

bahasa pemograman memungkinkan pendenfinisikan table 

dengan elemen generic, tapi pada saat diinstansiasi, harus 

diinstanisasi dengan tipe sama.  

 

4) Spesifikasi Basis Data 

Basis Data adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain dan tersimpan diluar komputer serta digunakan 

perangkat lunak ( software ) tertentu untuk memanipulasinya.  

Sedangkan sistem berbasis data adalah suatu sistem penyusunan 

dan pengelolaan record-record dengan menggunakan komputer 

dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta melihat data 

operasional lengkap pada sebuah organisasi, sehingga mampu 

menyediakan informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses 

pengambilan keputusan.  

 

5) Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan 

dari keluaran sistem yang dirancang. 

 

6) Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk 

menjadi masukan sistem yang dirancang. 

 

7) Rancangan Layar Program 

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar 

computer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan 

dari sistem yang dirancang. 
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8) Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah visual coding (perancangan form/layar). 

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. 

a) Obyek/Participant 

Obyek diletakkan di dekat bagian atas diagram dengan urutan dari 

kiri ke kanan. Setiap participant terhubung dengan garis titik-titik 

yang disebut lifeline. Sepanjang lifeline ada kotak yang disebut 

activation. Activation mewakili sebuah eksekusi operasi dan 

participant. Panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi 

activation. Setiap lifeline mempunyai activation bar yang 

menunjukkan kapan sebuah participant aktif pada interaksi. 

Activation bar adalah optional di UML, meskipun sangat berguna 

dalam klarifikasi perilaku. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 14 

Participant 

 

 

 

 

Gambar II. 15 

activation 
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b) Actor 

Menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan 

sistem. 

 

 

 

 

Gambar II.16 

Simbol actor 

 

c) Message 

Sebuah message bergerak dari satu participant ke 

participant yang lain dan dari satu lifeline yang lain. Sebuah 

participant bisa mengirim sebuah message kepada dirinya 

sendiri. 

Sebuah message bisa jadi simple, synchronous atau 

asynchronous. Message yang simple adalah sebuah perpindahan 

(transfer) control dari satu participant ke participant yang 

lainnya. Jika sebuah participant mengirimkan sebuah message 

synchronous, maka jawaban atas message tersebut akan 

ditunggu sebelum diproses dengan urusannya. Namun jika 

message asynchronous yang dikirimkan, maka jawaban atas 

message tersebut tidak perlu ditunggu. Message datang dari 

sumber yang tidak ditentukan disebut dengan found message. 

Simbol message pada sequence diagram bisa dilihat sebagai 

berikut. 
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Gambar II.17 

Simbol Message 

 

d) Loop 

Menggambarkan dari suatu kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang. 

 

 

 

Gambar II. 18 

Simbol Loop 

9) Class Diagram (Entity Class) 

Diagram kelas (class diagram) sangat membantu dalam 

visualisasi kelas dari suatu sistem. Hal ini disebabkan karena class 

adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan atribut (property), 

perilaku (operation) dan relasi yang sama. Disamping itu class 

diagram bisa memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal 

tersebut tercermin dari class-class yang ada dan relasinya satu 

dengan lainnya. 

 

 

 

 

simple 

synchronous 

asynchronous 

Loop 
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Gambar II.19 

Class Diagram 

 

Komponen-komponen class diagram : 

a) Kelas, Atribut, Operasi 

kelas didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan objek-

objek yang dengan attribute dan operation yang sama. Obyek 

(object) adalah orang, benda, tempat, kejadian atau konsep-

konsep yang ada didunia nyata yang penting bagi suatu aplikasi 

perangkat lunak/perangkat keras. Setiap obyek memiliki 

keadaan sesaat (state) perilaku (behavior). State sebuah obyek 

adalah adalah kondisi objek tersebut yang dinyatakan dalam 

attribute/properties. Sedangkan perilaku suatu objek 

mendefinisikan bagaimana sebuah objek bertindak atau 

berinteraksi. Perilaku sebuah objek dinyatakan dalam operation. 

Atribut adalah data yang dimiliki suatu objek dalam suatu 

kelas, misalnya kelas manusia, yang memiliki atribut nama dan 

umur. 

Operation adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah 

kelas (tingkah laku sebuah objek) atau fungsi yang dapat 

diaplikasikan ke suatu objek dalam kelas. Misalnya suatu objek 

manusia pasti memiliki fungsi-fungsi seperti tersenyum, marah, 

makan, minum, dan sebagainya. Operasi yang sama dapat 

diterapkan pada kelas yang berbeda, misalnya fungsi makan 

dapat diterapkan pada kelas manusia maupun pada kelas kera. 

Nama kelas 

Atribut 

Operasi 
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b) Association 

Association menunjukkan hubungan antara masing-masing 

kelas. Setiap association mempunyai dua association end. 

Masing-masing end dihubungkan ke satu kelas dari kelas-kelas 

dalam association. Sebuah end dapat dibuat lebih jelas dengan 

memberikan nama dengan sebuah label. Label ini disebut 

dengan role name (association end sering disebut role). 

 

 

    Melayani  

 

  Gambar II.20 

Contoh Association 

 

Dari gambar diatas bisa dikatakan Teller melayani 

pelanggan. Hubungan ini disebut asosiasi, karena 

menghubungkan dua kelas dengan nama asosiasi “Melayani”. 

Sebuah association end  juga mempunyai atau memiliki 

“multiplicity”, Multiplicity ini menunjukkan berapa banyak 

obyek yang berpartisipasi dalam suatu relasi. 

 

3. Teori Pendukung Pembelian  

a. Pengertian Pembelian 

Kegiatan pembelian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

menggunakan barang kebutuhan yang telah di hasilkan oleh produsen 

yang memerlukan dengan memeperoleh jasa berupa uang menurut harga. 

  

Teller Pelanggan 
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b. Sistem Pembelian Tunai 

Pemelian tunai dilaksanakan dengan mewajibkan bagian pembelian 

membayar sejumlah harga beli barang lalu barang tersebut di serahkan 

kepada bagian pembelian. Setelah itu, dilakukan pencatatan transaksi. 

Pembelian dapat dilakukan dengan cara antara lain: 

1) Pembelian langsung adalah cara pembelian dimana pembeli langsung 

berhubungan dengan penjual. Pembeli dapat langsung 

mengemukakan keinginananya bahkan sering terjadi- tawar menawar 

harga untuk mencapai kesesuaian. 

2) Pembelian tidak langsung dapat terjadi jika terdapat masalah antara 

lain: jarak antara lokasi penjual dan pembeli cukup jauh, respon 

masyarakat terhadap sebuah iklan atau katalog, terbatasnya waktu 

antara penjual dan pembeli. 

Contoh : Melalui telpon, Email, dan Fax. 

  


