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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terkait 

Denanta, (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi 

Persediaan barang Dengan Metode FIFO Pada Studi Kasus Toko Sri Rejeki 

dengan membangun dua aplikasi yaitu aplikasi dari sisi fronted yang berbasis 

android untuk memantau persediaan barang serta arus keluar masuknya barang 

danaplikasi dari sisi backend yang berbasis dekstop yang digunakan admin 

gudang untuk penginputan, pengeditan, pencarian dan penghapusan terhadap data-

databarang. Dengan adanya pembangun kedua aplikasi tersebut menghasilkan 

laporanstok barang, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar.  

Dewayani, (2016) melakukan penelitian yang berjudul Sistem Informasi 

monitoring Persediaan Spareparts Motor dengan Menggunakan Metode FIFOpada 

Toko Adil Jaya Motor Semarang. Penulis melakukan rancang bangun 

sisteminformasi persediaan stok suku cadang yang dapat mengendalikan 

persediaan suku cadang sehingga memberikan efektivitas dan efisiensi perusahaan 

dalampengolahan data. Di dalam aplikasi persediaan tersebut menghasilkan 

laporan barang, laporan data pelanggan, laporan penjualan,laporan pembelian, dan 

laporan stok fifo. 

Budi, dkk (2016), melakukan penelitian dengan judul “Perancangan 

Aplikasi Stok Barang Dan Penjualan Di Perusahaan Dagang Dodol Setia Garut”.  

Sebuah sistem informasi sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja sebuah 

organisasi, seperti organisasi di perusahaan. PD.Setia dalam kegiatannya masih 

menggunakan sistem manual dalam proses pengolahan data stok barang dan 

penjualan di setia, sehingga proses pengolahan, pencarian dan pelaporan data 

menjadi kurang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil kegiatan analisis yang 

dilakukan di setia menunjukan gambaran bahwa sistem yang sedang berjalan 

memerlukan pembaharuan, dari sistem manual menjadi sistem yang 

terkomputerisasi dikarenakan sistem manual yang saat ini sedang berjalan 

mengalami beberapa kendala diantaranya proses pengelolaan data barang yang 
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memerlukan waktu yang cukup menghabiskan waktu yang lama. Rancang 

Aplikasi Persediaan Barang dan penjualan menggunakan metodologi Unified 

Software Development Process (USDP) yang dikemukakan oleh Nugroho yang 

terdiri dari tahapan Unified Process (UP) Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

sistem ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini telah berhasil 

merancang bangun sistem informasi stok barang dan penjualan di PD.Setia. 

Sistem iformasi ini diracang hanya mengenai data dodol diharapkan kedepannya 

dapat di kembangkan menjadi sitem informasi inventori keseluruhan barang yang 

ada di PD.Setia. Perbedaan dengan aplikasi pemasaran parabola adalah aplikasi 

pemasaran para bola ada pemasaran barang yang dapat dilihat konsumen di web. 

Chesilia, dkk (2016), melakukan penelitian dengan judul” Sistem Informasi 

Manajemen Penjualan dan Persediaan Barang Berbasis Web Pada CV  Matrik 

Jaya”. CV. Matrik Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

penjualan handphone. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam pengambilan 

keputusan manajemen, dikarenakan data yang ada selama ini kurang akurat selain 

itu manajer juga kesulitan mendapatakan laporan secara tepat waktu. Melihat 

kebutuhan dari CV. Matrik Jaya maka penulis membuat sistem informasi 

manajemen penjualan dan persediaan barang berbasis web yang membantu 

perusahaan dalam masalah pengambilan keputusan manajemen mengenai 

penjualan dan persediaan barang. Pengembangan sistem informasi ini akan 

menggunakan metodologi pengembangan RUP (Rational Unified Process) dimana 

metodologi tersebut memiliki 4 fase pengembangan sistem, yaitu Inception 

(Permulaan), Elaboration (Perluasan/Perencanaan), Construction (Konstruksi), dan 

Transition (Transisi) serta menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL 

sebagai penyimpanan datanya. Hasil dari sistem informasi manajemen penjualan 

dan persediaan barang pada CV. Matrik Jaya dapat mengatasi permasalahan 

manajemen dengan menyediakan fitur pendataan barang penjualan, pembelian, 

dan persediaan barang serta laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

manajemen. Perbedaan dengan aplikasi pemasaran parabola adalah aplikasi 

pemasaran para bola ada pemasaran barang yang dapat dilihat konsumen di web. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Sistem adalah kumpulan elemen, komponen, atau subsistem yang saling 

berintegrasi dan interaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi setiap elemen 

mempunyai subsistem-subsistem yang terdiri atas komponen-komponen atau  

elemen-elemen. 

Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu seperti elemen-

elemen (element), batasan sistem (boundary), lingkungan sistem (environments), 

penghubung (interface), masukan (input), pengolahan (process), keluaran 

(output), dan tujuan (goal). 

Elemen-elemen sistem merupakan inti dari materi sistem yang saling 

berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen 

sistem memiliki sifat yang dapat memberikan pengaruh pada sebuah sistem. 

Setiap elemen sistem memiliki sifat yang mengalirkan sebuah sumber daya input 

kemudian melalui transformasi dan menuju ke elemen output. Masukan terdiri 

dari semua arus berwujud (tangible) yang masuk ke dalam sistem di dan dampak 

tak terwujud (intangible) terhadap sistem. Keluaran terdiri dari semua arus keluar 

atau hasil, dan proses terdiri dari metode yang digunakan untuk mengubah 

masukan menjadi keluaran (Al-bahra bi Ladjamudin, 2005). 

 

2.2.2 Desain Perancangan 

2.2.4.1. Flowchart 

Flowchart adalah sejenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau 

proses dengan menunjukkan langkah–langkah yang yang ada pada kotak/simbol 

beraneka bentuk, dimana masing– masing bentuk mempunyai maksud berbeda. 

Setiap kotak/simbol itu terhubung dengan tanda panah. Semua kotak – kotak itu 

yang terhubung satu sama lain menandakan adanya aliran (flow) langkah –langkah 

menuju penyelesaian masalah (Aji Supriyanto, 2005). Dengan menggunakan 

flowchat, kita mudah melakukan analisa, desain, dokumentasi, dan mengatur 

proses yang ada. Ketika kita bertemu dengan proses yang kompleks, maka kita 

memerlukan bantuan flowchart agar kita mudah menganalisa, mendesain atau 

mendesain ulang, dan mengatur kerjanya proses yang ada. Flowchart mempunyai 
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beberapa tipe, yaitu :  

a. Documents flowchart 

b. Data flowchart 

c. System flowchart 

d. Program flowchart 

Flowchart mempunyai beberapa symbol, yaitu: 

Tabel 2.1 Simbol-simbol flowchart 

SIMBOL NAMA FUNGSI 

 

Process Menunjukkan kegiatan proses dari operasi 

komputer. 

 

Document Merupakan simbol untuk data yang berbentuk 

informasi. 

 

Input-

output 

Untuk menyatakan proses input dan output, tanpa 

tergantung dengan jenis peralatannya 

 

Off-line 

Storage 

Untuk menunjukkan bahwa data dalam simbol ini 

akan disimpan ke suatu media tertentu.  

 

Terminal Untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu 

proses. 

 

Decision / 

Logika 

Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang 

akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban. 

 

Manual Untuk menyatakan suatu tindakan (proses) yang 

tidak dilakukan oleh komputer. 

 

On Page 

Connector 

Untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke 

proses lainnya dalam halaman/lembar yang berbeda. 

 

On Page 

Connector 

Untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke 

proses lainnya dalam halaman/lembar yang sama. 

 

Arus / 

Flow 

Untuk menyatakan jalannya arus suatu proses 

 

Predefined 

Process 

Untuk menyatakan sekumpulan langkah proses 

yang ditulis sepagai prosedur  

(Bersambung) 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

  

Disk 

Storage 

Untuk penyatakan input berasal dari disk atau 

output disimpan ke dalam disk. 

 

Manual 

Input 

Untuk memasukkan data secara manual dengan 

menggunakan online keyboard. 

(Sumber: Sitorus 2015) 

 

2.2.4.2. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja 

antar fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan 

data. Seperti halnya dengan Context Diagram, DFD memiliki empat komponen 

dalam model yaitu : 

 

1. Proses 

Proses kadang-kadang dinamakan juga dengan gelembung (bubble), fungsi, 

dan transformasi. Proses menunjukkan sebuah transformasi dari masukan 

menjadi keluaran, dalam hal ini sebuah masukan dapat menjadi hanya satu 

keluaran atau sebaliknya. 

2. Aliran data/informasi 

Aliran data/informasi digunakan untuk menggambarkan gerakan paket data 

atau informasi dari satu bagian ke bagian yang lain dari sebuah sistem. 

3. Penyimpanan 

Penyimpanan digunakan untuk memodelkan kumpulan data atau paket data. 

Penyimpanan kadangkala didefinisikan sebagaisuatu mekanisme diantara 

dua proses yang dibatasi oleh jangka waktu. 

4. Terminator 

Terminator berfungsi untuk merepresentasikan suatu entitas luar dimana 

sistem berkomunikasi.sebelum dikomposisi. 

 

2.2.4.3. Entity Relationalship Diagram (ERD) 

ERD adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar 

penyimpanan (dalam DFD).  ERD digunakan  untuk memodelkan struktur 
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data dan hubungan antar data, karena hal ini relatif kompleks.Model E-R. 

Model E-R adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan 

data dalam bentuk entitas, atribut dan hubungan antar entitas, seperti yang 

dijelaskan pada table 3.1. Huruf E sendiri menyatakan entitas   dan R 

menyatakan hubungan (dari kata relationship). Model ini dinyatakan dalam 

bentuk diagram. Itulah sebabnya  model E-R acap kali juga disebut sebagai 

diagram  E-R. Perlu diketahui bahwa model seperti ini tidak mencerminkan 

bentuk fisik yang nantinya akan disimpan dalam database, melainkan  hanya  

bersifat  konseptual. Itulah  sebabnya  model  E-R tidak bergantung pada 

produk DBMS yang akan digunakan (Aji Supriyanto, 2005).  

Simbol–simbol dari entity relasionalship diagram bisa dilihat ditabel 

dibawah ini : 

Tabel 2.2 Simbol-simbol ERD 

Simbol Nama 

 

 

 

Simbol Entitas, adalah suatu 

objek  yang  dapat  

diidentifikasi dalam lingkungan 

pemakai. 

 

 

Simbol Relasi, menunjukkan 

adanya hubungan di antara 

sejumlah entitas yang berbeda. 

 

 

 

Simbol Atribut, berfungsi 

mendeskripsikan karakter 

entitas (atribut yang berfungsi 

sebagai key diberi garis bawah) 

 

Simbol Garis, sebagai 

penghubung antara relasi 

dengan entitas, relasi dan entitas 

dengan atribut. 

 

Entitas (entity) adalah suatu obyek yang terdiri dari kumpulan data/elemen 
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yang dapat dibedakan dari obyek lainnya. Sekumpulan entitas yang sejenis dan 

berada dalam lingkup yang sama akan membentuk sebuah himpunan entitas. 

Entitas menunjuk pada suatu individu suatu obyek, sedangkan himpunan entitas 

menunjuk pada rumpun (famili) dari individutersebut. 

Setiap entitas pasti memiliki atribut yang  mendeskripsikan karakteristik 

dari entitas tersebut, sehingga atribut berfungsi untuk menjelaskan suatu entitas. 

Atribut  terdiri dari dua macam yaitu atribut yang berfungsi sebagai Kunci 

Primer (Primary key) dan Atribut Deskriptif. 

Apabila entitas-entitas saling berhubungan maka akan membentuk suatu 

relasi. Relasi adalah hubungan diantara sejumlah entitas dari himpunan entitas 

yang berbeda. Terdapat tiga jenis relasi yaitu: 

A. Unary Relationship 

Relationship  yang  menghubungkan  entitas-entitas  dari  sebuah 

himpunan entitas. 

B. Binary Relationship  

Relationship yang menghubungkan entitas-entitas dari dua himpunan. 

C.  Ternary Relationship 

Relationship yang menghubungkan entitas-entitas dari tiga himpunan entitas. 

Sebuah relasi mempunyai suatu derajat/kardinalitas yaitu jumlah maksimum 

entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. 

Kardinalitas sebuah relasi yang terjadi antara dua himpunan (misalnya A dan 

B)_entitas dapat berupa: 

a. Satu ke satu ( One to One ) 

Yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan 

paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. 

b. Satu ke Banyak ( One to Many ) 

Setiap  entitas  pada  himpunan  entitas  A  dapat  berhubungan dengan 

banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada  

himpunan  entitas  B  hanya  dapat  berhubungan  dengan  paling banyak satu 

entitas pada himpunan entitas A. 

c. Banyak ke Satu ( Many to One ) 

Yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan 
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paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, sebaliknya setiap entitas 

pada himpunan entitas B hanya dapat berhubungan dengan banyak entitas 

pada himpunan entitas A. 

d. Banyak ke Banyak ( Many to Many ) 

Setiap  entitas  pada  himpunan  entitas  A  dapat  berhubungan dengan 

banyak entitas pada himpunan entitas B, begitu pula sebaliknya setiap  

entitas  pada  himpunan  entitas  B  dapat  berhubungan  dengan banyak 

entitas pada himpunan entitas A. 

 

2.2.4.4. Rancangan Input 

Rancangan input merupakan jembatan yang menghubungkan sistem 

informasi dengan danta yang dimiliki oleh user.  Tujuan dari rancangan input 

meliputi: 

1. Mengontrol Jumlah Data Input 

Proses penyiampanan & pemasukkan data sangat tergantung pada manusia, 

dengan mengurangi kuantitas kebutuhan data, maka akan mengurangi biaya. 

2. Menghinari Kesalahan Data 

Kesalahan data, dapat dikurangi dengan rancangan input yang baik, dengan 

teknik validasi (program komputer) 

3. Menghindari Keterlambatan Proses 

Keterlambatan proses biasanya disebabkan oleh pemasukkan data yang 

bersifat menunggu (bottle neck), kita harus menghindarinya 

4. Merancang Pengolahan yang Sederhana 

Rancangan sistem yang baik, harus sesuai dengan orang yang 

mengoperasikannya dan mudah dipahami (user friendly) tanpa melupakan 

aspek kontroling data. 

5. Menentukan Kebutuhan Input Sistem Baru 

Bentuk input yang akan dirancang dapat ditentukan dari data flow diagram 

(DFD) sistem baru yang telah dibuat dengan melihat data flow yang terjadi 

dari satu proses ke proses lainnya. 

6. Menentukan Parameter Dokumen Input 

Setelah bentuk output dirancang, maka selanjutnya menentukkan parameter 
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dari dokumen input tersebut, (fungsi, sumber, tujuan, frekwensi, kondisi, 

media & bentuk). 

 

2.2.4.5. Rancangan Output 

Rancangan Output merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 

perancangan fisik sistem untuk menghasilkan dokumen output sistem yang akan 

dibuat dan diusulkan. Tujuan dari rancangan output meliputi: 

1. Menentukan bentuk atau format serta media yang akan digunakan 

pada sistem baru yang dapat disetujui oleh pemakai sistem (user). 

2. Menjelaskan tentang karakteristik fisik serta kelebihan maupun 

kekurangan dari media output yang diusulkan seperti : printer, 

plotter, tape ,komputer dan lain – lain. 

 

2.2.3 Tools yang digunakan 

2.2.5.1. PHP (PHP Hypertext Prepocessor) 

PHP adalah bahasa pemrograman web atau scripting language yang 

didesain untuk membuat web-based application. PHP banyak dipakai untuk 

memrogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan 

untuk pemakaian lain. PHP adalah kependekan dari "PHP (Personal HomePage) 

Hypertext Preprocessor" yang merupakan bahasa scripting yang dieksekusi di 

sisi server (server-side scripting language). Fungsinya adalah untuk membuat 

sebuah web  yang interaktif dan dinamis, sama halnya dengan bahasa script 

lainnya, seperti Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) dan Allaire 

ColdFusion (CFM). 

2.2.5.2. Java Script 

JavaScript merupakan bahasa pemrograman berbasis client, artinya bahasa 

ini berjalan pada sisi browser pengguna (user) dan bukan pada server. Salah satu 

keuntungan dari bahasa ini adalah ringan karena berjalan pada masing-masing 

browser dan pekerjaan tidak di bebankan pada server. Jika di akses oleh 1000 

orang maka setiap beban akan di tanggung oleh masing-masing browser, bukan 

server yang menanggung eksekusi 1000 pengakses tersebut. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Web
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2.2.5.3. MySQL 

Pengertian MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen 

basisdata relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi 

GPL (General Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan 

MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan 

produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan 

salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian 

basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

2.2.5.4. Framwork Boostrap 

Framework sendiri merupakan suatu kertas / kerangka kerja dalam 

aplikasi web yang di dalamnya memiliki suatu potongan – potongan program 

yang disusun (modul), sehingga  programmer  tidak  perlu  membuat  kode  dari  

nol,  karena  framework telah menyediakannya. 

Bootstrap merupakan sebuah toolkit yang dikembangkan oleh Twitter 

untuk mempermudah web developer dalam mendesain tampilan aplikasi. 

Platform ini awalnya dikembangkan pada ajang Hackweek, sebuah perhelatan 

developer yang diadakan Twitter. Standarisasi platform tersebut sudah 

disempurnakan sejak saat itu. Kini, disebutkan Twitter memiliki kerangka kerja 

yang konsisten untuk mengembangkan aplikasi. Di Bootstrap sudah tersedia 

CSS, HTML, dan JQuery Plugin. Bootstrap pertama kali  dirilis  pada  Agustus  

2012.  Kelebihan  Framework  Bootstrap  adalah  Responsive Layout dan 12-

column grid system. Dengan Responsive Layout maka aplikasi web yang 

didesain dengan menggunakan Bootstrap akan langsung menyesuaikan 

dengan lebar dari media perambahnya. Sehingga Framework ini support untuk 

semua jenis device baik dari smartphone, tablet, laptop, ataupun PC Desktop. 

Di samping itu, Bootstrap juga sudah support untuk HTML 5 dan CSS 3. 

2.2.5.5. XAMPP 

Xampp berisi 3 program yang sangat dibutuhkan untuk membuat aplikasi 

ini bisa dieksekusi. Ketiga program tersebut adalah: web server Apache, PHP, 

dan database server Mysql. 
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2.2.5.6. Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox adalah sebuah web browser yang digunakan untuk 

menampilkan informasi dari web server. Software ini kini telah 

dikembangkan dengan menggunkan user interface grafis, sehingga user dapat 

melakukan “point and click” untuk pindah antar dokumen. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Problem

· Belum ada sistem informasi penjualan di Rizky 
Motor.

· Proses masih menggunakan sistem manual.
· Pihak developer belum memiliki sistem IT yang 

mumpuni.

Opportunity

· Adanya Internet
· Kerjasama dengan mahasiswa dengan pihak 

developer
· Tersedia komputer yang belum dimaksimalkan
· Adanya kebutuhan motor yang terus meningkat

Approach

Membangun suatu Sistem Informasi 

Penjualan Sepeda Motor Pada Rizky Motor 

Berbasis Web yang dapat membantu

Software Develompent

· Pengembangan : Waterfall
· Perancangan : DFD
· Pemrograman : PHP
· Database : MySQL
· Editor :  Dreamweaver

Software Implementation

Perangkat Lunak akan di aplikasikan pada 
Rizky Motor Showroom

Software Measure

Kuesioner Pegawai Kantor Rizky Motor 
Showroom

Result

Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor 

Pada Rizky Motor Showroom Berbasis Web

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran   


