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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Informasi 

2.1.1. Sistem 

Menurut Romney and Marshall (2006,p4), sistem adalah kesatuan dari dua atau 

lebih komponen yang berfungsi dan berinteraksi untuk mencapai suatu  tujuan. 

Menurut Sutarman (2009,p5), “ sisten adalah kumpulan elemen yang saling 

berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses 

pencapaian suatu tujuan utama”. 

Dari dua referensi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan 

dari komponen-komponen yang saling terintegrasi dan berkaitan satu sama lain, yang 

berinteraksi dalam menerima masukkan, melakukan pemrosesan serta menampilkan 

keluaran untuk mencapai suatu  tujuan sistem  tertentu. 

 

2.1.2. Informasi 

Menurut Romney (2006,p5), informasi adalah data yang telah diatur dan diproses 

untuk menyediakan arti data kepada user. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah data yang telah diolah atau 

diproses menjadi suatu bentuk keterangan yang lebih berarti, bernilai bermanfaat bagi 

penerimanya. 

 

2.1.3. Sistem Informasi 
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Menurut O’Brien (2005,p5) Sistem Informasi dapat merupakan kombinasi teratur 

dari people, hardware, software, network dan resource data yang mengumpulkan, 

mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. People tergantung pada 

sistem informasi untuk melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya dengan 

menggunakan berbagai macam alat fisik (hardware), perintah dan prosedur pemrosesan 

informasi (software), saluran data komunikasi (network) dan juga data yang sisimpan 

(data resources). 

Romney and Steinbart (2006, p782) mengungkapkan bahwa sistem informasi 

merupakan sebuah tahapan pengorganisasian dari pengumpulan, pemrosesan, 

pengelolaan serta pelaporan informasi sehingga suatu organisasi dapat menentukan objek 

dan tujuan bisnisnya.  

Dari dua referensi diatas, sistem informasi adalam kombinasi teratur dari sumber 

daya yang ada, yaitu people, hardware, software, network dan data resources yang 

digunakan untuk mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam suatu 

organisasi. 

 

2.1. Sistem Informasi Pembelian, Penjualan dan Persediaan 

2.1.1. Pembelian 

Menurus Sofjan Assauri (2008,p223) pembelian merupakan salah satu 

fungsi penting dalam  keberhasilan operasi suatu perusahaan. Fungsi ini dibebani 

tanggung jawab untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan-bahan pada waktu 

yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku dalam 

perusahaan. Pengawasan sangat perlu diberlakukan pada pelaksanaan fungsi ini, 
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karena menyangkut investasi dana dalam persediaan dan juga kelancaran arus bahan 

ke dalam perusahaan. 

 

 

2.1.2. Penjualan 

Adapun  pengertian penjualan menurut Susan Irawati (2008:67) yaitu, 

penjualan adalah suatu kegiatan yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan 

sejumlah barang dan jasa baik secara tunai maupun  kredit, sehingga  

menghasilkan sejumlah finansial bagi pihak lain sebagai pembeli. 

 

2.1.3. Persediaan 

Menurut Skousen, Stice, Stica (2004:653), “Persediaan ditujukan untuk 

barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam suatu kegiatan bisnis yang normal”, 

sedangkan menurut Warren, Reeve, Fess (2005,440) “Persediaan adalah barang 

dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan” persediaan 

yang diperoleh perusahaan dan langsung dijual kembali tanpa mengalami proses 

produksi selanjutnya disebut persediaan barang dagang. 

Dari dua referensi di atas, persediaan adalah barang dagang yang disimpan 

dan tersedia untuk dijual tanpa mengalami proses produksi selanjutnya. 

 

2.2. System Development Life Cycle 

Menurut O’Brien (2001,p383) definisi System Development Life Cycle (SDLC) 

adalah urutan aplikasi penerapan dan penemuan permasalahan (problem solving) yang 
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didapat dari pendekatan sistem menjadi pengembangan solusi dari sistem informasi yang 

memiliki masalah. Terhadap 7 tingkatan pada SLDC, yaitu : 

 

 

2.2.1. System Planning 

Pada tahap System Planning, analis melakukan perencanaan mengenai 

definisi, tujuan pengembangan, misi-misi yang ditargetkan serta hal-hal lain yang 

berhubungan dalam ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan pengetahuan kepada user mengenai makna dari sistem yang akan 

dikembangkan. 

 

2.2.2. System Analysis 

Pada tahap System Analysis, analis melakukan analisis mengenai sistem yang 

sedang berjalan melalui sebuah penelitian dari masalah bisnis yang sedang dialami 

perusahaan. Analis kemudian akan melakukan perancangan mengenai solusi-solusi 

yang mungkin dapat diaplikasikan pada sistem informasi yang akan dikembangkan 

agar dapat mengatasi permasalahan dalam sistem. 

 

2.2.3. System Design 

Pada tahap System Design, analis melakukan perancangan sistem informasi 

baru dari dua aspek, yaitu aspek logical dan aspek physical. Logical System Design 

merupakan pembuatan rancangan design sistem yang digunakan untuk menyatakan 

event  yang dilakukan oleh sistem informasi. Physical System Design merupakan 
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pembuatan rancangan design  sistem yang digunakan untuk menyatakan cara kerja 

sistem sesuai dengan fungsi yang direncanakan dengan menggunakan actual 

physical specification 

 

 

2.2.4. Programming 

Pada tahap programming, programmer akan melakukan pengkodean 

program sesuai dengan system design yang telah direncanakan pada tahap 

sebelumnya. Proses pengkodean program dilakukan dengan menggunakan bahasa-

bahasa programming seperti C++, Visual Basic, Foxpro, dll. 

 

2.2.5. Testing 

Pada tahap testing, programmer serta analis akan melakukan pengetesan 

terhadap program yang telah di-coding. Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan 

mengenai validasi input serta cara kerja sistem untuk memastikan sistem yang 

dibuat telah sesuai dengan rancangan dan kebutuhan user. 

 

2.2.6. Implementation 

Pada tahap implementation, dilakukan instalasi sistem informasi baru ke 

workstations yang ada serta melakukan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang 

baru untuk menandai awal dimulainya pemanfaatan sistem informasi. 

 

2.2.7. Maintenance 
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Pada tahap maintenance, dilakukan perawatan kepada sistem untuk 

memastikan sistem informasi yang telah di-install dapat berjalan dengan seharusnya 

dengan tujuan untuk menghindarkan sistem dari errors, bugs, dll. Selain itu pada 

tahap ini juga akan dilakukan updating sistem untuk memastikan sistem informasi 

dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sistem informasi. 

 

2.3. Aplikasi 

Adapun defenisi Aplikasi menurut Jack Febrian (2007:35) adalah, Program 

aplikasi merupakan program siap pakai. Program yang direka untuk melaksanakan  

suatu fungsi  bagi pengguna atau aplikasi yang lain.  

Aplikasi yang menggunakan sistem operasi (OS) komputer dan aplikasi yang lainnya 

yang mendukung. Istilah ini mulai perlahan masuk ke dalam istilah Teknologi Informasi 

semenjak tahun 1993, yang biasanya juga disingkat dengan app. 

 

2.4. Basis Data 

Basis data adalah penggabungan dari sekumpulan unsur data yang berhubungan 

secara logical. Basis data menggabungkan catatan lama yang disimpan dalam arsip 

terpisah kedalam unsur data yang bisa menyediakan data untuk banyak aplikasi (O’Brien, 

2005, p145). 

Basis data bisa diartikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan satu 

sama lain secara logika dan dapat saling berbagi untuk menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan. Basis data merupakan salah satu metode penyimpanan data besar yang dapat 

digunakan oleh pemakai dan departemen secara simultan (Connolly, 2002, P14-P15). 
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Menurut Turban, Rainer dan Potter (2003,p19), basis data adalah kumpulan 

berkas dan arsip yang terkumpul, tersusun dan daling berhubungan untuk membentuk 

data dan informasi lainnya yang tersimpat dalam suatu wadah atau tempat.  

 

2.4.1. Tabel 

Tabel adalah suatu relasi data yang digambarkan dalam kolom dan baris 

(Connolly, 2002, p72). 

 

2.4.2. Field 

Field dalam konteks database biasanya sering disebut dengan atribut. Field 

merupakan nama kolom dari sebuah tabel atau relasi (Connolly, 2002, p72). 

 

2.4.3. Record 

Record adalah suatu baris data atau informasi dalah sebuah tabel. Record 

sering juga disebut dengan tuple (Connolly, 2002, p73). 

 

2.4.4. Primary Key 

Primary key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut yang dipilih untuk 

mengidentifikasikan tuple atau record dalam suatu tabel yang bersifat unik. Unik 

memiliki arti tidak boleh ada duplikat atau  key yang sama untuk dua atau lebih 

record dalam sebuah tabel. (Connolly, 2002, p79) 

 

2.4.5. Foreign Key 
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Foreign key adalah sebuah atribut atau himpunan atribut dalam suatu tabel 

yang berfungsi untuk menunjuk pada key yang terdapat pada tabel lain. Foreign key 

berfungsi untuk menunjukan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. 

(Connolly, 2002, p79) 

 

2.5. Normalisasi 

Normalisasi adalah sebuah teknik format untuk menganalisis relasi berdasarkan 

primary key dan candicate key serta ketergantungan fungsionalnya (Connolly, 2002, 

p386). Teknik tersebut mencakup serangkaian aturan yang dapat digunakan untuk 

menguji relasi individual antar data, sehingga sebuah basis data dapat dinormalisasi pada 

derajat tertentu. Tujuan dari proses normalisasi adalah untuk menghilangkan redundansi 

data (menyimpan data yang sama di beberapa tabel) dan memastikan ketergantungan 

antar data yang ada sudah benar. Normalisasi biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, 

masing-masing tahap berkaitan dengan bentuk normal tertentu yang telah diketahui 

propertinya. Dalam pemodelan data, sangatlah penting untuk mengenal normalisasi 

tingkat pertama (1NF) yang merupakan kondisi kritis untuk membuat relasi-relasi yang 

diperlukan. Untuk menghindari terjadinya update anomaly, maka dalam proses 

normalisasi, setidaknya harus dilakukan sampai pada bentuk normal ketiga (Connolly, 

2002, p386). 

Tujuan utama dalam perancangan basis data relasional adalah untuk melakukan 

pengelompokkan atribut ke dalam relasi-relasi untuk meminimalisasi redundansi data 

dan mengurangi tempat penyimpanan file yang diperlukan oleh relasi yang 

diimplementasikan (Connolly, 2002, p377).  
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Tahap 1  Menghilangkan kelompok terulang

Tahap 2  Mengubah ketergantungan parsial

Tahap 3  Mengubah ketergantungan transitif

Hubungan tidak normalisasi

Hubungan normalisasi
(1NF)

Hubungan bentuk
normalisasi kedua (2NF)

Hubungan bentuk
normalisasi kedua (2NF)

Pandangan
Pemakai

 

Gambar 2.1 Tahapan Normalisasi 

2.5.1. First Normal Form 

Bentuk normal pertama (1NF) adalah relasi dimana setiap irisan basi dan 

kolom mengandung satu dan hanya satu nilai. Tujuan utama dari bentuk normal 

pertama adalah untuk menghilangkan bentuk yang tidak normal (UNF) dengan 

melakukan identifikasi den menghilangkan group yang berulang. Group yang 

berulang (repeating groups) merupakan sebuah atau sekumpulan atribut dalam 

tabel yang mengandung banyak nilai untuk satu kejadian. 

Ada dua pendekatan umum yang sering digunakan untuk menghilangkan 

grup berulang dalam tabel UNF (Connolly, 2002, p388) 

1. Menghilangkan grup yang berulang dengan memasukkan data yang 

tepat pada kolom kosong dari baris yang mengandung data berulang. 

Dengan kata lain kolom kosong tersebut akan diisi dengan 

menggandakan data yang tidak berulang. Tabel yang dihasilkan 

merupakan suatu  relasi yang mengandung nilai tunggal pada tiap irisan 
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untuk baris dan kolom. Tabel yang dihasilkan sudah dalam bentuk 

normal pertama 

2. Menghilangkan grup berulang dengan menempatkan data yang berulang 

bersama dengan salinan attribute key asli. Sebuah primary key 

diidentifikasi untuk membuat relasi baru. Kadang-kadang tabel yang 

UNF mengandung lebih dari satu grup yang berulang.  

 

Gambar 2.2 First Normal Form 

 

2.5.2. Second Normal Form 

Bentuk normal yang kedua (Second Normal Form) merupakan sebuah relasi 

dalam bentuk normal pertama, dimana setiap atribut yang bukan primary key 

memiliki ketergantungan fungsional secara penuh (fully functionally dependent) 

terhadap primary ataupun candidate key.  

Proses normalisasi dari bentuk normal pertama ke bentuk normal kedua 
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dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan sebagian (partial dependency) 

dalam suatu relasi. Apabila terdapat ketergantungan sebagian, atribut yang 

tergantung secara penuh dari suatu relasi dihilangkan dengan menempatkan atribut-

atribut tersebut dalam relaasi beru bersama dengan salinan determinant atribut-

atributnya.  

 

Gambar 2.3 Second Normal Form 

 

 

2.5.3. Third Normal Form 

Bentuk normal ketiga adalah sebuah relasi dalam bentuk 1NF dan 2NF 

dimana tidak ada atribut yang bukan primary key yang mempunyai ketergantungan 

transitif terhadap primary atau candidate key. Nomalisasi dari bentuk normal kedua 
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ke bentuk normal ketiga adalah untuk menghilangkan ketergantungan transistif. 

Apabila ketergantungan transitif masih ada, maka atribut-atribut tersebut perlu 

dihilangkan dengan menempatkan atribut ke relasi baru bersama dengan salinan 

determinant.  

 

Gambar 2.4 Third Normal Form 

 

 

2.6. Flow of Document 

Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen. Tabel 

2.1 melukiskan simbol-simbol standar yang digunakan oleh analis sistem untuk membuat 

bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu (Mulyadi, 2001). 

Berikut ini adalah simbol-simbol standar dengan maknanya masing-masing: 

Tabel 2.1  Simbol-simbol dalam bagan alir dokumen 

  

Analisis dan Perancangan ..., Dea valencia Budiarto, FTI UMN, 2013



Tabel 2.1  Flow of Document 

Simbol Arti Keterangan 

 

Dokumen 

Simbol ini menggambarkan semua jenis 

dokumen, yang merupakan formulir yang 

digunakan untuk merekam data terjadinya 

suatu transaksi 

1
2

 

Dokumen dan 

tembusannya 

Simbol ini menggambarkan dokumen asli 

dan tembusannya. Nomor lembar 

dokumen dicantumkan di sudut kanan 

atas. 

 

Catatan 

Simbol ini menggambarkan catatan 

akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

data yang direkam sebelumnya di dalam 

dokumen atau formulir. 

 

Penghubung 

pada halaman 

yang sama 

Karena keterbatasan ruang halaman kertas 

untuk menggambar, diperlukan simbol 

penghubung untuk memungkinkan aliran 

dokumen berhenti di suatu lokasi pada 

halaman tertentu dan kembali berjalan di 

lokasi lain pada halaman yang sama. 

 

Penghubung 

pada halaman 

yang berbeda 

Simbol penghubung ini menunjukkan 

bagaimana bagan alir yang tercantum pada 

halaman tertentu terkait dengan bagan alir 
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yang tercantum pada halaman yang lain. 

 

Kegiatan manual 

Simbol ini menggambarkan kegiatan 

manual, seperti: menerima order dari 

pembeli, mengisi formulir. 

 

Keterangan, 

komentar 

Sistem ini memungkinkan ahli sistem 

menambahkan keterangan untuk 

memperjelas pesan yang disampaikan 

dalam bagan alir. 

 

 

Arsip  

sementara 

Simbol ini menunjukkan tempat 

penyimpanan dokumen, seperti almari 

arsip dan kotak arsip. 

Untuk menunjukkan urutan pengarsipan 

dokumen digunakan simbol berikut ini: 

A = menurut abjad 

N = menurut nomor urut 

T = kronologis, menurut tanggal 

 

Arsip 

permanen 

Simbol ini menggambarkan arsip 

permanen yang merupakan tempat 

penyimpanan dokumen yang tidak akan 

diproses lagi. 

 

On-line 

computer 

Simbol ini menggambarkan pengolahan 

data dengan komputer secara on-line. 
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process 

 

Keying (typing, 

verifying) 

Simbol ini menggambarkan pemasukan 

data ke dalam komputer melalui on-line 

terminal. 

 

Pita magnetik 

(magnetic tape) 

Simbol ini menggambarkan arsip 

komputer yang berbentuk pita magnetik 

 
On-line storage 

Simbol ini menggambarkan arsip 

komputer yang berbentuk on-line (di 

dalam memory komputer) 

Ya

Tidak

 

Keputusan 

Simbol ini menggambarkan keputusan 

yang harus dibuat dalam proses 

pengolahan data. 

 
Garis alir 

(flowline) 

Simbol ini menggambarkan arah proses 

pengolahan data. 

 

Persimpangan 

garis alir 

Jika dua garis alir bersimpangan, untuk 

menunjukkan arah masing-masing garis, 

salah satu garis dibuat sedikit melengkung 

tepat pada persimpangan kedua garis 

tersebut. 

 

Mulai/berakhir 

(terminal) 

Simbol ini untuk menggambarkan awal 

dan akhir suatu sistem akuntansi. 

Sumber: Mulyadi (2001) 
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2.7. Data Flow Diagram 

Data flow diagram (DFD) adalah suatu gambaran garis dalam suatu sistem yang 

menggunakan sejumlah bentuk simbol untuk menggambarkan aliran data yang melalui 

suatu proses yang saling berkaitan satu sama lain. Simbol ini menggambarkan hubungan 

antar elemen proses, aliran data dan juga penyimpanan data (McLeod, 2004, p171). 

Proses adalah hal yang mengubah masukan menjadi keluaran. Aliran data 

mengandung sekelompok elemen data yang saling berhubungan secara logika. 

Penyimpanan data bertugas untuk mengambil data atau melakukan update. (O’Brien, 

2005, p115). 

Dengan menggunakan DFD, pengguna dapat dengan mudah memahami aliran 

data dalam suatu sistem. Ada tiga keuntungan penggunaan DFD, antara lain: 

 

1. Terhindar dari usaha untuk mengimplementasikan sistem yang terlalu dini. 

Pengguna dapat memikirkan aliran-aliran data secara cermat sebelum 

mengambil keputusan untuk merealisasikannya secara teknis. 

 

2. Dapat mengeri lebih lanjut tentang hubungan sistem dan subsistemnya. 

Pengguna dapat membedakan sistem dari lingkungan serta batasan-batasannya 

 

3. Dapat digunakan sebagai alat untuk membantu interaksi dengan analis-analis 

lain di seluruh dunia dengan menggunakan representasi simbol-simbol baku 

yang digunakan. 
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2.7.1. Diagram Konteks 

Merupakan level tertinggi yang berguna untuk menggambarkan masukan 

dan keluaran dalam suatu sistem. Diagram konteks terdiri dari proses proses yang 

tidak memiliki data-store. Dalam diagram konteks proses yang berjalan diberi 

nomor nol, semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks 

berikut aliran data-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram tersebut 

tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan, begitu 

entitas-entitas eksternal serta aliran data-aliran data menuju (Kenneth E Kendall 

dan Julie E Kendall, 2003). 

 

2.7.2. Diagram Nol 

Diagram nol merupakan level diagram  yang memiliki data-store. 

Diagram 0 adalah pengembangan diagram konteks dan bisa mencakup sampai 

sembilan proses. Memasukkan lebih banyak proses pada level ini akan terjadi 

dalam suatu diagram yang kacau yang sulit dipahami. Setiap proses diberi nomor 

bilangan bulat. Penyimpanan data-penyimpanan data utama dari sistem (mewakili 

file-file master) dan semua entitas eksternal dimasukkan ke dalam Diagram 0. 

dokumen  (Kenneth E Kendall dan Julie E Kendall, 2003). 

2.7.3. Diagram Rinci 

Merupakan rincian dari diagram  nol maupun diagram lain diatasnya. 

Setiap proses dalam Diagram 0 bisa dikembangkan untuk menciptakan diagram 

rinci yang lebih mendetail. Proses pada Diagram 0 yang dikembangkan itu disebut 

parent process (proses induk) dan diagram yang dihasilkan disebut child diagram 
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(diagram rinci). Aturan utama untuk menciptakan diagram rinci, keseimbangan 

vertikal, menyatakan bahwa suatu diagram rinci tidak bisa menghasilkan keluaran 

atau menerima masukan dimana proses induknya juga tidak menghasilkan atau 

menerima. Semua aliran data yang menuju atau keluar dari proses induk harus 

ditunjukkan mengalir ke dalam atau keluar dari diagram rinci (Kenneth E Kendall 

dan Julie E Kendall, 2003). 

Diagram rinci ditetapkan nomor yang sama seperti proses induknya di 

dalam Diagram 0. Sebagai contoh, proses 3 akan berkembang ke Diagram 3. 

Proses-proses pada diagram rinci diberi nomor dengan menggunakan nomor 

proses induk, poin desimal, serta sebuah nomor unik untuk setiap proses rinci. 

Pada diagram 3, proses-proses tersebut akan diberi nomor 3.1, 3.2, 3.3, dan 

seterusnya. Ketentuan ini memungkinkan penganalisis mengikuti rangkaian 

proses di setiap tingkat pengembangan. Bila Diagram 0 menggambarkan proses-

proses 1, 2, dan 3, diagram rinci 1, 2, dan 3 semuanya berada pada level yang 

sama (Kenneth E Kendall dan Julie E Kendall, 2003). 

2.8. Entity Relationship Diagram 

Menurut Dhanta (2009:189), Entity Relationship Diagram (ERD) yaitu model 

konseptual yang menjabarkan hubungan antar penyimpanan data dan hubungan data. 

Pada Entity Relationship Diagram (ERD) terdapat simbol-simbol dengan himpunan relasi 

yang masing-masing memiliki atribut untuk menjelaskan suatu relasi secara keseluruhan. 
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1. Entitas eksternal 

Adalah entitas yang berada di luar sistem. Entitas ini memberi data, atau 

menerima keluaran dari sistem dan tidak termasuk bagian dari sistem. Entitas ini 

digambarkan dengan simbol pada gambar 2.5. 

Gambar 2.5  Entitas Eksternal 

2. Proses 

Menggambarkan apa yang dilakukan oleh esistem. Berfungsi untuk 

mentransformasikan satu atau beberapa data input menjadi satu atau beberapa 

output sesuai dengan keluaran yang diinginkan. Kata kerja dan kata benda akan 

digunakan dalam penamaan suatu proses. Proses ini digambarkan dengan simbol 

pada gambar 2.6 

Gambar 2.6 Proses 

3. Penyimpanan data 

Digambarkan dengan simbol penyimpanan data  (Data-store). Digunakan 

untuk menyimpan suatu data. Proses dapat mengambil data dari atau memberikan 

data kedalam data-store. Digambarkan dengan simbol pada gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Penyimpanan Data 

 

4. Aliran data 

Menggambarkan aliran data dari suatu entitas ke entitas lainnya. 

Menggunakan simbol anak panah untuk menggambarkan arah aliran datanya. 

igambarkan dengan simbol pada gambar 2.8. 

 

 

 

Gambar 2.8  Aliran Data 
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