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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Pada umumnya setiap perusahaan/organisasi dituntut memiliki sistem 

informasi yang baik, karena dari seistem informasi yang baik tersebut dapat 

menunjang kegiatan perusahaan baik dalam awal produksi hingga sampai 

pada tahap akhir produksi. 

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 

orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 

manajemen. 

Menurut Fatta (2007), Sistem informasi adalah sekumpulan komponen 

pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan 

komponen lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam 

bidang tertentu. Dalam sistem informasi diperlukannya alur informasi, hal ini 

disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna 

informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif, dan 

efisien.  

Menurut Kertahadi (2007), Sistem informasi adalah suatu alat untuk 

menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 

penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna 

pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, 
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pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi 

organisasi pada proses. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-

komponen seperti : 

 Perangkat keras (Hardware) : Mencakup peranti-peranti fisik 

seperti komputer dan periferalnya. 

 Perangkat lunak(Software) : Sekumpulan instruksi yang 

memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. 

 Prosedur : Sekumpulan aturan yang dipakai untuk melakukan 

pengolahan data agar output yang dihasilkan sesuai dengan 

keinginan. 

 Database : Sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang 

berkaitan dengan data. 

 Jaringan komputer dan komunikasi data : Sistem penghubung 

yang memungkinkan sumber data dipakai secara bersama atau 

diakses oleh sejumlah pemakai. 

2.2 Wiraniaga 

Wiraniaga adalah orang yang melakukan penjualan langsung terhadap 

konsumen. Pada skala tertentu wiraniaga berperan penting dalam menaikkan 

jumlah profit suatu perusahaan, karena secara tidak langsung wiraniaga 

sebagai perantara antara perusahaan dan konsumen. Karena seiring 

berjalannya dunia bisnis, konsumen terkadang ingin mendapatkan keuntungan 
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lebih jika dia membeli atau menggunakan suatu produk. Dalam hal ini 

wiraniaga dapat berperan sebagai CRM perusahaan.  

2.3 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 

hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan. 

Fungsi analisis sistem : 

 Mengidentifikasi masalah-masalah dari user 

 Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk 

memenuhi kebutuhan user 

 Memilih alternatif-alternatif metode permasalahan 

 Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai 

dengan permintaan user. 

2.4 SDLC Model  

Dalam sebuah pengembangan program terdapat beberapa metode yang 

dapat diterapkan, salah satunya adalah metode SDLC (System Development 

Life Cycle). SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh 

analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. 
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Menurut Kendall (2006), System Development Life Cycle (SDLC) adalah 

pendekatan bertahap untuk melakukan analisa dan membangun rancangan 

sistem dengan menggunakan siklus yang spesifik terhadap kegiatan pengguna.  

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa SDLC sebagai sebuah 

siklus yang digunakan untuk membangun sebuah sistem dengan beberapa 

tahap di dalamnya agar dapat menciptakan sebuah sistem yang mendukung 

aktivitas penggunanya. 

2.5  Statechart Diagram 

Statechart diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan daur 

hidup (behavior pattern) dari sebuah objek., dari awal objek tersebut 

diinisialisasi sampai tahap akhir. Diagram ini berfungsi untuk memperlihatkan 

urutan dari sebuah objek secara detail. 

2.6 DFD (Data Flow Diagram) 

Data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaanya sangat 

membantu untuk memahami sistem secara logika , terstruktur, dan jelas. DFD 

merupakan alat bantu dalam menggambarkan dan menjelaskan sistem yang 

sedang dirancang atau sedang berjalan.  

Menurut Wijaya (2007), DFD adalah gambaran grafis yang 

memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam obyek kemudian melewati 
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suatu proses yang mentransformasikan ke tujuan lain, yang ada pada objek 

lain.  

Menurut Kristanto (2003), DFD adalah suatu model logika data atau 

proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana 

tujuan data yang menjadi keluaran sebuah sistem, dimana data disimpan, 

proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang 

tersimpan proses yang dikenakan pada data tersebut.  

Fungsi dari DFD : 

 Sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional 

sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses 

fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik 

secara manual maupun komputerisasi. 

 Salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, 

khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih 

penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh 

sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang 

memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. 

 Sebagai alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data 

dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran 

analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan 

oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuta program.  
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2.7 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi . 

Menurut Brady dan Loonam (2010), Entity Relationship Diagram (ERD) 

merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari 

suatu organisasi, biasanya oleh Sistem Analis dalam tahap analisis persyaratan 

proyek pengembangan sistem. Sementara teknik diagram memberikan dasar 

untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang 

dikembangkan. ERD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan 

model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk 

database. 

2.8 Visual Studio 

Visual Studio, merupakan perangkat lunaklengkap (suite) yang dapat 

digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, 

aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya, dalam bentuk aplikasi 

console, aplikasi Windows, ataupun aplikasi Web. Visual Studio mencakup 

kompiler, SDK, Integrated Development Environment (IDE), dan 

dokumentasi (umumnya berupa MSDN Library). Microsoft Visual Studio 

dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam native code (dalam 

bentuk bahasa mesin yang berjalan di atas Windows) ataupun managed code 

(dalam bentuk Microsoft Intermediate Language di atas .NET Framework). 
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