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BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam penyusunan Tugas Akhir  ini, dan secara garis besar akan

dijelaskan mengenai pengertian dan konsep-konsep dasar yang akan digunakan

dalam perancangan sistem yang akan dibuat dalam Tugas Akhir  ini.

1. Konsep Sistem Informasi

a. Konsep Dasar Sistem dan Informasi

1) 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, 2004:1].
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, 2005:1].

Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen, yaitu : “Sistem
adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk
mencapai suatu tujuan tertentu” [Sutabri, 2004:1].

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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2) 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, 2005:1].

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 :

a) 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.

(1) Tepat pada waktunya

Tepat pada waktunya berarti informasi yang datang pada

penerima tidak boleh terlambat, karena informasi

merupakan landasan didalam mengambil keputusan.

(2) Relevan

Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat

untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap

orang satu dengan lainnya berbeda.

Misalnya informasi mengenai sebab terjadinya kerusakan

mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang

relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukkan kepada ahli

teknik perusahaan.
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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 :

(a) Untuk mensistematikan proses pendisain

(b) Untuk memberikan suatu pendisainan modul program

(c) Memberikan gambaran pemecahan masalah dengan

cara efektif.

b. 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, 2005:2].

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,
2005:2].

Definisi ini pada dasarnya menekankan bahwa informasi

merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian yang akan

senantiasa dihadapi oleh seorang manajer yang memimpin organisasi

atau perusahaan.

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.



9

2. Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek  dengan UML

a. 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.

1) Bagian - bagian UML

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

element, dan general mechanism.

a) 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: usecase view,

logical view, component view, concurrency view,dan deployment

view.

b) Usecase 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 usecase diagramsdan

kadang-kadang dengan activity diagrams. View ini digunakan

terutama untuk pelanggan, perancang (designer), pengembang

(developer), dan penguji sistem (tester).
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c) Logical view

Mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem,

struktur statis (class, object,dan relationship ) 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).

d) 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).

e) 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).

f) 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).
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g) 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 :

(1) Use Case Diagram

(2) Class Diagram

(3) Component Diagram

(4) Deployment Diagram

(5) State Diagram

(6) Sequence Diagram

(7) Collaboration Diagram

(8) Activity Diagram

2) Tujuan Penggunaan UML

a) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahas

pemrograman dan proses rekayasa.

b) Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam

pemodelan.

c) Memberikan model yang siap pakai, bahsa pemodelan visual

yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar

model dengan mudah dan dimengerti secara umum.

d) 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).
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b. Analisa Sistem Berorientasi Obyek

1) 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 flow chart adalah activity diagram bisa

mendukung perilaku paralel sedangkan flow chart tidak bisa.

Simbol – simbol yang sering di gunakan pada saat pembuatan

activity diagram :

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

merupakan awal aktivitas.

Gambar II.1

Simbol Start Point

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

Gambar II.2

Simbol End Point

c) Activities, menggambarkan proses bisnis dan dikenal sebagai

activity state.

Gambar II.3

Simbol Activities
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Jenis – jenis activity :

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

keluaran.

Gambar II.4

Simbol Black Hole Activities

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

dan dipakai  waktu start point.

Gambar II.5

Simbol Miracle Activities

(3) Parallel Activities, activity yang berjalan secara

bersamaan terdiri  dari:

(a) Fork (percabangan)

Mempunyai 1 transisi masuk dan 2 atau lebih transisi

keluar.

Gambar II.6

Simbol Fork
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(b) Join (penggabungan)

Mempunyai 2 atau lebih transisi masuk dan hanya 1

transisi keluar.

Gambar II.7

Simbol Join

d) Decission Point

Digambarkan dengan lambang wajik/belah ketupat

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

Setiap transisi yang ada harus mempunyai guard (kunci).

Gambar II.8

Simbol Decision Point

e) 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.
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f) Swimarea

Ketika sebuah activity diagram mempunyai banyak swimlane,

perlu dipikirkan dengan pendekatan swimarea. Swimarea

mengelompokkan activity berdasarkan kegiatan didalam use

case.

2) Analisa Dokumen Keluaran

Analisa Dokumen keluaran adalah Analisa mengenai dokumen –

dokumen keluaran yang dihasilkan oleh sebuah sistem.

3) Analisa Dokumen Masukan

Analisa Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai

sebagai sumber data ataupun dokumen yang digunakan sebagai

masukan dalam sistem.

4) 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
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spesifikasi fungsi – fungsi yang ditawarkan oleh sistem dari

perspektif user.

Secara umum UseCase Diagram terdiri dari :

a) Actor

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.

Gambar II.9

Simbol Actor

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.

Gambar II.10

Simbol UseCase
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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 :

(1) 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

menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila

actor berinteraksi secara pasif dengan sistem.

(2) Asosiasi antara UseCase

Relasi antara use case dengan usecase :

(a) 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>>.

(b) 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>>.

(c) Generalization / Inheritance antar UseCase
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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.

(d) Generalization / Inheritance antar Actors

Digambarkan generalization antar actors secara vertikal

dengan inheriting actor dibawah base / parent usecase.

5) 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 USECASE. USECASE sendiri

mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta hubungan antara

sistem dengan lingkungannya.

c. 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].

1) 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 :
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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.

Gambar II.11

Simbol Entity

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

antara satu atau lebih entitas. Sebuah relasi bisa

menunjukkan sebuah peristiwa yang menghubungkan

sebuah entitas ke entitas yang lain.

Gambar II.12

Simbol Relationship

c) Attribute, suatu deskripsi karakteristik dari entitas.

Gambar II.13

Attribute pada Entity

Setiap entitas harus memiliki atribut yang unik untuk

pengidetifikasian, atribut yang dimaksud disebut dengan key,

Relasi
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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.

2) 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.
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3) 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:

a) Keseluruhan tabel (sebagai koleksi) adalh kontainer yang

menampung seluruh elmen.

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

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

tertentu yang sudah terdefinisi

d) 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.

4) 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.

Informasi field yang ditampilkan antara lain nama field, tipe field,

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

5) 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
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6) 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.

7) 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.

8) 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

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:
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a) Entity Obyek, suatu obyek yang berisi informasi kegiatan yang

terkait yang tetap dan disimpan ke dalam suatu database.

Gambar II.14

Simbol Entity Object

b) Interface/Boundary Object, sebuah obyek yang menjadi

penghubung antara user dengan system. Contohnya window,

dialogue box atau screen(tampilan layar)

Gambar II.15

Simbol Boundary Object

c) 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.

Gambar II.16

Simbol Control Object

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

obyek lain.
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Gambar II.17

Simbol Simple Message

d. Recursive, sebuah obyek yang mempunyai sebuah operation

kepada dirinya sendiri.

Gambar II.18

Simbol Recursive

e. Lifeline, garis titik-titik yang terhubung dengan obyek,

sepanjang lifeline terdapat activation.

Gambar II.19

Simbol Lifeline

f. Activation, activation mewakili sebuah eksekusi operasi dari

obyek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi

aktivasi sebuah operasi.

Gambar II.20

Simbol Activation
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g. Loop, menggambarkan dari suatu kejadian yang dilakukan

secara berulang-ulang.

Gambar II.21

Simbol Loop

9) 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 :

a) Nama (dan stereotype)

b) Atribut

c) Metoda

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut :

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

bersangkutan

(2) Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang

bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya

(3) Public, dapat dipanggil oleh siapa saja

lo op
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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

class menggunakan huruf besar diawal kalimatnya dan

diletakkan diatas kotak.

Gambar II.22

Simbol Class Diagram

(a) 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.

Gambar II.23

Simbol Association
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Langkah-langkah transformasi dari conceptual data

model ke tabel relasi adalah sebagai berikut :

(i) 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.

(ii) 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.

(iii) 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 ).

(b) Atribut ( Attribute )

Attribute adalah properti dari sebuah class. Attribute ini

melukiskan batas nilai yang mungkin ada pada obyek

dari class.

3. 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
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a. 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

b. kerugian penjualan tunai :

1) volume penjulan rendah

2) laba perusahaan menjadi turun


