
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penjualan Konsinyasi

Penjualan konsinyasi adalah merupakan suatu perjanjian dimana salah satu

pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak

tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu (Subagio dan

Perianeu, 2014).

Penjualan konsinyasi merupakan penitipan barang-barang oleh pemilik

kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan

persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak

penjual (anggraeni dkk, 2016). Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut

consignor (konsinyor) atau pengamanat sedang pihak yang menerima titipan

barang disebut consignee (konsinyi) atau komisioner (Aliminsyah, 2003 dalam

Anggraeni dkk, 2016).

Transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan-

keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung barang-

barang kepada perusahaan pengecer atau kepada pedagang (Anggreini dkk, 2016).

Adapun keuntungan dengan penjualan konsinyasi bagi konsinyor (Sabeni, 1999

dalam Anggraeni, 2016):

1. Konsinyasi merupakan  suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang

dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor, terutama

apabila:

a. Barang - barang bersangkutan baru diperkenalkan.

b. Permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal.

c. Harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup

besar dari pihak dealer apabila ia harus membeli barang - barang yang

bersangkutan.

2. Harga barang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, hal

ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan

pengamanat sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.
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3. Jumlah barang yang dijual dan persediaan yang ada digudang akan

mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat

ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.

Sedangkan bagi komisioner lebih menguntungkan dengan cara penjualan

konsinyasi karena alasan – alasan sebagai berikut (Sabeni dalam Anggraeni dkk,

2016):

1. Komisioner tidak dibebani resiko menaggung kerugian bila gagal dalam

penjualan barang - barang konsinyasi.

2. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi

karenasemuabiaya akan diganti/ditanggungoleh pengamanat.

3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi,sebab komisioner hanya

berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk

pengamanat.

4. Komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang.

2.2 Stok Barang

Menurut Assauri dalam Udariansyah (2016) stok barang dapat didefinisikan

sebagai berikut “Suatu aktiva yang meliputi barang - barang milik perusahaan

dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal. Jadi stok

barang merupakan sejumlah barang yang disediakan untuk memenuhi permintaan

dari pelanggan (Udariansyah, 2016).

2.3 Sistem Informasi Persediaan (Inventory)

Menurut Akbar dkk (2015) Persediaan adalah sejumlah bahan–bahan yang

disediakan dan bahan–bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk

proses produksi, serta produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari

konsumen/pelanggan setiap waktu. Menurut Rusdah dalam Anisya dan Wandyra

(2016) Persediaan adalah suatu aktivitas yang meliputi barang pemilik organisasi

dengan maksud untuk dijual dalam periode usaha tertentu atau persediaan barang

– barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi ataupun persediaan bahan

baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Persediaan

(inventory) digunakan untuk mengindikasikan barang dagang yang disimpan

untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan bahan yang
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digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu adalah

barang-barang yang dimliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan

(Akbar dkk, 2015).

2.4 Pengendalian Persediaan Barang (Inventory Control)

Pengendalian Persediaan (Inventory Control) adalah usaha-usaha yang

dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk keputusan - keputusan yang diambil

sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi

secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin (Anisya dan Wandyra, 2016).

Menurut Herjanto dalam Tuerah (2014) pengendalian persediaan adalah

serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang

harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan

berapa besar pesanan harus diadakan, jumlah atau tingkat persediaan yang

dibutuhkan berbeda-beda untuk setiap perusahaan pabrik, tergantung dari volume

produksinya, jenis perusahaan dan prosesnya.

Baroto dalam Teurah (2014) menyebutkan fungsi pengendalian persediaan

bertujuan untuk menetapkan dan menjamin tersedianya produk jadi, barang dalam

proses, komponen dan bahan baku secara optimal, dalam kuantitas yang optimal,

dan pada waktu yang optimal.

2.5 Fungsi Pengendalian Persediaan

Menurut Anisya dan Wandyra (2016) fungsi utama pengendalian persediaan

adalah ”menyimpan” untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah

atau barang jadi dari waktu ke waktu. Fungsi tersebut diatas ditentukan oleh

berbagai kondisi seperti (Anisya dan Wandyra, 2016):

1. Apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama maka

perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuh

kebutuhan perusahan selama jangka waktu pengiriman

2. Seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar dari yang

dibutuhkan.

3. Apabila pemintaan barang hanya sifatnya musiman sedangkan tingkat

produksi setiap saat adalah konstan maka perusahaan dapat melayani



11

permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuasi

mengikuti fluktuasi permintaan.

4. Selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga

diperlukan apabila biaya untuk mencari barang ataubahan pengganti atau

biaya kehabisan barang atau bahan relatif besar.

2.6 Metode Pencatatan Persediaan

Menurut Manengkey (2014) metode pencatatan persediaan ada dua yaitu

metode periodic dan metode perpectual.Metode periodic disebut juga metode

fisik,dikatakan demikian karena pada akhir periode dihitung fisik barang untuk

mengetahui persediaan akhir yang nantinya akan dibuat jurnal penyesuaian

sedangkan metode perpectual disebut juga metode buku, karena setiap jenis

persediaan mempunyai kartu persediaan.

2.7 Metode Penilaian Persediaan

Ada 2 metode yang digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu

(Manengkey, 2014):

1. Penilaian Persediaan Berdasarkan Harga Pokok.

Penentauan harga pokok persediaan sangat bergantung dari metode

penilaian yang dipakai yaitu : metode identifikasi khusus, masuk pertama

keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), dan

metode biaya rata-rata (weighted average). (Stice dan Skousen dalam

Manengkey, 2014).

2. Penilaian Persediaan Selain dari Harga Pokok.

Dalam beberapa kasus, persediaan dapat dinilai selain dari harga pokok.

Warren, dkk dalam Manengkey (2014) mengatakan bahwa situasi macam

itu timbul apabila biaya penggantian barang-barang persediaan lebih

rendah dari biaya yng tercatat dan persediaan tidak dapat dijual pada

harga jual normal karena cacat, usang, perubahan gaya, atau penyebab

lainnya.

2.8 Harga Pokok Penjualan (HPP)

Witjaksono dalam Macpal dkk (2014) menyatakan harga pokok adalah

sejumlah nilai aktiva (asset), tetapi apabila selama tahun berjalan aktiva tersebut



12

dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan, aktiva tersebut harus

dikonversikan ke beban (expense). Sedangkan Supriyono dalam Macpal dkk

(2014) mengatakan harga perolehan atau harga pokok adalah jumlah yang dapat

diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan, atau nilai aktiva

lainnya yang diserahkan/dikorbankan, atau nilai jasa yang

diserahkan/dikorbankan, atau hutang yang timbul, atau tambahan modal.Jadi,

dapat simpulkan bahwa Harga Pokok Produksi adalah suatu pengorbanan atas

biaya-biaya produksi yang dapat menghasilkan sebuah produk dalam suatu

periode (macpal dkk, 2014).

Harga pokok produksi meliputi keseluruhan bahan langsung, tenaga kerja

langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau

jasa (Lasena, 2013). Menurut Lasena (2013) Harga pokok produksi terdiri atas

tiga komponen utama, yaitu:

1. Bahan baku langsung yang meliputi: biaya pembelian bahan, potongan

pembelian, biaya angkut pembelian, biaya penyimpanan, dan lain-lain.

2. Tenaga kerja langsung yang meliputi semua biaya upah karyawan yang

terlibat secara langsung dalam proses pembuatan bahan baku menjadi

barang jadi atau barang yang siap dijual.

3. Biaya overhead pabrik meliputi semua biaya-biaya diluar dari biaya

perolehan biaya bahan baku langsung dan upah langsung.

2.9 Metode Single Moving Average (SMA)

Suatu metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok

nilai pengamatan, mencari nilai rata - rata tersebut sebagai ramalan untuk periode

yang akan dating, merupakan definisi dari rata – rata bergerak tunggal (Single

Moving Average) (Sulistiono dan mujilahwati, 2016). Metode rata – rata bergerak

tunggal menggunakan sejumlah data actual permintaan yang baru untuk

membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan dimasa yang akan dating (Anisya

dan Wandyra, 2016).

Menurut Sulistiono dan Mujilahwati (2016) metode ini disebut rata – rata

bergerak karena setiap kali data observasi baru tersedia, maka angka – angka

dihiting dan digunakan sebagai ramalan (forecast) untuk periode yang akan
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datang. Kelebihan dari metode single moving average dapat merupakan medel

peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya (Sulistiono dan

Mujilahwati, 2016).

Menurut Udariansyah (2016) metode single moving average ini mempunyai

sifat – sifat sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan forecast perlu data historis selama jangka waktu

tertentu. Kalau kita mempunyai data selama n periode maka kita baru

bisa membuat forecast untuk periodeke n+1.

2. Semakin panjang waktu moving average akan menghasilkan moving

average yang semakin halus (smooth).

Perhitungan forecast dengan metode single moving average ini sangat

sederhana yaitu:

St = (Xt + Xt-1 + .... Xt-n+1) : N ....................................................................  (2.1)

Di mana St adalah nilai forecast untuk periode ke t+1, Xt adalah data pada

periode t dan N adalah jangka waktu moving average.

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan SMA Peramalan Barang.

(Sulistiono dan Mujilahwati, 2016)

No Bulan Permintaan

Konsumen

Forecast

3 Bulan SMA 5 Bulan SMA

1 Jan 20 - -

2 Feb 21 - -

3 Mar 19 - -

4 Apr 17 20 -

5 Mei 22 19 -

6 Jun 24 19.33 19.8

7 Jul 18 21 20.6

8 Agu 21 21.33 20

9 Sep 20 21 20.4
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Langkah yang dipakai tinggal memasukkan rumus:

1. Forecast untuk 3 bulan

t = 3;

St = 19 + 21 + 20/3 = 20

Jadi forecast untuk 3 bulanan adalah 20

2. Forecast untuk 5 bulan

t = 5;

St = 22+17+19+21+20/5 = 19.8

Jadi forecast untuk 5 bulanan adalah 19.8

2.10 Profil CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru

CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru merupakan kantor cabang anak

perusahaan dari PT. Jasa Ricky Abadi Medan yang merupakan anak perusahaan

dari PT. Ricky Putra Globalindo yang berada di Jakarta bergerak di bidang tekstil.

Secara keseluruhan, perusahaan ini memiliki dua bisnis inti, yaitu pakaian dan

benang rajut yang mempunyai tiga produk utama, antara lain pakaian dalam pria,

kaos, dan kaos kaki yang terdiri dari tujuh merk utama untuk pasar domestik,

seperti Ricky, GT Man, Ricsony, GT Man Kid, GT Kid, GT Man Sport dan BUM

Equipment yang dibedakan oleh model, warna, dan kemasan. CV. Putra Jaya

Perkasa Pekanbaru beralamat di Jl. Parit Indah Nomor 70G Pekanbaru. sedangkan

perusahaan induk yaitu PT. Ricky Putra Globalindo Jakarta beralamat di Jl.

Sawah Lio Ii No. 29-37,Jembatan Lima, Jakarta Indonesia.

CV. Putra Jaya Perkasa adalah suatu usaha yang pada mulanya didirikan

oleh bapak Tarno mulai bulan juli tahun 2010. CV. Putra Jaya Perkasa merupakan

kantor distribusi cabang yang mendistribusikan produk ke seluruh toko dan

department store di area provinsi Riau.

2.10.1 Visi dan Misi CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru

1. Visi

Menjadi Perusahaan yang unggul dan handal untuk dan memasok

barang di kawasan Riau dan Kepulauan Riau dan menjadikan perusahan

terbaik yang senatiasa mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dan

tumbuh berkembang dengan sehat.
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2. Misi

a. Mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak yang

terkait

b. menjadi mitra sejati yang akan memberikan nilai tinggi kepada

supllier, langganan dan karyawan.

c. Membuat keputusan dengan tepat dan cermat serta dapat dipercaya

dan dipertanggungjawabkan.

2.10.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

2.11 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan,

implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer,

khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Sutarman,

2009).

2.12 Pengertian Data dan Informasi

2.12.1 Pengertian Data

Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Definisi

data adalah data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan fakta (Sutabri, 2012). Data adalah fakta dari suatu

pernyataan yang berasal dari kenyataan, dimana pernyataan tersebut merupakan

hasil pengukuran dan pengamatan (Sutarman, 2009).
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2.12.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang

mempunyai arti bagi penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi

keputusan saat itu atau keputusan mendatang (Sutabri, 2012).

2.13 Konsep Dasar Sistem

Sistem merupakan suatu bentuk integrase antara satu komponen dengan

komponen lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap

kasus yang terjadi didalam sistem tersebut (Ladjamudin, 2005)

2.13.1 Karakteristik Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012) sebuah sistem mempunyai karakteristik atau

sifat-sifat yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu

sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling

berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.

2. Batasan Sistem

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara

sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan

luarnya.

3. Lingkungan Luar Sistem

Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan sistem

yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar

sistem.

4. Penghubung Sistem

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut

penghubung sistem atau interface.

5. Masukan Sistem

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukkan sistem,

yang dapat berupa pemeliharaan (maintenance input)  dan sinyal

(sinyal input).

6. Keluaran Sistem
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Hasil energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang

berguna.

7. Pengolah Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah

masukan menjadi keluaran, contohnya adalah sistem akuntasi.

8. Sasaran Sistem

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat

deterministic.

2.14 Konsep Dasar Sistem Informasi

Menurut Sutarman (2009), Sistem informasi ini mengumpulkan,

memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan

tertentu. Seperti lainnya sistem informasi terdiri atas input ( data, instruksi) dan

output (laporan, kalkulasi). Sistem informasi meproses input dan mengahasilkan

output yang dikirim kepada pengguna atau sistem yang lain.

2.14.1 Pengguna Sistem Informasi

Menurut Ladjamudin (2005) sebagian besar sistem informasi berlandaskan

komputer terdapat didalam suatu organisasi dalam berbagai jenis. Anggota

organisasi adalah pemakai informasi yang dihasilkan sistem tersebut termasuk

manajer yang bertangggung jawab atas pengalokasian sumber daya untuk

pengembangan dan pengoperasian perusahaan.

2.15 Komponen Sistem Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012) sistem informasi terdiri dari komponen –

komponen yang masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lain

membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sararan, komponen-komponen

tersebut antara lain :

1. Blok masukan (input block)

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input

yang dimaksud adalah metode dan media untuk menangkap data yang

akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2. Blok model (model block)
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Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis

data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran

yang diinginkan.

3. Blok keluaran (output block)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk

semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Blok teknologi (technologi block)

Teknologi merupakan “tool box” dalam sistem informasi. Teknologi

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan

dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran dan

membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

5. Blok basis data (database block)

Merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan

satu sama lain, tersimpan diperangkat keras komputer dan

menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

6. Blok kendali (control block)

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan

bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila

terlanjur terjadinya kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi.

2.16 Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah proses pembuatan rancangan suatu sistem

berdasarkan hasil dari tahap analisis sistem. Dalam proses perancangan sistem

memuat berbagai uraian mengenai input, proses, dan output dari sistem yang

diusulkan (Setiawan, 2013). Sedangkan menurut Kristanto (2008) perancangan

sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk

elemen-elemen komputer yang akan mengunakan sistem yaitu pemilihan

peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru.

Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem,

mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa
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sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana membentuk sistem

tersebut.Tujuan Perancangan Sistem (Kristanto, 2008):

1. Untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem (user).

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghasilkan rancangan

bangun yang lengkap kepada pemograman komputer dan ahli-ahli

teknik lainnya yang terlibat dalam pengembangan atau pembuatan

sistem.

2.17 Model Pengembangan Sistem

Dalam penelitian ini, model pengembangan sistem yang digunakan adalah

waterfall. Waterfall disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis,

perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Nugroho, 2010).

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.2:

2.17.1 Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang kebutuhan

pengguna (user specification), studi-studi kelayakan (feasibility study) baik secara

teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan suatu proyek

sistem informasi  atau perangkat lunak.

2.17.2 Analisis

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user

Perencana
an

Analisi
ss

Perancangan

Implementasi

Pengujian

Pemeliharaan

Gambar 2.2 Ilustrasi Model Waterfall (Nugroho, 2010)
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sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user

requirtment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan

user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem

analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram.

2.17.3 Perancangan

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat

pemodelan sistem seperti UML diantara seperti class diagram, use case diagram,

activity diagram dan sequence diagram.

2.17.4 Implementasi

Tahap implementasi adalah adalah tahap dimana kita

mengimplementasikan perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan

berurusan dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak.

2.17.5 Pengujian

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi

lebih baik dan sempurna.

2.17.6 Pemeliharaan

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.

2.18 Object Oriented Analysis (OOA)

Menurut Nugroho (2005), OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan

menentukan spesifikasi sistem (sering orang menyebutnya sebagai SRS/ System

Requirement Spesification ) dan mengidentifikasi kelas-kelas serta hubungannya

satu terhadap yang lainnya. Untuk memahami spesifikasi sistem, kita perlu

mengidentifikasi para pengguna atau yang sering disebut sebagai aktor-aktor.
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Siapa aktor-aktor yang akan menggunakan sistem dan bagaimana mereka

menggunakan sistem.

Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk

mendapatkan informasi lebih lengkap objek-objek pada sistem yang bersangkutan.

Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi-organisasi, satuan informamsi,

gambar-gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam konteks

representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan.Adapun

aktifitas utama dari OOAD adalah:

1. Menganalisis masalah domain

2. Menjelaskan sistem proses

3. Mengidentifikasi objek

4. Menentukan atribut

5. Mengidentifikasi operasi

6. Komunikasi objek

2.19 Object Oriented Method

Menurut Sholiq, (2006) metode berorientasi objek atau object oriented

merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang

sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang

dimaksud dengan berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat

lunak sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi

atau struktur data dan perilakau (behavior) yang mengaturnya.

Menurut Adi Nugroho (2010), OOP (Objeck Oriented Programming) atau

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta

berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba-atasi dengan

bantuan komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara

keseluruhan.

Objek adalah konsep abtraksi atau sesuatu yang memiliki arti bagi aplikasi

yang akan dikembangkan. Pengertian objek biasanya adalah kata benda, namun
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objek dalam konteks OOP bukan hanya objek nyata yang bisa dilihat serta diraba

dan dilihat secara kasat mata, namun juga menyangkut entitas-entitas konseptual

seperti rumus persamaan kuadrat, liberalisme, marxisme, dan sebagainya.

2.20 Object Oriented Design (OOD)

OOD adalah merancang kelas-kelas yang teridentifikasi selama tahap

analisis dan antarmuka (user Interface). Selama tahap ini adalah mengidentifikasi

dan menambah beberapa objek dan kelas yang mendukung implementasi dari

spesifikasi kebutuhan. Adapun proses pada OOD meliputi:

1. Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem.

2. Mendesai arsitektur sistem.

3. Identifikasi objek sistem utama.

4. Mengembangkan model desain.

5. Menentukan interface objek.

Menurut Sholiq (2006) beberapa istilah berorientasi objek adalah:

1. Abtraksi (abtraction)

2. Pewarisan (inheritance)

3. Banyak bentuk (polymorphism)

4. Pembungkusan (encapsulation)

5. Pengiriman pesan (message sending)

6. Assosiasi (assosiation)

7. Aggregasi (aggregation)

2.21 Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

Object Oriented Analysis adalah metode analisa yang memeriksa

requirement (syarat/keperluan yang harus dipenuhi suatu sistem) dari sudut

pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup

permasalahan. Sedangkan Object Oriented Design adalah metode untuk

mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek

sistem atau subsistem (Suhendar, 2002).

OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan

objek dibanding dengan data atau proses. Ada beberapa ciri khas dari pendekatan

ini menurut Al Fatta (2007):
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1. Object adalah struktur yang mengenkapsulasi atribut dan metode yang

beroperasi berdasarkan atribut-atribut. Object adalah abstraksi dari

benda nyata dimana data dan proses diletakkan bersama untuk

memodelkan struktur dan prilaku dari objek dunia nyata.

2. Object class adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang

sama dan prilaku yang sama.

3. Inheritance, merupakan properti yang muncul katika tipe entitas atau

object class disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas atau object

class menerima atau mewarisi atribut dan metode dari pendahulunya.

2.22 Unified Modelling Language (UML)

UML (Unified Modeling Language) adalah ‘bahasa’ permodelan untuk

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma ‘berorientasi objek’. Permodelan

(modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-

permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari

dan dipahami (Nugroho, 2010)

Menurut (Sholiq, 2006), Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady

Booch, DR.James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter

Yourdon, dan lainnya. Jacobson menulis tentang pendefinisian persyaratan-

persyaratan sistem yang disebut use case. Juga mengembangkan sebuah metode

untuk perancangan sistem yang disebut Object Oriented Software Enginnering

(OOSE) yang berfokus pada analisis. Boch, Rumbough dan Jacobson biasa

disebut dengan tiga sekawan (tree amigod). Semuanya bekerja di Rational

Software Corporation dan berfokus pada standarisasi dan perbaikan ulang UML.

Simbol UML mirip dengan Boch, notasi OMT, dan juga ada kemiripan dengan

notasi lainnya.

Penggabungan beberapa metode menjadi UML dimulai 1993. Pada akhir

tahun 1995 Unified Method versi 0.8 diperkenalkan. Unified Method diperbaiki

dan di ubah menjadi UML pada tahun 1996, UML 1.0 disahkan dan diberikan

pada Object Technology Group (OTG) pada tahun 1997, dan pada tahun itu juga

beberapa perusahaan pengembang utama perangkat lunak mulai mengadopsinya.
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Pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam

3 kategori (Rosa, 2013). Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut

dapat dilihat pada gambar di berikut:

UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan berbagai aspek

dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain:

Diagram use case (use case diagram)

1. Diagram aktivitas (activity diagram)

2. Diagram sekuensial (sequence diagram)

3. Diagram kolaborasi (collaboration diagram)

4. Diagram kelas (class diagram)

5. Diagram statechart (statechart diagram)

6. Diagram komponen (component diagram)

7. Diagram deployment (deployment diagram)

2.22.1 Diagram Use Case

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana

aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem

atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai

(Sholiq, 2006).

Gambar 2.3 Diagram UML (Rosa, 2013)
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(Sholiq, 2006)

Simbol Nama Keterangan

Actor

Actor adalah segala sesuatu yang

berinteraksi langsung dengan sistem

aplikasi komputer, seperti orang, benda

atau lainnya. Tugas actor adalah

memberikan informasi kepada sistem dan

dapat memerintahkan sistem agar

melakukan sesuatu tugas.

Use Case

Use case digambarkan sebagai lingkaran

elips dengan nama use case dituliskan

didalam elips tersebut.

Assosiation

Relationship

Asosiasi digunakan untuk

menghubungkan actor dengan usecase.

Asosiasi digambarkan dengan garis yang

menghubungkan Actor dengan UseCase.

Generalizati

on

Relationship

Generalization menunjukkan hubungan

antara elemen yang  lebih umum ke

elemen  yang  lebih  spesifik.

<<extend>>
Extend

Relationship

Extend menunjukkan bahwa suatu bagian

dari elemen di garis tanpa panah bisa

disisipkan kedalam elemen yang ada di

garis dengan panah.

<<include>>
Include

Relationship

Include menunjukkan suatu bagian  dari

elemen  (yang  ada  digaris  tanpa  panah)

memicu eksekusi bagian dari elemen lain

(yang ada di garis dengan panah)

Table 2.2 Simbol diagram use case
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2.22.2 Diagram Aktivitas

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat

juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use

case. Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar

bersudut tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang

terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang

menunjukkan dimulainya aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang

menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond.

Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini

akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar. (Sholiq, 2006)

Tabel 2.3 Simbol diagram aktifitas

(Sholiq, 2006)

2.22.3 Diagram Sekuensial

Diagram sekuen menggambarkan kelakuakn objek pada use case dengan

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sekuen maka

Harusdiketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use-case beserta

metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu.

Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada

use case(Rosa, 2013).

Simbol Nama Keterangan

Action
State dari sistem yang mencerminkan

eksekusi dari suatu aksi.

Start State
Bagaimana objek dibentuk atau

diawali.

End State
Bagaimana objek dibentuk dan

dihancurkan.

Process Pilihan untuk mengambil keputusan.

Fork Node
Satu aliran yang pada tahap tertentu

berubah menjadi beberapa aliran.
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Tabel 2.4 Simbol diagram sekuensial

Simbol Nama Keterangan

Object

Object merupakan instance dari

sebuah class dan dituliskan tersusun

secara horizontal.

Digambarkan sebagai sebuah class

(kotak) dengan nama obyek

didalamnya yang diawali dengan

sebuah titik koma.

Actor
Actor dapat berkomunikasi atau

berinteraksi dengan sistem.

Lifeline

Lifeline mengindikasikan

keberadaan sebuah object dalam

basis waktu. Notasi untuk Lifeline

adalah garis putus-putus vertical

yang ditarik dari sebuah obyek.

Activation

Activation dinotasikan sebagai

sebuah kotak segi empat yang

digambar pada sebuah lifeline.

message Message

Message, digambarkan dengan anak

panah horizontal antara Activation.

Message mengindikasikan

komunikasi antara object-object.

(Sholiq, 2006)

Object 1
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2.22.4 Diagram Kelas

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari

segi pendefinisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan

variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau metode

adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Rosa, 2013).

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas.

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber

untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan

diagram ini untuk melihat rancangan sistem.

Tabel 2.5: Simbol diagram kelas

Simbol Nama Keterangan

Association
Menghubungkan atara objek satu
dengan objek lainnya.

Directed association
(asosiasi berarah )

Relasi antar kelas dengan makna
kelas yang satu digunakan oleh kelas
yang lain.

Generalisasi
Relasi antar kelas dengan makna
generalisasi-spesialisasi (umum-
khusus).

Dependency
(Kebergantungan)

Relasi antar kelas dengan makna
kebergantungan antar kelas.

Aggregation
(Agregasi)

Relasi antar kelas dengan makna
semua-bagian (whole-part).

(Sholiq, 2006)

2.23 Basis Data (Database)

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasinya yang tujuan utamanya

adalah memilihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi

tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk menyimpan

data agar dapat mengakses dengan mudah dan cepat (Rosa, 2013)
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Menurut Abdul Kadir (2003), basis data (database) adalah suatu

pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan

aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi

problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas.

Menurut Fathansyah (1999), basis data terdiri atas dua kata, yaitu Basis

dan Data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/

berkumpul. Sedangkan data adalah reprentasi fakta dunia nyata yang mewakili

suatu objek seperti manusia (siswa, pegawai, pembeli, pelanggan), barang, hewan,

peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Kemudian data tadi direkam dalam

bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Basis

data sendiri dapat diartikan dalam sejumlah sudut pandang seperti:

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan dan

terorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali

dengan cepat dan mudah.

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara

bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang

tidak perlu, untuk memenuhi kebutuhan.

3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan

dalam media elektronis.

Tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar

dapat menemukan kembali data yang cari dengan mudah dan cepat. Disamping itu

pemanfaatan basis data untuk pengolahan data juga memiliki tujuan_tujuan  lain.

Secara lebih lengkap, basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah

tujuan objektif seperti berikut ini:

1. Kecepatan dan kemudahan (speed)

2. Efisiensi ruang penyimpanan (space)

3. Keakuratan (accuracy)

4. Ketersediaan (availability)

5. Kelengkapan (completeness)

6. Keamanan (security)

7. Kebersamaan pemakai (sharability)
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2.24 Blackbox Testing

Metode ujicoba blackbox memfokuskan pada keperluan fungsional dari

software. Karna itu ujicoba blackbox memungkinkan pengembang software untuk

membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat

fungsional suatu program. Ujicoba blackbox bukan merupakan alternatif dari

ujicoba whitebox, tetapi merupakan pendekatan yang melengkapi untuk

menemukan kesalahan lainnya, selain menggunakan metode whitebox.

Ujicoba blackbox berusaha untuk menemukan kesalahan dalam beberapa

kategori, diantaranya :

1 Fungsi-fungsi yang salah atau hilang

2 Kesalahan interface

3 Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal

4 Kesalahan performa

5 Kesalahan inisialisasi dan terminasi

2.25 MySQL

MySQL merupakan software database yang termasuk paling populer di

lingkungan Linux., kepopuleran ini karena ditunjang performansi query dari

databasenya yang saat itu bisa dikatakan paling cepat dan bermasalah (Sidik,

2012).

MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima

dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan

perintah standar SQL (Structured Query Language) (Nugroho, 2005). MySQL

mempunyai dual-lisensi, yaitu Open Source di bawah GPL (GNU General Public

License) dan Commercial dibawah MySQL AB. Ini berarti dalam satu produk

MySQL yang sama tersedia dalam GPL yang bersifat gratis, dan yang bersifat

komersi dari MySQL AB (Sanjaya, 2006).

Untuk membuat database MySQL, penelitian ini menggunakan aplikasi

bawaan XAMPP, yakni Phpmyadmin. Phpmyadmin adalah aplikasi GUI

(Graphical User Interface) untuk MySQL yang berbasis web, sehingga kita bisa

membuat, menghapus, dan melakukan perintah MySQL melalui tampilan web.
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Xampp yang bersifat free sehingga xampp dapat di download gratis pada alamat

https://www.apachefriends.org/download.html.

Dalam buku Puspitosari (2011) disebutkan bahwa terdapat beberapa

kelebihan yang dimiki MySQL, diantaranya:

1. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang

bersamaan tanpa mengalami masalah (Multi user).

2. MySQL memilki kecepatan yang bagus dalam menangani query

sederhana, yaitu dapat memproses lebih banyak SQL per satuan

waktu.

3. MySQL memliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti

signed/unsignedinteger, float, double, char, text, date, timestamp, dan

masih banyak lagi.

4. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh dan mendukung

perintah select dan where dalam perintah query.

5. MySQL memiliki keamanan yang bagus karena beberapa lapisan

keamanan seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses user

dengan sistem perizinan yang lengkap serta sandi terenkripsi.

6. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan

jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5

milyar baris.

7. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan

protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT).

8. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa.

9. MySQL memiliki interface (terhadap berbagai aplikasi dan bahasa

pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Aplication

ProgrammingInterface).

2.26 WEB

Menurut Betha Sidik (2012), Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal

dengan web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer

yang terhubung ke internet. Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam
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internet, dengan menggunakan teknologi hyperteks, pemakai dituntun untuk

menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen

web yang ditampilkan dalam browser web.

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar

interface pada layanan-layanan yang ada di internet, awalnya sebagai penyedia

informasi, kini juga digunakan untuk komunikasi bisnis diperusahaan ataupun di

instansi pemerintahan. Selain itu web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai

strategi informasi, ada beberapa alasan diantaranya:

1. Akses informasi yang mudah.

2. Setup server lebih mudah.

3. Informasi mudah di distribusikan.

4. Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada

sistem operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai

tipe data dapat disajikan.

2.27 HTML

HTML merupakan kependekan dari Hyper Text Markup Language. Ini

merupakan bahasa standar yang digunakan oleh protokol http (hyper text transfer

protocol) (Sano, 2005). HTML digunakan untuk membuat halaman web. Sebuah

file dokumen yang ditulis dalam format HTML akan dibaca dan diterjemahkan

oleh web browser untuk kemudian disajikan dalam bentuk web.Beberapa ciri-ciri

HTML menurut (Sano, 2005):

1. Tersusun oleh tag-tag (sebagai penanda, karena inilah maka dia

disebut sebagai markuplanguage) misalnya <html>....</html>.

2. Pada umumnya tag selalu mempunya pembuka di atas <html> dan

kemudian selalu ada tag penutupnya </html>, namun ada beberapa tag

yang tidak mempunyai tag penutup misalnya <br>, <hr>, dan

sebagainya.

3. Tidak case sensitive (hurug kecil dan besar dianggap sama).

4. Nama file berupa *.html atau *.htm.
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2.28 PHP

PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pemograman script-

script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server

web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan bukan dokumen

HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. Yang

dikenal dengan bahasa pemrograman server side (Sidik, 2012).

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk

membangun aplikasi web, aplikasi web adalah aplikasi yang disimpan dan

dieksekusi (oleh PHP Engine) dilingkungan web server. Setiap permintaan yang

dilakukan oleh user melalui aplikasi klien (web browser) akan direspon oleh

aplikasi web dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke hadapan user. Dengan

aplikasi web, halaman yang tampil di layar web browser dapat bersifat dinamis,

tergantung dari nilai data atau parameter yang dikirimkan oleh user ke web server

(Raharjo, 2011).

PHP secara mendasar dapat mengerjakan semua yang dapat dikerjakan

oleh program CGI (Common Gateway Interface), seperti mendapatkan data-data

dari form, menghasilkan isi halaman web yang dinamik dan menerima cookies.

CGI adalah spesifikasi standar modul yang ditambahkan kepada server web, agar

server web dapat memiliki kemampuan untuk dapat memberikan layanan yang

interaktif, tidak sekedar melayani permintaan dokumen web (HTML) saja (Sidik,

2012).

PHP telah menjadi salah satu bahasa pemograman untuk pembuatan

aplkasi yang lengkap untuk pembuatan laporan, tidak sekedar untuk pengeloaan

data saja. Fungsi untuk pembuatan laporan yang disediakan adalah untuk

menghasilkan laporan dalam format PDF ataupun Excel, selain tentunya dalam

bentuk file teks. (Sidik, 2012)

2.29 Xampp

XAMPP adalah software web server apache yang di dalamnya tertanam

server MySQL yang didukung dengan bahasa pemrograman PHP untuk membuat

website yang dinamis. XAMPP sendiri mendukung dua system operasi yaitu

windows dan Linux. Untuk linux dalam proses penginstalanny menggunakan
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command line sedangkan untuk windows dalam proses penginstalannya

menggunakan interface grafis sehingga lebih mudah dalam penggunaaan XAMPP

di Windows di banding dengan Linux.


