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Lampiran A 

Keluaran Sistem Berjalan 
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LAMPIRAN    A – 1 

NOTA 
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LAMPIRAN  A – 2 

LAPORAN PENJUALAN 
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Lampiran B 

Masukan Sistem Berjalan 
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LAMPIRAN    B - 1 

Data Barang 
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Lampiran B – 2 

Data Pelanggan 
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Lampiran C 

Rancangan Keluaran 
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LAPORAN PENJUALAN 
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Lampiran D 

Rancangan Masukan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

2. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini 

merupakan suatu kebutuhan yang bisa melengkapi satu sama lain. Karena 

dunia bisnis sangat erat hubungannya dengan  teknologi informasi. Bahkan di 

setiap bidang mulai menerapkan teknologi informasi untuk mengembangkan 

usahanya. Dikarenakan kelebihan–kelebihan yang dimiliki oleh teknologi yaitu 

dalam pengolahan data dan penghematan waktu untuk memprosesnya, di 

bandingkan dengan sistem secara manual. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi diperlukan untuk 

memperoleh data dengan baik dan cepat. Sehingga dapat meningkatkan 

kecepatan pekerjaan yang dicapai dengan baik dan waktu dalam pengolahan 

data.  

 Peranan komputer disini sangat menunjang sekali dalam pengolahan 

data dalam menjaga dan memberikan dukungan agar sistem menjadi lebih baik, 

seperti sebagai berikut : 

d. Menjaga keakuratan data. 

e. Lebih mudah dalam perhitungan nota sehingga tidak terjadi kesalahan yang 

dilakukan secara manual. 

f. Mendapatkan informasi yang lebih akurat. 

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul Rancangan Sistem Informasi 

Penjualan Tunai pada CV.Sonia, dengan Metodologi Berorientasi Obyek 

Oriented. 

Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk mengangkat cerita tersebut 

sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan 

masalah yang ada pada CV.Sonia. 
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2. Masalah  

Dalam sistem penjualan tunai yang di lakukan oleh CV.Sonia, yang 

sudah menggunakan komputerisasi sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih 

ada sedikit kekurangan yang terdapat dalam sistem tersebut seperti: 

                Belum adanya tabel untuk data pelanggan. 

 

4. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam Tugas Akhir (TA) ini di harapkan dapat 

membantu CV.Sonia dalam memperbaiki sistem yang ada. Adanya TA(Tugas 

Akhir) ini memberikan beberapa manfaat yang dapat dijadikan bekal bagi 

mahasiswa itu sendiri untuk terjun ke masyarakat. Laporan Tugas Akhir (TA) 

ini mempunyai tujuan agar mahasiswa mudah beradaptasi dengan lingkungan 

kerja dan memperluas wawasan penerapan teori setelah menyelesaikan kuliah. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

d. Untuk menerapkan dan mengetahui sejauh mana kelebihan yang ditawarkan 

oleh Visual Basic dalam pemrograman. Yang akan penulis terapkan dalam 

pembuatan pengolahan data penjualan tunai sehingga  instansi yang terkait 

di harapkan dapat terbantu dalam menjalankan aktivitas kegitan secara lebih 

baik. 

e. Agar mahasiswa dapat mempelajari dan memahami apa yang ada di 

masyarakat sesuai dengan profesi mahasiswa itu sendiri. 

f. Memberikan kemudahan kepada CV.Sonia karena program yang ditawarkan 

lebih sederhana dan mudah di pahami. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada masalah 

yang berkaitan dengan Sistem Penjualan Tunai. Dalam Penjualan Tunai pada  

CV.Sonia tidak terdapat transaksi pengembalian barang rusak, karena barang 

yang sebelum dibeli telah diperiksa oleh pembeli terlebih dahulu.  
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5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
membicarakan   tentang cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi 
kegiatan-kegiatan materi, mencatat, merumuskan, menganalisa sampai 
menyusun laporannya berdasarkan fakta atau gejala ilmiah. 

Data-data Tugas Akhir (TA) ini merupakan hasil penelitian yang 
dilakukan penulis dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

b.  Penelitian lapangan 

 Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke CV.Sonia dengan 

mengadakan : 

3) Pengamatan (observasi) 

Pengamatan ini dilakukan dengan meliputi langsung prosedur 

kerja yang dilaksanan bagian penjualan, sehingga diperoleh gambaran 

mengenai pelaksanaan prosedur sistem, serta untuk mengetahui sejauh 

mana informasi di butuhkan. 

4) Wawancara (interview) 

Wawancara ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data-data 

informasi dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara 

langsung ke dalam sistem penjualan tunai yang mengetahui tentang 

obyek penelitian. 

b.   Metode kepustakaan 

   Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka yang 

menyangkut sistem informasi khususnya tentang penjualan tunai, 

terutama buku dan catatan yang didapat di bangku kuliah serta bahan-

bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan yang akan dibahas. 

      c.   Analisa sistem 

Sistem yang akan di buat disini adalah object Oriented. Object 

Oriented   yang sudah diterapkan di bangku kuliah  sekarang akan sajikan 

dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini. Jadi Mahasiswa akan 

melakukan analisa terhadap sistem tersebut agar sistem yang di buat akan 
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menjadi lebih jelas dan benar-benar menggambarkan suatu proses bisnis 

yang baik dan  memberikan manfaat bagi yang menbutuhkan. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

3) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

 yang dikerjakan sistem yang ada. 

4) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, data base yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran      

yang dihasilkan. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian ini adalah 

uraian singkat mengenai bab-bab tesebut. 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan,  

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep sistem 
informasi, analisa dan perangcangan sistem berorientasi obyek 
dengan uml, teori pendukung sesuai dengan tema atau judul 
rangcangan sistem. 

 

BAB III  ANALISA SISTEM 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan organisasi, 
analisa proses, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi 
kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case. 
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BAB IV  RANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang rancangan basis data, 
rancangan antar muka, rancangan layar, rancangan class diagram. 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 
kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan 
dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan CV.sonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

4. Konsep Sistem Informasi 

b. Konsep Dasar Sistem dan Informasi 

3) Definisi Sistem 

  Dalam sebuah sistem terdapat dua pendekatan didalam pendefinisian 

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedur dan pada komponen 

(elemen). Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur yaitu : 

  “Sistem adalah suatu jaringan dari kerja prosedur-prosedur yang 
saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk melakukan suatu kegiatan tertentu” 
[Sutabri, 2004]. 
Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur 

yang lebih menekankan urutan-urutan operasi.  

“Suatu Prosedur adalah suatu urutan-urutan yang tepat dari 
tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa(what) yang harus 
dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan 
dan bagaimana (how) mengerjakannya” [Jogiyanto, 2005]. 

 Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen, yaitu : “Sistem 
adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu” [Sutabri, 2004]. 

 Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah himpunan atau grup dari 

elemen atau komponen yang berhubungan atau saling bergantung 

satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang 

beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan maksud. Berarti, 

sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak 

teratur, tetapi terdiri dari unsur-unsur yang dapat dikenal sebagai 

saling melengkapi karena mempunyai satu maksud, tujuan atau 

sasaran. 
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4) Pengertian Informasi 

 “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang 
lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-
kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan” 

[Jogiyanto, 2005]. 
    Sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, 

mengolah data tersebut sesuai instruksi dan mengeluarkan hasilnya. 

Model data sistem yaitu masukan, pengolahan dan keluaran adalah 

cocok bagi kasus pengolahan sistem informasi yang paling 

sederhana dimana semua masukan tiba pada saat bersamaan. 

            Adapun kualitas dari suatu informasi tergantung pada tiga hal,  

                     yaitu : 

(3) Akurat  

 Akurat berarti informasi harus bebas dari suatu kesalahan 

dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus 

jelas mencerminkan maksudnya. 

 Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai 

ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak 

informasi tersebut. 

(3) Tepat pada waktunya 

 Tepat pada waktunya berarti informasi yang datang pada 

penerima tidak boleh terlambat, karena informasi 

merupakan landasan didalam mengambil keputusan. 

(4) Relevan 

Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat 

untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap 

orang satu dengan lainnya berbeda. 
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Misalnya informasi mengenai sebab terjadinya kerusakan 

mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang 

relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukkan kepada ahli 

teknik perusahaan. 

      Pemrograman terstruktur oleh Stevens Myres 

Constantine dan Yourdon sebagai gabungan dari teknik, 

strategi dan metode untuk mendisain software atau 

program. Tujuan dari disain terstruktur adalah untuk 

memberikan suatu prosedur yang dapat digunakan oleh 

pengembangan sistem untuk membuat suatu keputusan 

dengan cara yang sistematis. 

       Salah satu strategi yang dipakai didalam disain 

terstruktur antara lain top-down disain. Strategi top down 

dilakukan dengan cara membagi masalah-masalah kecil 

dengan tujuan : 

(d) Untuk mensistematikan proses pendisain 

(e) Untuk memberikan suatu pendisainan modul program 

(f) Memberikan gambaran pemecahan masalah dengan 

cara efektif. 

 

(4) Konsep dasar sistem informasi 

“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajeril dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 
dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang di 
perlukan”. [Jogiyanto, 2005]. 

  Sistem Informasi terdiri dari sub-sub yaitu sistem dan Informasi. 
“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 
berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.” [Jogiyanto, 2005]. 
Definisi ini pada dasarnya menekankan bahwa informasi merupakan 

alat untuk mengurangi ketidakpastian yang akan senantiasa dihadapi 

oleh seorang manajer yang memimpin organisasi atau perusahaan. 
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  Oleh karena itu pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk 

mencegah hal-hal yang dapat merusak sistem atau bila terlanjur terjadi 

kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

 

 

 

5. Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek  dengan UML 

d. UML (Unified Modelling Language) 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa untuk 

menetukan, visualisasi, kontruksi, dan mendokumentasikan artifact 

(bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu 

proses pembuatan perangkat lunak. Artifact dapat berupa model, 

deskripsi atau perangkat lunak) dari system perangkat lunak, seperti pada 

pemodelan bisnis dan system non perangkat lunak lainnya. 

UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti 

sukses dalam memodelkan system yang besar dan kompleks. UML tidak 

hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun 

hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. 

3) BAGIAN-BAGIAN UML 

Bagian-bagian utama dari UML adalah view, diagram, model 

element, dan general mechanism. 

h)  View 

View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan 

dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, 

tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram. 

Beberapa jenis view dalam UML antara lain: use case view, 

logical view, component view, concurrency 

view,dan deployment view. 
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i) Use case view 

Mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya 

dilakukan sesuai yang diinginkan external actors. Actor yang 

berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem 

lainnya. 

View ini digambarkan dalam use case diagramsdan 

kadang-kadang dengan activity diagrams. Viewini digunakan 

terutama untuk pelanggan, perancang (designer), pengembang 

(developer), dan penguji sistem (tester). 

j) Logical view 

Mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, 

struktur statis (class, object,danrelationship ) dan kolaborasi 

dinamis yang terjadi ketika object mengirim pesan ke object lain 

dalam suatu fungsi tertentu. 

View ini digambarkan dalam class diagrams untuk 

struktur statis dan dalam state, sequence, collaboration, dan 

activity diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan 

untuk perancang (designer) dan pengembang (developer). 

k) Component view 

Mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan 

modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari code 

module diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungannya 

juga alokasi sumber daya komponen dan informasi 

administrative lainnya. 

View ini digambarkan dalam component view dan 

digunakan untuk pengembang (developer). 
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l) Concurrency view 

Membagi sistem ke dalam proses dan prosesor.View ini 

digambarkan dalam diagram dinamis (state, sequence, 

collaboration, dan activity diagrams) dan diagram implementasi 

(component dan deployment diagrams) serta digunakan untuk 

pengembang (developer), pengintegrasi (integrator), dan penguji 

(tester). 

m) Deployment view 

Mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan 

perangkat (nodes) dan bagaimana hubungannya dengan lainnya. 

View ini digambarkan dalam deployment diagramsdan 

digunakan untuk pengembang (developer), pengintegrasi 

(integrator), dan penguji (tester). 

 

n) Diagram 

Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol 

elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau 

aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian 

dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya 

dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram antara 

lain : 

(9) Use Case Diagram 

(10) Class Diagram 

(11) Component Diagram 

(12) Deployment Diagram 

(13) State Diagram 

(14) Sequence Diagram 

(15) Collaboration Diagram 

(16) Activity Diagram 
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4) Tujuan Penggunaan UML 

e) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahas 

pemrograman dan proses rekayasa. 

f) Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam 

pemodelan. 

g) Memberikan model yang siap pakai, bahsa pemodelan visual 

yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar 

model dengan mudah dan dimengerti secara umum. 

h) UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah (blue print) cetak biru 

karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka 

akan bias diketahui informasi secara detail tentang coding 

program atau bahkan membaca program dan 

menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram (reserve 

enginering). 

 

e. Analisa Sistem Berorientasi Obyek 

2) Activity Diagram 

 Activity diagram adalah teknik untuk mendiskripsikan logika 

prosedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. 

Activity diagram mempunyai peran seperti halnya flow chart, akan 

tetapi perbedanya dengan chart adalah activity diagram bisa 

mendukung perilaku paralel flow sedangkan flow chart tidak bisa. 

Simbol – simbol yang sering di gunakan pada saat pembuatan  

activity diagram :  

g) Start Point (initial node), diletakkan pada pojok kiri atas dan 

merupakan awal aktivitas.  

h) End Point (Activity Final Node), akhir aktivitas. 

i) Activities, menggambarkan proses bisnis dan dikenal sebagai 

activity state.   

Jenis – jenis activity :   



 

 

80 

 

(4) Black Hole Activities, ada masukan dan tidak ada 

keluaran. 

(5) Miracle Activities, tidak ada masukan dan ada keluaran 

dan dipakai  waktu  start point.   

(3)  Parallel Activities, activity yang berjalan secara 

bersamaan 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.  

 

j) Decission Point 

Digambarkan dengan lambang wajik/belah ketupat 

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

Setiap transisi yang ada harus mempunyai guard (kunci). 

k) Swimlane 

Sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan actor 

(mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama). 

Actor bisa ditulis nama actor ataupun sekaligus dalam lambang 

actor (stick figure) pada use case diagram. Swimlane digambar 

secara vertical, walaupun kadang-kadang digambar secara 

horizontal. 

l) Swimarea   

Ketika sebuah activity diagram mempunyai banyak swimlane, 

perlu dipikirkan dengan pendekatan swimarea. Swimarea 

mengelompokkan activity berdasarkan kegiatan didalam use 

case. 
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6) Analisa Dokumen Keluaran 

                 Analisa Dokumen keluaran adalah Analisa mengenai dokumen – 

dokumen  keluaran yang dihasilkan oleh sebuah sistem. 

 

7) Analisa Dokumen Masukan 

                Analisa Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai 

sebagai sumber data ataupun dokumen yang digunakan sebagai 

masukan dalam sistem. 

 

8) Usecase Diagram 

Usecase Diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah system dari 

perspektif pengguna. Usecase bekerja dengan cara mendeskripsikan 

tipikal interksi antara user (pengguna) sebuah system dengan 

sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah system 

dipakai. Urutan langkah – langkah yang menerangkan antara 

pengguna dan system disebut scenario. Setiap scenario 

mendeskripsikan urutan kejadian. Setiap urutan diinisialisasi oleh 

orang, system yang lain, perangkat keras atau urutan waktu. Dengan 

demikian secara singkat bisa dikatakan use case adalah serangkaian 

scenario yang digabungkan bersama – sama oleh tujuan umum 

pengguna. 

Model usecase adalah bagian dari model requirement (Jacobson 

et all,1992). Termasuk disini adalah problem domain object model 

dan penjelasan tentang user interface. Usecase memberikan 

spesifikasi fungsi – fungsi yang ditawarkan oleh sistem dari 

perspektif user. 

                   Secara umum UseCase Diagram terdiri dari : 

a) Actor 
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       Actor adalah sebuah peran yang bisa dimainkan oleh 

pengguna dalam interaksinya dengan sistem. Untuk 

mengidentifikasikan actor harus ditentukan pembagian kerja dan 

tugas-tugas yang berkaitan dengan peran pada konteks target 

sistem. Actor dilukiskan dengan peran yang mereka mainkan 

dalam use case, seperti staff penjualan, pelanggan, dll. 

b) UseCase 

Usecase menggambarkan perilaku, termasuk didalamnya 

interaksi antara actor dengan sistem. 

Usecase dibuat berdasarkan keperluan actor, merupakan “apa” 

yang dikerjakan sistem bukan “bagaimana” system 

mengerjakannya. Setiap usecase harus diberi nama yang 

menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan 

actor. Nama usecase boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak 

boleh ada dua usecase yang memiliki nama yang sama. 

c) Relationship (Relasi) / Association (Asosiasi) 

Asosiasi menggambarkan aliran data / informasi. Asosiasi / 

relasi juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana actor 

terlibat dalam use case. Relasi (relationship) digambarkan 

sebagai bentuk garis antara dua simbol dalam use case diagram. 

Ada empat jenis relasi / asosiasi yang dapat timbul pada use 

case diagram, yaitu : 

(3) Asosiasi antara Actor dan UseCase 

                Ujung panah pada association antara actor dan use case 

mengindikasikan siapa / apa yang meminta interaksi dan 

bukannya mengindikasikan aliran data. Sebaiknya gunakan 

garis tanpa panah untuk association antara actor dan use 

case. Association antar actor dan use case yang 
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menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila 

actor berinteraksi secara pasif dengan sistem. 

(4) Asosiasi antara UseCase 

                 Relasi antara use case dengan usecase : 

(e) Include, menggambarkan suatu usecase termasuk di 

dalam use case lain (diharuskan). Contohnya adalah 

pemanggilan sebuah fungsi program. Digambarkan 

dengan garis lurus berpanah dengan tulisan 

<<include>>. 

(f) Extend, digunakan ketika hendak menggambarkan 

variasi pada kondisi perilaku normal dan menggunakan 

lebih banyak control form dan mendeklarasikan 

ekstension pada usecase utama atau dengan kata lain 

adalah perluasan dari usecase lain jika syarat atau 

kondisi terpenuhi. Digambarkan dengan garis lurus 

berpanah dengan tulisan <<extend>>. 

(g) Generalization / Inheritance antar UseCase 

Generalization dipakai ketika ada sebuah perlakuan 

khusus (single condition) dan merupakan pola 

hubungan base-parent usecase. Digambarkan dengan 

generalization / inheritance antar usecase secara 

vertikal dengan inheriting usecase dibawah base / 

parent usecase. 

(h) Generalization / Inheritance antar Actors  

                 Digambarkan generalization antar actors secara 

vertikal dengan inheriting actor dibawah base / parent 

usecase. 
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9) Deskripsi Usecase Diagram 

Deskripsi Usecase Diagram 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 USE CASE. USE CASE 

sendiri mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta hubungan 

antara sistem dengan lingkungannya. 

 

f. Perancangan Sistem Berorientasi Obyek 

Object-Oriented Design merupakan tahap lanjutan setelah Analisis 

Berorientasi Objek dimana tujuan sistem diorganisasi ke dalam sub-

sistem berdasar struktur analisis dan arsitektur yang dibutuhkan (Ariesto 

Hadi Sutopo, 2002:244). 

2) Entity Relationship Diagram  (ERD) 

ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data 

yang disimpan dalam system secara abstrak. Jadi, jelaslah bahwa 

ERD ini berbeda dengan DFD yang merupakan suatu model jaringan 

fungsi yang akan dilaksanakan oleh system, sedangkan ERD 

merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur-

struktur dan relationship data. 

Alasan Menggunakan Model ERD : 

Mudah dimengerti oleh pemakai dan Mudah disajikan oleh 

perancang database 

a) Entity  (entitas),  sebuah  kelas  dari  orang,  tempat,  obyek,  

kejadian,  dan sebaginya  atau sebuah  konsep  yang  mana  kita  

perlukan  untuk  menangkap  dan  menyimpan data. 

b) Relationship  (hubungan/relasi),  sebuah  asosiasi  bisnis  alami  

antara  satu  atau lebih   entitas.   Sebuah   relasi   bisa   

menunjukkan   sebuah   peristiwa   yang menghubungkan 
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sebuah entitas ke entitas yang lain. 

c) Attribute, suatu deskripsi karakteristik dari entitas. 

Setiap  entitas  harus memiliki atribut yang unik untuk  

pengidetifikasian, atribut yang dimaksud disebut dengan key, 

Jenis-jenis key adalah: 

(1) Primary Key, yaitu key yang paling umum digunakan 

untuk mengidentifikasi secara unik setiap   instansi dari 

entitas. 

(2) Secondary Key, yaitu suatu key yang tidak terpilih untuk 

dijadikan primary key. Juga disebut sebagai alternate key. 

(3) Composite   key,   suatu   kelompok   atribut   yang   dapat   

dengan   unik mengidentifikasi suatu instansi dari suatu 

entitas. 

(4) Foreign key, suatu primary key dari suatu entitas yang 

digunakan di entitas yang lain untuk mengidentifikasi 

instansi dari suatu hubungan (relationship). 

d) Cardinality, jumlah kejadian minimum  dan  maksimum dari 

satu entitas yang dihubungkan dengan kejadian yang tunggal 

dari entitas lain. 

Ada 3 (tiga) kemungkinan hubungan yang ada yaitu: 

(1) One to one (1:1), Menunjukkkan hubungan satu ke satu, 

dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama dan 

hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian 

pada entitas yang kedua dan  sebaliknya. 

(2) One to many (1:M), Jumlah kejadian adalah satu ke banyak 

dari satu entitas ke entitas lain yang berhubungan.  

(3 ) Many to many (M:M), Jumlah kejadian adalah banyak ke 

banyak dari satu entitas ke entitas lain yang berhubungan. 
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10) Logical Record Structure (LRS) 

LRS di bentuk dengan nomor dari tipe record. Beberapa tipe record 

di gambarkan oleh kotak empat persegi panjang dengan nama yang 

unik. LRS juga terdiri dari hubungan diantara tipe tecord. Dua 

metode yang dapat dikonversikan ke LRS. Metode lain dimulai 

dengan ER dan langsung dikonversikan ke LRS. 

11) Tabel/Relasi 

Tabel adalah koleksi objek yang terdiri dari sekumpulan elmen yang 

diorganisasi secara kontigu, artinya memori yang dialokasi antara 

satu elmen dengan elmen yang lainnya mempunyai adress yang 

berurutan. 

                 Pada tabel, pengertian perlu dipahami adalah: 

e) Keseluruhan tabel (sebagai koleksi) adalh kontainer yang 

menampung seluruh elmen. 

f) Indek tabel, yang menujukan adress dari sebuah elment. 

g) Elment tabel, yang dapat dipacu melalui indeknya, bertipe 

tertentu yang sudah terdefinisi 

h) Seluruh elment tabel bertipe:”sama”. Dengan catatn: beberapa 

bahasa pemograman memungkinkan pendefinisian tabel dengan 

elmen generik, tapi pada saat diinstansiasi, harus diinstanisasi 

dengan tipe sama. 

 

 

 

12) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data menggambarkan struktur data fisik pada 

suatu sistem atau aplikasi. Spesifikasi basis data menyajikan 

bagaimana penyimpanan data dilakukan di software basis data. 

Bentuk dari spesifikasi basis data sendiri secara umum berupa tabel 

yang menyajikan informasi field untuk seluruh tabel yang digunakan. 
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Informasi field yang ditampilkan antara lain nama field, tipe field, 

panjang field dan field yang menjadi field kunci (primary key). 

 

13) Rancangan Dokumen Keluaran 

Merupakan hasil dari proses data – data didalam sistem informasi. 

Data – data yang diperoleh pada terjadi transaksi – transaksi yang 

dilakukan oleh organisasi merupakan bahan mentah untuk 

menghasilkan informasi 

 

14) Rancangan Dokumen Masukan 

Dokumen dasar berupa formulir yang digunakan untuk 

memperoleh data yang terjadi. Data yang sudah dicatat dan tertera 

pada dokumen dasar menjadi masukan kedalam sistem informasi 

untuk diolah lebih lanjut. 

 

15) Rancangan Layar Program 

Rancangan tampilan adalah bagian dari program yang berhubungan 

dengan user, yaitu segala sesuatu yang muncul pada layar monitor. 

Rancangan tampilan bertujuan agar program yang dihasilkan terlihat 

sederhana dan mudah digunakan. 

 

16) Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan 

interaksi antar obyek dan mengindikasikan komunikasi diantara 

obyek-obyek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian 

pesan yang dipertukarkan oleh obyek-obyek yang melakukan suatu 

tugas atau aksi tertentu. Obyek-obyek tersebut kemudian diurutkan 

dari kiri ke kanan, aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh 

di paling kiri dari diagram.Pada diagram ini, dimensi vertikal 

merepresentasikan waktu. Bagian paling atas dari diagram menjadi 
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titik awal dan waktu berjalan ke bawah sampai dengan bagian dasar 

dari diagram. Garis Vertical, disebut  lifeline,  dilekatkan pada setiap 

obyek atau aktor. Kemudian, lifeline tersebut digambarkan menjadi 

kotak ketika obyek melakukan suatu operasi , kotak tersebut disebut 

activation box. Obyek dikatakan mempunyai live activation pada 

saat tersebut.Pesan yang dipertukarkan antar obyek digambarkan 

sebagai sebuah anak panah antara activation box pengirim dan 

penerima. Kemudian diatasnya diberikan  label  pesan 

Beberapa simbol yang umum digunakan pada sequence diagram,     

  yaitu: 

i) Entity Obyek, suatu obyek yang berisi informasi kegiatan yang 

terkait yang tetap dan disimpan ke dalam suatu database. 

j) Interface/Boundary Object, sebuah obyek yang menjadi 

penghubung antara user dengan system. Contohnya window, 

dialogue box atau screen(tampilan layar). 

k) Control Object, suatu obyek yang berisi logika aplikasi yang 

tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas. Contohnya 

adalah kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai 

obyek. Control object mengkoordinir pesan(message) antara 

boundary dengan entitas. 

l) Simple Message, simbol pengiriman pesan dari sebuah obyek ke 

obyek lain. 

m)  Recursive, sebuah obyek yang mempunyai sebuah operation   

kepada dirinya sendiri. 

 

n)  Lifeline, garis titik-titik yang terhubung dengan obyek, 

sepanjang lifeline terdapat activation. 

o) Activation, activation mewakili sebuah eksekusi operasi dari 

obyek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi 

aktivasi sebuah operasi.                     
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p) Loop, menggambarkan dari suatu kejadian yang dilakukan 

secara berulang-ulang. 

   

17) Class Diagram (Entity Class) 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan 

dan desain berorientasi objek. 

                Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 

tersebut (metoda/fungsi). 

                Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package 

dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

                Class memiliki tiga area pokok : 

i.  Nama (dan stereotype) 

ii.  Atribut  

iii.  Metoda 

                Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

(4) Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang 

bersangkutan  

(5) Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang 

bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya  

(6) Public, dapat dipanggil oleh siapa saja 

           Diagram kelas memperlihatkan aturan dan tanggung jawab 

entitas yang menentukan perilaku sistem. Diagram ini 

berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang 

membentuk arsitektur yang dibuat. Diagram ini merupakan 

fondasi untuk komponen diagram dan deployment diagram. 

Dalam notasi UML class digambarkan dengan kotak. Nama 
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class menggunakan huruf besar diawal kalimatnya dan 

diletakkan diatas kotak. 

                                

(c) Association 

     Association/asosiasi adalah class-class yang 

terhubungkan satu sama lain secara konseptual. Setiap 

association mempunyai dua association end. Sebuah 

association end juga memiliki “ multiplicity ”. 

Multiplicity menunjukkan beberapa banyak obyek yang 

berpartisipasi dalam suatu relasi. Secara umum, 

multiplicity menunjukkan batasan terendah dan 

tertinggi untuk obyek-obyek yang berpartisipasi. 

Multiplicity yang paling umum digunakan adalah 1, *, 

dan 0..1. 

Langkah-langkah transformasi dari conceptual data 

model ke tabel relasi adalah sebagai berikut : 

(iv) Jika hubungan yang terjadi antar class adalah 1 to 1 

(one to one) maka atribut dari relationship set 

diambil dan dimasukkan ke entitas yang lebih 

membutuhkan. 

(v) Jika hubungan yang terjadi antar class adalah 1 to 

0..1 (one to zero one) maka atribut dari relationship 

set digabung ke entitas yang memiliki multiplicity 

0..1. 

(vi) Jika hubungan yang terjadi antar class adalah 1 to *     

( one to many ) maka atribut dari relationship set 

digabung dengan set entitas yang memiliki 

multiplicity banyak ( many ). 
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(d) Atribut ( Attribute ) 

Attribute adalah properti dari sebuah class. Attribute ini 

melukiskan batas nilai yang mungkin ada pada obyek 

dari class. 

 

6. Teori Pendukung Sistem Informasi Penjualan Tunai 

                 Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi edisi 

3(2001:445) menyebutkan bahwa : 

                 " Penjulan Tunai adalah yang dilaksanakan oleh Perusahaaan dengan cara 

mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran harga barang terlebih 

dahulu sebelum barang diserahkan perusahaan kepada pembeli, setelah uang 

diterima perusahaan barang kemudian diserahkan pembeli dan transaksi 

penjulan tunai kemudian dicatat perusahaan." 

Menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi [2001:457], 

keuntungan dan kerugian dari sistem penjualan tunai  

 

c. keuntungan Sistem Penjualan Tunai : 

1. Resiko keuangan macet tidak ada 

2. Perusahaan langsung dapat laba dari selisih harga jual dan harga beli 

3. Perusahaan langsung menerima uang kas dari pembeli 

d. kerugian penjualan tunai : 

3) volume penjulan rendah 

4) laba perusahaan menjadi turun 
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BAB III 
ANALISA SISTEM 

 

1. Tinjauan Organisasi 

a. Sejarah Berdirinya Organisasi 

    CV.Sonia merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan 

ATK dan berbagai macam produk barang lainnya. Walaupun 

CV.Sonia ini adalah usaha yang cukup sederhana, tapi bisa dibilang 

mempunyai kelengkapan barang - barang yang dibutuhkan pelanggan. 

    Awal berdirinya CV.Sonia ini adalah kurang lebih sejak 4 tahun 

yang lalu. CV.Sonia mempunyai 2 orang karyawan yang dipimpin oleh 

bapak Drs.Suparyoto. 

Sistem operasinya mencakup kegiatan dibidang penjualan. Jadi 

barang yang ada di CV.Sonia dijual langsung kepada pelanggan. 

Sejalan meningkatnya permintaan barang, CV.Sonia sekarang 

menambah stok barang.       

    

b. Struktur Organisasi 

Agar kegiatan operasi ini berjalan dengan baik dan benar sesuai 

dengan yang diinginkan, maka setiap perusahaan atau bidang usaha 

baik besar maupun kecil harus mempunyai struktur organisasi. 

Yang dimaksud struktur organisasi adalah pembagian kerja dan 

hubungan kerja dalam organisasi, sehingga terwujud kerja sama yang 

sangat harmonis dari bagian-bagian tertentu. 

Jadi organisasi merupakan suatu proses penerapan dan pembagian 

tugas yang dilakukan, pembatasan tanggung jawab serta wewenang 

dari masing-masing bagian dalam tugasnya. 

Untuk menggambarkan uraian tugas dan tanggung jawab pada 

CV.Sonia, berikut adalah struktur organisasinya : 
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Gambar III.1 

Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi yang ada didalam organisasi merupakan gambar 

bagian-bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara suatu 

bagian  yang satu dengan yang lainnya yang ada didalam sebuah organisasi. 

Penjelasan dari tugas-tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi 

pada CV.sonia  seperti sebagai berikut : 

4) Pimpinan 

d) Sebagai pimpinan sekaligus pemilik usaha. 

e) Memimpin dan mengawasi secara menyeluruh kegiatan perusahaan agar 

perusahaan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang ada. 

f) Memimpin dan mengkoordinir semua barang. 

5) Penggung Jawab 

c) Bentanggung jawab tehadap semua barang yang ada dan terhadap 

kelancaran perusahaan. 

d) Memberikan pengarahan kepada pegawai agar melayani pelanggan 

dengan baik. 
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6) Karyawan  

b) Karyawan Bagian Gudang 

.     a)  Melakukan pengecekan barang di gudang, Jika persedian barang  

         sudah pada batas minimal maka melaporkannya kepada bagian  

     penjualan. 

              b)  Mengatur letak atau posisi barang yang masuk gudang. 

        b)  Karyawan Bagian Penjualan 

              (1)  Melayani setiap transaksi pembelian oleh pembeli. 

              (2)  Menjaga dan merawat barang-barang yang ada.. 

 

2. Analisa Proses 

c. Proses Bisnis 

3) Proses pemesanan barang 

Setiap kali pelanggan memesan barang yang akan dibelinya dengan 

datang langsung. Kemudian bagian penjualan akan mencatat 

pesanan tersebut ke dalam nota pesanan, dimana nota pesanan 

tersebut sebagai bukti pesanan barang. 

Berdasarkan pesanan pelanggan, maka bagian penjualan akan 

memeriksa barang yang dipesan oleh pelanggan apakah barang 

yang dipesan tersedia atau tidak, jika barang tersedia maka bagian 

penjualan membuat nota lalu  bagian penjualan menyiapkan barang 

kemudian serahkan barang dan nota kepada pelanggan. Jika barang 

tidak tersedia maka bagian penjualan akan mengkonfirmasikan 

bahwa barang tidak  tersedia. Pelanggan menerima konfirmasi dan 

membatalkan pesanannya. Proses pembayaran, berdasarkan nota 

pesanan barang yang diberikan bagian penjualan kepada 

pelanggan, lalu pelanggan membayar nota tersebut dan diberikan 

kepada bagian penjualan sebagai bukti pembayaran. 
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4) Pembuatan laporan penjualan 

 Sebagai bukti pertanggung jawaban kepada pimpinan, 

maka setiap bulannya dibuat laporan untuk mengetahui hasil dari 

pada proses penjualan pada perusahaan tersebut guna kelangsungan 

perusahaan. 

d. Activity Diagram 

 Berikut ini activity diagram yang terjadi dalam sistem penjualan 

tunai yang sedang berjalan pada CV.Sonia adalah sebagai berikut : 

3) Activity Diagram Proses Penjualan 

 

Gambar III.2 

Activity Diagram Proses Penjualan 

siapkan nota

buat pesanan

terima 
konfirmasi

batal pesanan

terima barang 
barang dan nota

bayar nota

terima pesanan

cek barang

konfirmasi barang 
tidak ada buat nota

serahkan 
barang dan nota

terima 
pembayaran

[barang tidak ada] [barang ada]

Bagian penjualanpelanggan
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4) Pembuatan Laporan Penjualan         

 

Gambar  III.3 

Activity Diagram Laporan Penjualan 

 

3. Analisa Keluaran 

 Analisa keluaran adalah sistem analisa mengenai dokumen-

dokumen keluaran yang dihasilkan dari sebuah sistem.Berikut ini rincian-

rincian dokumen keluaran pada sistem berjalan yang telah dianalisa. 

c. Nama Keluaran : Nota 

      Funsi  : Tanda bukti pembayaran barang 

      Media  : Kertas 

      Distribusi  : Arsip 

      Rangkap  : 1 ( Satu) 

      Frekuensi  : Setiap terjadi transaksi penjualan 

      Volume  : 20/minggu 

      Format  : Lampiran A-1   

      Keterangan : Berisi tentang data barang dan jumlah pembayaran 

      Hasil analisa : Tidak adanya nomor nota yang jelas 

 

 

 

Buat Laporan 
Penjualan

Terima Laporan 
Penjualan

PimpinanBagian Penj ualan
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d. Nama Keluaran : Laporan penjualan 

      Funsi  : Digunakan untuk mengetahui hasil penjualan  

      selama 1 bulan 

      Media  : Kertas 

      Distribusi  : Pimpinan 

      Rangkap  : 2 (Dua) 

      Frekuensi  : Perbulan 

      Volume  : 1/bulan 

      Format  : Lampiran A-2  

         Keterangan  : Berisi tentang data penjualan barang selama waktu   

   periode tertentu 

      Hasil analisa : Kurang terstuktur dengan baik 

 

4. Analisa Masukan 

 Merupakan bagian dari pengumpulan informasi tentang sistem 

yang sedang berjalan. Tujuan analisa masukan adalah memahami prosedur 

sistem berjalan.Berikut rincian dokumen yang telah dianalisa : 

c. Nama Masukan : Data Barang 

 Sumber  : Pimpinan 

 Fungsi  : Sebagai informasi tentang data Barang 

 Media  : Kertas 

Rangkap  : 3 (Satu) 

 Frekuensi  : Perbulan 

 Volume  : 2/bulan 

 Format  : Lampiran B-1 

 Keterangan : Berisi tentang data barang setiap periode 

 Hasil Analisa : Kurang terstukturnya dengan baik 
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d. Nama Masukan : Data pelanggan 

 Sumber  : Pelanggan 

 Fungsi  : Sebagai informasi tentang pelanggan 

 Media  : Kertas 

Rangkap  : 3 (Satu) 

 Frekuensi  : Perbulan 

 Volume  : 2/bulan 

 Format  : Lampiran B-2 

 Keterangan : Berisi tentang data pelanggan setiap periode 

 Hasil Analisa : Kurang terstukturnya dengan baik
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5. Identifikasi Kebutuhan 

f. Kebutuhan  : Entry Data pelanggan 

Masalah  : Tidak adanya pencatatan seluruh data pelanggan 

Usulan :  Penyediaan informasi tentang pendataan  

                                 pelanggan yang berasal langsung dari pelanggan 

g. Kebutuhan  : Entry data barang 

Masalah  : Tidak terkontrol stok barang yang ada  

     digudang,sehingga sering terjadi kesalahan dalam  

     proses penjualan 

Usulan  : Penyediaan informasi tentang pendataan barang 

 

h. Kebutuhan  : Entry data pesanan 

Masalah  : Bentuk yang tidak terstuktur dari informasi yang  

     kadang kala tidak jelas dalam pesanan 

Usulan  : Penyediaan pendataan dari pelanggan berupa form  

     sebagai masukan kedalam sistem 

i. Kebutuhan  : Cetak nota 

Masalah  : Bentuk yang tidak terstuktur dan kurang jelas  

  Nomer dan tanggal notanya 

Usulan  : Penyediaan nomer nota yang jelas sehingga tidak  

  membingungkan pelanggan 

 

j. Kebutuhan  : Cetak Laporan penjualan 

Masalah  : Bentuk yang tidak terstuktur dan kurang jelas  

  mengenai periode laporan 

Usulan  : Penyediaan struktur periode yang akurat dan jelas  
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6. Use Case Diagram 

 

 

                                                 Gambar lII.4 

                               Use Case Diagram Proses Transaksi 

 

7. Deskripsi Use Case 

 

f. Use case   : Entry data barang 

Actor  : Bagian Penjualan dan piumpinan 

Deskripsi  : 

8) Bagian penjualan membuka form entry barang 

9) Bagian Penjualan menginput kdbrg, nmrg, satuan, harga, stok. 

10) Bagian penjualan menyimpan data barang ke dalam tabel 

barang. 

11) Jika ingin ubah, pilih Ubah. 

12) Cek data, jika data sudah ada pilih batal. 

13) Pilih hapus jika ingin menghapus data. 

cetak nota

pelanggan

Entry data barang

Entry data pesanan

Entry data pelanggan

Bagian penjualan

cetak laporan
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14) Pilih keluar jika sudah selesai. 

 

g. Use case  : Entry data pesanan 

Actor  : Bagian Penjualan dan Pelanggan 

Deskripsi  : 

8) Bagian Penjualan membuka form entry data pesanan. 

9) Bagain Penjualan menginput kdbrg, nmbrg, alamat, nopsn, 

tglpsn. 

10) Bagian Penjualan menyimpan data pesanan ke tabel pesanan 

11) Jika ingin mengubah pilih Ubah. 

12) Cek data, jika data sudah ada pilih batal. 

13) Pilih hapus jika ingin menghapus data. 

14) Pilih keluar jika ingin keluar.  

 

h. Use case  : Cetak Nota 

Actor  : Bagian Penjualan dan Pelanggan 

Deskripsi  : 

6) Bagian penjualan membuka form cetak Nota 

7) Lalu bagian penjualan memasukkan nomor nota. 

8) Tekan tombol cetak untuk mencetak. 

9) Tekan tombol batal jika ingin batal mencetak nota. 

10) Tekan tombol keluar jika ingin keluar dari form cetak nota. 

 

i. Use case  : Cetak Laporan Penjualan 

Actor  : Bagian Penjualan dan Pimpinan 

Deskripsi  : 

5) Bagian Penjualan membuka form cetak laporan penjualan. 

6) Bagian Penjualan memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir 

pada periode. 

7) Tekan tombol cetak jika ingin mencetak laporan penjualan. 
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8) Tekan tombol keluar jika ingin keluar dari form cetak laporan 

penjualan. 

 

j. Use case  : Entry data pelanggan 

Actor  : Bagian Penjualan 

Deskripsi  : 

7) Bagian penjualan membuka form entry data pelanggan. 

8) Jika bagian penjualan ingin menambah data pelanggan yang 

belum ada ,masukan data nya,kemudian klik tombol save. 

9) Jika bagian penjualan ingin mengubah data pelanggan maka 

masukkan kode pelanggan, lalu ubah datanya, kemudian klik 

tombol edit. 

10) Jika bagian penjualan ingin menghapus data pelanggan maka 

masukan kode pelanggan, kemudian klik hapus. 

11) Jika bagian penjualan ingin keluar dari form entry data 

pelanggan maka klik tombol keluar. 

12) Jika bagian penjualan tidak jadi melakukan kegiatan yang 

sebelumnya ingin dilakukan klik tombol cancel 
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BAB IV 
RANCANGAN SISTEM 

 

3. Rancangan Basis Data 

 Dalam merancang sistem yang terkomputerisasi, sebaiknya seluruh 

data yang akan dipergunakan oleh sistem tersebut disimpan ke dalam suatu 

basis data yang memiliki kelebihan data independent. Dengan menerapkan 

suatu basis data dalam stategi akses dalam pengembangan sistem tanpa 

harus mengubah program-program aplikasi yang sudah ada. Langkah yang 

harus dilakukan dalam pembentukan suatu basis data yang baik adalah 

sebagai berikut: 

 

f. Entity Relationship Diargam 

 

Gambar IV.1 

Entity Relationship Diagram 
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g. Transformasi Diagram ERD Ke Logical Record Strukture 

 

 

Gambar IV.2 

Transformasi ERD Ke LRS 

 

h. Logical Record Struktur (LRS) 

 

Gambar IV.3 

Logical Record Struktur  
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i. Tabel 

6) Barang 

 

Tabel IV.1 Relasi Barang 

7) DetailPsn 

 

Tabel IV.2 Relasi DetailPsn 

8) Nota 

 

Tabel IV.3 Relasi Nota 

9) Pelanggan 

 

Tabel IV.4 Relasi Pelanggan 

10) Pesanan 

 

Tabel IV.5 Relasi Pesanan 
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j. Spesifikasi Basis Data 

6) Barang 

Nama File  :  Barang 

Media   :  Hardisk 

Isi   :  Data Barang 

Organisasi  :  Index Sequential 

Primary Key  :  KdBrg 

Panjang Record :  49 byte 

Jumlah Record :  160 record 

Struktur  : 

 

Tabel IV.6 

Spesifikasi Basis Data Barang 

 

7) DetailPsn 

Nama Tabel  :  DetailPsn 

Media   :  Hardisk 

Isi   :  Data Pesanan 

Organisasi  :  Index Sequential 

Primary Key  :  NoPsn Dan KdBrg 

Panjang Record :  16 byte 

Jumlah Record :  9600 record 

Struktur  : 
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Tabel IV.7 

Spesifikasi Basis Data DetailPsn 

 

8) Nota 

Nama Tabel  :  Nota 

Media   :  Hardisk 

Isi   :  Data Nota 

Organisasi  :  Index Sequential 

Primary Key  :  Nonota 

Panjang Record :  24 byte 

Jumlah Record :  4800 record 

Stuktur   : 

 

Tabel IV.8 

Spesifikasi Basis Data Nota 
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9) Pelanggan 

Nama Tabel  :  Pelanggan 

Media   :  Hardisk 

Isi   :  Data Pelanggan 

Organisasi  :  Index Sequential 

Primary Key  :  KdPlg 

Panjang Record :  96 byte 

Jumlah Record :  320 record 

Struktur  : 

 

Tabel IV.9 

Spesifikasi Basis Data Pelanggan 

 

10) Pesanan 

Nama Tabel  :  Pesanan 

Media   :  Hardisk 

Isi   :  Data Pesanan 

Organisasi  :  Index Sequential 

Primary Key  :  NoPsn 

Panjang Record :  16 byte 

Jumlah Record :  4800 record 

Struktur  : 
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Tabel IV.10 

Spesifikasi Basis Data Pesanan 

 

4. Rancangan Antar Muka 

g. Rancangan Keluaran 

2) Nama Keluaran  : Nota 

     Media    : Kertas 

 Distribusi   : Pelanggan dan arsip 

 Rangkap   : 3 (Tiga) 

 Frekuensi   : Setiap terjadi transaksi penjualan 

 Volume   : 20/minggu 

 Format    : Lihat Lampiran A-1 

 Keterangan   : Tanda bukti transaksi penjualan dan  

                                             pembayaran 

 

h. Rancangan Masukan 

4) Nama Masukan  : Data barang 

 Sumber   : Pimpinan 

 Fungsi             : Sebagai masukan untuk menginput  

                                                        data barang baru/perubahan barang 

  Media                                 : kertas 

 Rangkap   : 1 (Satu) 

Frekuensi : Setiap ada perubahan/pertambahan      

                                            barang 
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  Volume   :  5/bulan 

 Format    :  Lihat lampiran B-1 

 Keterangan   :  Sebagai bukti perubahan barang 

 

5) Nama masukan :  Data pelanggan 

Sumber :  Pelanggan 

Fungsi :  sebagai masukan untuk menginput    

data pelanggan baru 

Media :  kertas 

Rangkap :  1 (Satu) 

Frekuensi :  Setiap ada pertambahan pelanggan  

baru 

Volume :  2/bulan 

Format :  Lihat Lampiran B-2 

Keterangan :  Berisi data pelanggan  

 

6) Nama masukan :  Data pesanan 

Sumber :  Pelanggan 

Fungsi :  Sebagai masukan data barang yang 

    dipesan      

Media :  kertas 

Rangkap :  1 ( Satu) 

Frekuensi :  Setiap ada pemesanan barang 

Volume :  60/minggu 

Format :  Lihat Lampiran B-3 

Keterangan :  Sebagai data pesanan barang yang   

    dipesan 
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i. Rancangan Dialog Layar 

3) Struktur Tampilan 

 

Gambar IV.4 

Struktur Tampilan 

 

4) Rancangan Layar 

d) Rancangan Layar Form Menu Utama 

FMenuFMenu

Master Laporan KeluarTransaksi

Sistem penjualan tunai 
Pada CV.Sonia

Jl.kobakm 5,5 pangkalanbaru

 

 

 

 

Gambar IV.5 

    Rancangan Layar Form Menu Utama 
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FMenuFMenu

Master Laporan KeluarTransaksi

Sistem penjualan tunai
Pada CV.Sonia

Jl.Koba Km 5,5 Pangkalanbaru

Entry Data Barang

Entry Data Pelanggan

 

Gambar IV.6 

Rancangan  Layar Master Data Barang 

 

e) Rancangan layar Form Entry Data Barang 

Entry Data BarangEntry Data Barang

Kode Barang

Nama Barang

Satuan

Harga

Stok

Entry Data Barang

Input

Input

Input

Input

Input

Kode Barang Nama Barang Satuan Harga barang Stok

Display Display Display Display Display

Simpan HapusUbah Batal Keluar

 

 

Gambar IV.7 

Rancangan  Layar Entry Data Barang 
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FMenuFMenu

Master Laporan KeluarTransaksi

Sistem penjualan tunai
Pada  CV.Sonia

Jl.koba km 5,5 Pangkalanbaru

Entry Data Barang

Entry Data Pelanggan

 

Gambar IV.8 

Rancangan  Layar Master Data Pelanggan 

 

f) Rancangan Layar Form Entry Data Pelanggan 

Entry data pelangganEntry data pelanggan

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan

Alamat

Telepon

Entry Data Pelanggan

Input

Input

Input

Input

Kode Pelanggan Nama Pelanggan Alamat Telpon

Display Display Display Display

Simpan HapusUbah Batal Keluar

 

 

 

 

 

Gambar IV.9 

Rancangan  Layar Entry Data Pelanggan 
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FMenuFMenu

Master Laporan KeluarTransaksi

Sistem penjualan tunai
Pada CV.Sonia

JL.Koba km 5,5 Pangkalan baru

Entry Data Pesanan

Cetak nota

 

Gambar IV.10 

Rancangan  Layar Menu Transaksi Data Pesanan 

 

j. Rancangan Layar Form Entry Data Pesanan 
Entry data pesananEntry data pesanan

Kode Barang Nama Barang Satuan Harga Total

Entry Data Pesanan

Auto

Sys date

input

Display

Display

Kode Barang Nama Barang Satuan Harga

Display Display Display Display Display

Simpan Batal Keluar

Jumlah Pesan
input Display Display Display input Display

Jumlah Pesan Total

Display

Total Bayar     Rp Display

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan

Alamat

No Pesanan

Tanggal Pesanan

Cari Barang

Cari

 

 

 

 

 

Gambar IV.11 

                       Rancangan  Layar Entry Data Pesanan 
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FMenuFMenu

Master Laporan KeluarTransaksi

Sistem penjualan tunai
Pada CV.Sonia

JL.Koba km 5,5 Pangkalan baru

Entry Data Pesanan

Cetak nota

 

              Gambar IV.12 

                   Rancangan  Layar Menu Transaksi Cetak Nota 

 

k. Rancangan Layar Form Cetak Nota 

Entry notaEntry nota

Cetak Nota

InputAuto

Sysdate Display

Kode Barang Nama Barang Satuan Harga

Display Display Display Display Display

Cetak Batal Keluar

Jumlah Pesan Total

Display

Total Keseluruhan    Rp Display

No nota

Tanggal nota Tanggal Pesanan

No Pesanan

 

 

 

 

 

Gambar IV.13 

Rancangan Layar Cetak Nota 
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FMenuFMenu

Master Laporan KeluarTransaksi

Sistem penjualan tunai
Pada CV.Sonia

JL.Koba km 5,5 Pangkalan baru

 

Gambar IV.14 

Rancangan Menu Cetak Laporan Penjualan  

 

l. Rancangan Layar Form Cetak Laporan Penjualan 

Cetak Laporan PenjualanCetak Laporan Penjualan

Laporan penjualan

Tanggal awal

Masuk Tanggal

Tanggal akhir

Sysdate

Sysdate

Cetak Keluar

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.15 

Rancangan Layar Cetak Laporan 
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e. Sequence Diagram 

7) Entry Data barang 

 

   

                      Gambar IV.16 

                           Sequence Diagram Entry Data barang 

                                 

 : Bag penjualan  : FMenu  : FBarang  : Control FBarang  : Barang

open()

open()
Get barang() Get barang()

Show Barang()

Input Barang()
Input Barang()

simpan Barang()
simpan Barang() simpan Barang()

Display listView()

Ubah Barang()

Ubah Barang()
Ubah Barang()

Hapus Barang()

Hapus Barang()
Hapus Barang()

Batal Barang()
Batal Barang()

Keluar()
Keluar()
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8)  Entry Data Pelanggan 

 

 

 

 

 

Gambar IV.17 

Sequence Diagram Entry Data Pelanggan 

 : FMenu : Bagian Penjualan  : FPelanggan  : ControlFPelanggan  : Pelanggan

Open ()

Open () get Pelanggan ()
get Pelanggan ()

Show Pelanggan ()

Input Pelanggan ()
Input Pelanggan ()

Simpan ()
Simpan () Simpan ()

Display ListView ()

Ubah ()
Ubah ()

Ubah ()

Hapus ()
Hapus () Hapus ()

Batal ()
Batal ()

Keluar ()

Keluar ()
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9) Entry Surat Pesanan 

 

 

 

 

Gambar IV.18 

Sequence Diagram Entry Surat Pesanan 

 : Bag penjualan  : FMenu  : FPesanan  : Control FPesanan  : Pesanan  : Pelanggan  : Pesan  : Barang

open()

open()
get pesanan()

get pesanan()

show pesanan()

cari pelanggan() cari pelanggan() get pelanggan()

show pelanggan()

cari Barang()
cari  Barang() get Barang()

show Barang()

input jml pesan()
input jml pesan()

hitung (sub total)

hitung (total keseluruhan)

simpan pesanan()
simpan pesanan()

Batal()
Batal()

keluar() keluar()

Display pesanan()

simpan pesanan()

simpan pesanan()

lopp
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10) Cetak nota 

 

 

 

 

Gambar IV.19 

Sequence Diagram Cetak Nota 

Batal()

 : Bag penjualan  : FMenu  : FCetak  nota  : control C nota  : nota  : pesanan  : Barang  : DetailPsn

open()

open()
get nota()

get nota()

generete(nota+1)pilih Tgl nota()

generete()

show (Tgl)
input (noPsn)

get (noPsn)

show (Tgl psn)

get Barang()

show Barang()

get Jml psn()

show Jml psn()

show sub total()

Display total keseluruhan()
cetak nota()

cetak nota()

simpan()

show (cetak nota)

Batal()

Batal()
keluar()

keluar()
keluar()

show pesanan()
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11) Cetak Laporan Penjualan 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.20 

Sequence Diagram Cetak laporan penjualan 

 : FLapPenjualan : Bagian penjualan  : FMenu  : ControlFlapPenjualan  : Pesanan  : Pelanggan  : Detailpesan  : Barang

input periode () input periode ()

cetak ()
cetak ()

open()
open()

get pesanan()

get pelanggan()

get detailpesan()

get barang()

Hitung jumlah()

Hitung total()

display  TglCetak()

show lapPenjualan()

keluar() keluar()
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12)  Rancangan Class Diagram (Entity Class) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar lV.21 

                          Rancangan class Diagram 

DetailPsn

JmlPsn
hrgpsn

getDetailPsn()

Buat1 1....* 1...* 1...*

pelanggan

kdplg
NmPlg
Alamat
Telp

get pelanggan()
simpan()
ubah()
hapus()

Barang

KdBrg
NmBrg
Satuan
Harga
Stok

get barang()
simpan()
ubah()
hapus()

Nota

Nonota
Tglnota

get nota()
cetak nota()
Batal()
keluar()

pesanan

NoPsn
TglPsn

get pesanan()
cari barang()
simpan pesan()

Dapat

1

1

1
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BAB V 

PENUTUP 

3. Kesimpulan 

             Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari sistem penjualan tunai pada 

CV.Sonia  antara lain : 

f. Dengan adanya sistem penjualan tunai secara komputerisasi pengolah 

data, penyajian informasi akan lebih cepat, akurat serta keamanan data 

akan lebih terjamin karena tempat atau media penyimpanan lebih 

terjaga. 

g. Tingkat kesalahan jarang terjadi karena suatu sistem tidak akan dapat 

menyimpan suatu data jika terjadi kesamaan. 

h. Dalam rancangan sistem informasi ini, pimpinan dapat dengan cepat 

memperoleh laporan-laporan yang diperlukan, sehingga perkembangan 

maju mundurnya perusahaan dapat dengan cepat diketahui. 

i. Kesalahan-kesalahan dalam menjual barang bisa di atasi karena harga 

barang sudah tesimpan dalam komputer. 

j. Lebih cepat dalam penyajian laporan. 
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4. Saran 

             Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bahan masukan 

antara lain : 

d. Pemakai atau user harus memiliki penguasaan dan kemampuan dalam 

bidang komputer baik hardware maupun software yang baik yang 

dibutuhkan dalam sistem komputerisasi dan jika perlu dilakukan 

pelatihan atau training khusus untuk menjalankan sistem yang baru ini, 

baik dalam peningkatan kemampuan, penguasaan hardware dan 

software maupun dalam pemahaman sistem komputerisasi. 

e. Ketelitian operator pada waktu memasukkan data perlu ditingkatkan 

agar tingkat kesalahan data akan semakin rendah, dengan demikian 

keluaran yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan. 

Hendaknya disadari bahwa komputerisasi sistem tidak ada gunanya 

jika tanpa dukungan operator yang terampil, terlatih dan bertanggung 

jawab. 

f. Dilakukannya back-up secara berkala terhadap data-data yang penting 

untuk  mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

[ARIF 2010]  Arif,”PengertianUML”,2010,http://ariefikhwan
.web.ugm.ac.id/?tag=pengertian-uml(Diakses 
23 April 2011). 

[CRISNA 2010] Crisna,” SEQUENCE DIAGRAM”,2010, 
http://crisnabloggerscrisna.blogspot.com/2010/
04/sequence-diagram.html,(Diakses 23 April 
2011) 

[HARDI 2009] Hardi ,“RANCANGAN APLIKASI”,2009, 
storage.jakstik.ac.id/students/full%20paper/.../
30402320/BAB%20III.pdf,(Diakses 01 Mei 
2011) 

[JOGIYANTO 2005] Jogiyanto, Analisa Rancangan Berorientasi 
Obyek,2005,files.fachrizah.webnode.com/2000
000484ca4a4d9ea/BAB%20II_ok.doc, 
(Diakses 26 April 2011). 

[KADIR 1999]  Kadir,Abdul.,”Konsep dan Tuntunan Praktis 
Basisdata”,1999,elib.unikom.ac.id/download.p
hp?id=120543 (Diakses 26 April 2011) 

[MULYADI  2001] Mulyadi,”Sistem Akuntansi edisi 3”,2001, 
dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/1036
4/960/bab1-2.pdf?,(Diakses 31 April 2011) 

  

[NURAINI 2010]   Nuraini,”AnalisaSistem”,2010,denharun.com/d
oc/Ansis%208.ppt(Diakses 23  April  2011) 

[SUTABRI  2004] Sutabri,”Analisa Sistem Informasi” 
,2004,files.fachrizah.webnode.com/200000048
4ca4a4d9ea/BAB%20II_ok.doc (Diakses 26 
April 2011). 

[TITI 2003] Titi,”ADTTabel”,2003,kur2003.if.itb.ac.id/file/
Adttabv2.pdf, (Diakses  26  April  2011) 

 

 



 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran A 

Keluaran Sistem Berjalan 
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LAMPIRAN    A – 1 

NOTA 
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LAMPIRAN  A – 2 

LAPORAN PENJUALAN 
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Lampiran B 

Masukan Sistem Berjalan 
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LAMPIRAN    B - 1 

Data Barang 
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Lampiran B – 2 

Data Pelanggan 
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Lampiran C 

Rancangan Keluaran 
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Lampiran C – 1 

Nota 
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Lampiran C – 2 

LAPORAN PENJUALAN 
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Lampiran D 

Rancangan Masukan 
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Lampiran D - 1 
DATA BARANG 
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Lampiran D – 2 
DATA PELANGGAN 
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Lampiran D – 3 
DATA PESANAN 



 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran E 

Surat Keterangan Riset 
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