
 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Fatta, H. A., 2007. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi untuk keunggulan 

bersaing perusahaan & organisasi modern. Ed.1 penyunt. Yogyakarta: 

Andi. 

 

Gilang Pamungkas, H. Y., 2017. Jurnal Sains Dan Teknologi. Rancang Bangun 

Aplikasi Android POS (Point Of Sale) Kafe Untuk Kasir Portable Dan 

Bluetooth Printer, Vol.6(e-ISSN:2548-8570), pp. 2303-3142. 

 

Jodhi Sugihartono, K. I. S. E. D. W., 2015. Jurnal Teknologi Dan Sistem 

Komputer. Pembuatan Aplikasi Point Of Sale Toko Cabang Perusahaan 

Torani Menggunakan Framework CodeIgniter, Vol.3(e-ISSN:2358-

0403), pp. 445-455. 

 

Jogiyanto, 2005. Analisis Dan Desai Sistem Informasi Pendekatan terstruktur 

teori dan praktik aplikasi bisnis. Ed.III penyunt. Yogyakarta: Andi. 

 

kadir, 2002. Dasar pemrograman WEB Dinamis menggunakan PHP. Yogyakarta: 

Andi. 

 

Kosasi, S., 2014. Citec Journal. Perancangan Aplikasi Point Of Sale dengan 

Arsitektur Client/Server Berbasis Linux Dan windows, Vol.1(ISSN:2354-

5771), pp. 117-127. 

 

Malik, J. J. &. W. R., 2010. Implementasi Teknologi Barcode dalam dunia bisnis. 

Yogyakarta: andi. 

 

Mulyadi, 2013. Sistem Akuntansi. 4nd penyunt. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Okti Rendi Pratiwi, S. M. N. F. A., 2016. e-Proceding Of Engineering. 

Perancangan Point Of Sale (POS) Untuk Sistem Biometric Payment, 

Vol.3(ISSN:2355-9365), pp. 718-724. 

 

Shalahuddin, R. A. M., 2013. Rekayasa Perangkat Lunak. 4nd penyunt. Bandung: 

Informatika Bandung. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1          TINJAUAN PUSTAKA 

              Dalam penelitian ini akan ada beberapa tinjauan pustaka yang 

mendukung penelitian, dimana tinjauan pustaka yang diambil adalah sebagai 

berikut: 

1. (Okti Rendi Pratiwi, 2016) Perancangan Point Of Sale (POS) untuk Sistem 

Biometric Payment. Permasalahan yang terdapat pada jurnal ini adalah dalam 

transaksi penlanggan masih menunggu antrian panjang dan pelayanannya terlalu 

lama pada perusahaan tersebut. Outputnya adalah untuk menghasilkan top up dan 

transaksi payment, Metode yang digunakan Finggerprint, software yang 

digunakan Sistem Operasi Windows 7.0. dan server. 

 

2. (Jodhi Sugihartono, 2015) Pembuatan aplikasi point of sale toko cabang 

perusahaan torani menggunakan Framework CodeIgniter. Permasalahan yang 

terdapat pada toko tersebut yaitu pendataan barang dan transaksi penjualan barang 

masih dilakukan secara manual mengakibatkan terjadinya faktor human error.  

Outputnya adalah untuk sistem pendataan barang, transaksi jual beli dan 

memudahkan pengecekkan jumlah stok barang yang ada pada toko. Bahasa 

pemrograman yang digunakan bahasa PHP, Jquery, Databasenya menggunakan 

Database Mysql dan framework CodeIgniter. 

 



 
 

 
 

3. (Gilang Pamungkas, 2017),  Rancang Bangun Aplikasi Android 

POS(Point Of Sale) Kafe Portable Dan Bluetooth Printer permasalahan yang 

terdapat pada kafe tersebut adalah sistem transaksi keuangan dikafe belum 

memanfaatkan kasir digital hanya berupa mesin drawer sehingga terdapat batasan 

pada perhitungan transaksi. Outputnya adalah membantu proses transaksi 

penjualan dan dapat merekapitulasi laporan data transaksi dan pencetakan 

kwintansi. Software Menggunakan Android, Point of Sale dan Bluetooth Printer. 

4. (Kosasi, 2014) Perancangan Aplikasi Point of Sale dengan Arsitektur 

Client/Server Berbasis Linux dan Windows. permasalahan yang terdapat pada 

perusahaan tersebut adalah perhitungan harga dan jumlah barang yang dibeli 

masih bergantung kepada pencatatan manual.  outputnya adalah Aplikasi POS 

yang terintegrasi antar proses bisnis untuk bagian penjualan, kasir dan gudang. 

Software yang digunakan yaitu point of sale, metode menggunakan research and 

development, arsitektur client/server. 

Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan antara sistem yang telah 

dibuat terdahulu dengan sistem yang akan dibuat saat ini yaitu: sistem terdahulu 

hanya membahas mengenai point of sale untuk biometric payment, point of sale 

menggunakan framework CodeIgniter, point of sale menggunakan bluetooth 

printer, dan point of sale arsitektur client/server berbasis linux. Sedangkan 

didalam sistem yang akan dibuat saat ini penulis akan membuat aplikasi point of 

sale berbasis website menggunakan  framework laravel. 

Berdasarkan perbedaan tersebut maka penulis membuat tulisan ilmiah 

dalam bentuk menggunakan metode pengembangan sistem waterfall dan alat 



 
 

 
 

pengembangan sistem menggunakan flowchart, UML (Unified Modeling 

Language), Use Case Diagram, Scenario Usecase, Activity Diagram, Squence 

Diagram,  Relasi Antar Tabel, Dan Spesifikasi Tabel. Aplikasi yang akan 

digunakan adalah berbasis web dengan merancang aplikasi menggunakan 

framework laravel yang kemudian diuji menggunakan black box testing. 

. 

2.2     Pengertian Sistem 

            Pengertian Sistem menurut (Fatta, 2007)  di dalam buku Analisis Dan 

Perancangan Sistem Informasi Adalah   

“Sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta 

hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang 

untuk mencapai satu tujuan”.       

 

Pengertian Sistem menurut (Fatta, 2007)  di dalam buku Analisis Dan 

Perancangan Sistem Informasi adalah 

“Sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input), pengolahan 

(processing), serta keluaran (output). 

             Pengertian sistem menurut (Fatta, 2007)  ada di dalam buku Analisis Dan 

Perancangan Sistem Informasi yaitu  

“Sistem sebagai kelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan 

maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan”. 



 
 

 
 

 

Gambar 2.1 Model Sistem 

            Sumber : (Fatta, 2007) 

 

            Pengertian sistem menurut  (Fatta, 2007) pada buku Analisis dan Desain 

Sistem Informasi adalah 

“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpu bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. 

 

2.2.1     Karateristik   Sistem 

            Berikut ini adalah karateristik sistem yang dapat membedakan suatu 

sistem sistem dengan sistem lainnya: 

1. Batasan (boundary) : Penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana 

yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. 

2. Lingkungan(environment) : Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan 

yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. 

3. Masukan(input) : Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari 

lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. 



 
 

 
 

4. Keluaran(output) : Sumber daya atau produk (informasi, laporan, 

dokumen, tampilan layar computer, barang jadi) yang disediakan untuk 

lingkungan sistem oleh kegiatan dalan suatu sistem. 

5. Komponen(component) : Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu 

sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi 

(output), Komponen itu bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem. 

6. Penghubung(interface) : Tempat di mana komponen atau sistem dan 

lingkungannya bertemu atau berinteraksi. 

7. Penyimpanan(storage) : Area yang dikuasai dan digunakan untuk 

penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan 

sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di atara 

komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada 

memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama. 

 

2.2.1     Klasifikasi   Sistem 

            Sistem dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandanngan, di 

antaranya, sebagai berikut: 

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) dan 

sistem fisik (physical system).  

2. Sistem diklasfikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan sistem 

buatan manusia (human made system) 

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu(deterministic system) dan 

sistem tak tentu(probabilistic system) 



 
 

 
 

4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan sistem 

terbuka(open system).   

 

2.3       Pengertian Informasi 

   Pengertian Informasi Menurut (Jogiyanto, 2005) adalah 

    “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. 

2.3.1    Siklus  Informasi 

             Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita 

banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk 

dihasilkan informasi. Berikut ini siklus informasi: 

 

Gambar 2.2 Siklus Informasi 

Sumber : (Jogiyanto, 2005) 

 

 



 
 

 
 

2.3.2    Kualitas Informasi 

            Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga 

hal yaitu informasi harus akurat (accurate).  Tepat pada waktunya (Timeliness)  

dan relevan (relevance) Yang terdapat pada pilar informasi sebagai beikut: 

 

Gambar 2.3 Siklus Informasi 

Sumber : (Jogiyanto, 2005) 

 

Pengertian dari masing-masing kualitas informasi di atas sebagai berikut:  

1. Akurat adalah informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke 

penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat 

merubah atau merusak informasi tersebut. 

2. Tepat waktu adalah informasi yang datang pada penerima tidak boleh 

terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. karena 



 
 

 
 

informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan bila pengambilan 

keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Mahalnya 

informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga 

diperlukan teknologi-teknologi muthakir untuk mendapatkan, mengolah, dan 

mengirimkannya. 

3. Relevan adalah informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya 

berbeda Misalnya mengenai sebab-musabab kerusakan mesin produksi kepada 

akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukan 

kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi mengenai harga pokok 

produksi untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi 

relevan untuk akuntan. 

 

2.4 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi menurut  (Jogiyanto, 2005) di dalam buku Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi adalah menyajikan informasi guna pengambilan 

keputusan pada perencanaan, pemrakarsaaan, pengorganisasian, pengendalian 

kegiatan, operasi sub sistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi  organisasi. 

2.4.1 Komponen Sistem Informasi 

Suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 

1. Perangkat Keras, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi 

kegiatan memasukkan data, memproses data, dan keluaran data. 

2. Perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. 



 
 

 
 

3. Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. 

4. Telekomunikasi, yaitu Komunikasi yang menghubungkan antara pengguna 

sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu 

jaringan kerja yang efektif. 

5. Manusia, yaitu personel dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, 

programer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan 

sistem. 

 

2.4.2   Sistem Informasi Akuntansi 

            Sistem Informasi Akuntansi  menurut (Jogiyanto, 2005) Adalah  

            “satu kesatuan sumber-sumber daya, seperti orang dan peralatan, yang 

dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lainnya menjadi informasi. 

SIA dapat dilaksanakan secara manual maupun komputerisasi”. 

 

Prosedur Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut : Orang-orang, prosedur-

prosedur, Data, Software ( Perangkat Lunak), Infranstuktur teknologi informasi. 

Prosedur tersebut dapat mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi, mengubah 

data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat 

keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan SIA, sebagai berikut: 



 
 

 
 

 

Gambar 2.4 Faktor Sistem Informasi Akuntansi 

Sumber : (Jogiyanto, 2005) 

 

2.4.3 Penjualan 

  Penjualan menurut (Mulyadi, 2013), adalah  

“Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi 

dengan pengirim barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara 

kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit ”.  

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan Penjualan Tunai adalah  

Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan 

pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh 

perusahaan, maka barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi 

penjualan tunai kemudia dicatat oleh perusahaan. 

 

 

 



 
 

 
 

2.4.4 Dokumen-Dokumen Penjualan Tunai 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan, 

menurut  sebagai berikut: 

1.) Faktur Penjualan Tunai yaitu Dokumen yang digunakan untuk merekam 

berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi 

penjualan tunai. 

2.) Pita Register Kas (cash register tape) yaitu Dokumen ini dihasilkan oleh 

fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas (ccash 

register). Pita ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh 

fungsi kas dan merupan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang 

dicatat dalam jurnal penjualan. 

3.) Credit card Sales Slip yaitu Dokumen ini dicetak oleh credit card center 

bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan 

(disebut merchant) yang menjadi anggota kartu kredit. 

4.) Bill of Lading yaitu  dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari 

perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum, 

digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan cash on delivery (cod) 

Yang penyerahan barangnya oleh perusahaan angkutan umum. 

5.) Faktur Penjualan COD(cash on delivery) 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur 

COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, 

atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerima 

barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh 



 
 

 
 

pelanggan, tembusan faktor penjualan COD ini digunakan untuk 

perusahaan untuk menagih pembayaran.  

 

2.4.5 Catatan Akuntansi Sistem Penjualan  

Menurut (Mulyadi, 2013) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan adalah: 

1) Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi 

penjualan baik secara kredit maupun secara tunai. 

2) Jurnal Umum 

Jurnal umum, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok 

produk yang dijual selama periode tertentu. 

3) Kartu Persediaan 

Kartu persediaan, catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang 

berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. 

 

2.5 Pengertian Barcode 

Barcode Menurut (Malik, 2010), adalah  

 “dikemukakan bahwa Barcode secara harafiah berarti kode berbentuk 

garis dimana masing-masing ketebalan setiap garis berbeda sesuai dengan isi 

kodenya, kode tersebut mewakili data atau informasi tertentu biasanya jenis harga 

seperti makanan dan buku. Kode berbentuk batangan balok dan berwarna hitam 

putih ini mengandung satu kumpulan kombinasi yang berlainan ukuran yang 

dapat disusun sedemikian rupa, kode ini dicetak diatas sticker atau dikotak 

pembungkus batang”. 

 

 

 



 
 

 
 

2.6 Metode Pengembangan Sistem 

Metode Waterfall menurut (Shalahuddin, 2013) , adalah Proses 

mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan 

menggunakan model-model dan metodologi. Model air terjun menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari 

analisis desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung(support). 

Berikut ini gambar model air terjun atau waterfall: 

 

Gambar 2.5 Metode Waterfall/Air Terjun 

Sumber : (Shalahuddin, 2013) 

 

Keterangan untuk metode waterfall dari masing-masing kegunaannya sebagai 

berikut: 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara insentif untuk 

mespensifikasi kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan 

oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu 

untuk didokumentasikan. 

 

 



 
 

 
 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka dan prosedur 

pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan 

menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang 

dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. 

3. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

4. Pengujian  

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional 

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena 

adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap 

pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan 



 
 

 
 

mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang 

sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. 

2.6.1 Analisis Metode PIECES 

Analisis metode PIECES digunakan untuk menganalisis terhadap kinerja, 

informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, dan pelayanan pelanggan yang sering 

dikenal dengan analisis PIECES (performance, information, economy, control, 

efeciency, dan services). 

1. Analisis Kinerja(Performance) adalah kemampuan menyelesaikan tugas 

bisnis dengan cepat sehingga sasaran tercapai. Kinerja diukur dengan 

jumlah produksi  (throughput) dan waktu tanggap (response time) dari 

suatu sistem. 

2. Analisis Informasi (Information) adalah digunakan untuk menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen di dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Analisis Ekonomi (economy) adalah penilian sistem atas pengurangan dan 

keuntungan yang akan didapatkan dari sistem yang dikembangkan. Sistem 

ini akan memberikan penghematan operasional dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan . 

4. Analisis Keamanan (Security) adalah sistem keamanan yang digunakan 

harus dapat mengamankan data dari kerusakan, misalnya dengan membuat 

back-up data. Selain itu, sistem keamanan juga harus dapat mengamankan 

dari akses yang tidak diijinkan, biasanya dengan memberi password pada 

form aplikasi dan database. 



 
 

 
 

5. Analisis Efesiensi(efeciency) adalah berhubungan dengan sumber daya 

yang ada guna meminimalkan pemborosan. Efesiensi dari sistem sistem 

yang dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal atas sumber daya 

yang tersedia yang meliputi manusia, informasi, waktu, uang, peralatan, 

ruang, dan keterlamatan pengolahan data.  

 

2.6.2 Bagan Alir Dokumen Sistem 

Bagan Alir Dokumen Sistem (System Flowchart) menurut  adalah 

merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari 

sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di 

dalam sistem. Bagan Alir Sistem sebagai berikut: 

 Tabel 2.1 Bagan Alir Dokumen(BAD) 

Simbol Keterangan Simbol Keterangan 

 Menunjukkan dokumen 

Input dan output baik 

untuk proses manual, 

Mekanik, atau komputer 

 

Menunjukkan proses 

pengurutan data di luar 

proses komputer 

 

Menunjukkan Pekerjaan 

Manual 

 

Menunjukkan Input / 

output menggunakan 

pita magnetik 

 Menunjukan File arsip 

sementara maupun 

permanen berdasarkan 

tanggal, nomer 

 Menunjukan 

penyimpanan ke dalam 

database komputer 



 
 

 
 

Tabel 2.1 Bagan Alir Dokumen(BAD) lanjutan 

 Menunjukkan arus proses   Menunjukan input / 

output menggunakan 

disket. 

 Menunjukkaninput/output 

yang menggunakan kartu 

plog 

 Menunjukkan input / 

output menggunakan 

pita kertas berlubang 

 Menunjukan kegiatan 

proses dari program 

komputer 

 Menunjukkan 

penghubung ke 

halaman lain dan 

halaman yang masih 

sama 

 Menunjukan kegiatan di 

luar proses dari program 

komputer 

 Menunjukan input 

menggunakan on-line 

keyboard 

 Simbol titik terminal 

(terminal point symbol 

digunakan untuk 

menunjukkan awal dan 

akhir dari suatu proses) 

  

Sumber :  

 

 



 
 

 
 

  Alat  Pengembangan Sistem 

2.7.1 UML(Unified Modeling Language) 

Dalam membangun sebuah sistem diperlukan sebuat alat pemodelan atau 

perancangan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perancangan 

UML(Unified Modeling Language). 

Menurut  (Shalahuddin, 2013) adalah: 

“UML (Unified Modeling Languge) merupakan salah satu standar bahasa 

pemodelan yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan 

requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam 

pemrograman berorientasi objek”. 

 

2.7.2   Use Case Diagram 

Menurut (Shalahuddin, 2013) 

“Use Case Diagram adalah Pemodelan untuk kelakukan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat”. 

Adapun simbol – simbol yang ada pada usecase diagram dapat dilihat pada tabel 

2.5 berikut ini : 

Tabel 2.5 Simbol Usecase Diagram 

Simbol Keterangan 

UseCase 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

ubit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 2.5 Simbol Usecase Diagram(Lanjutan) 

Simbol Keterangan 

Actor Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, 

walaupun simbol aktor adalah orang namun aktor 

belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. 

Association  

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada usecase atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

Ekstensi/ Extend Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walaupun tanpa use case tambahan itu. 

Generalization 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasiantara dua 

buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi 

yang lebih umum dari lainnya 

Include 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan memerlukan 

use case ini untuk menjalankan fungsinya atau 

sebagai syarat dijalankan use case ini. 

Sumber: (Shalahuddin, 2013) 

 

 

 



 
 

 
 

2.7.3    Use Case Scenario 

 Menurut (Shalahuddin, 2013) 

“Use case scenario adalah Sebuah dokumentasi terhadap kebutuhan 

fungsional dari sebuah sistem. Model use case (use case scenario) 

menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan dan pada skenario 

tertentu sehingga jika sebuah object merupakan sesuatu yang menyediakan 

layanan maka harus dapat dibuktikan bahwa semua layanan tersebut ada dalam 

suatu use case”. 

 

2.7.4    Activity Diagram 

Menurut (Shalahuddin, 2013) 

“activity diagram adalah Menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak”. 

 

Diagram aktifitas menggambarkan aktifitas sistem bukan apa yang dilakukan 

aktor, jadi aktifitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Simbol – simbol yang ada 

pada activity diagram dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini : 

Tabel 2.6 Simbol Activity Diagram 

Simbol Keterangan 

Status awal  

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

Percabangan/ decision Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

aktivitas



 
 

 
 

Simbol Keterangan 

Penggabungan/  join Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi satu. 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem,sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir 

Swimlane 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas yang 

terjadi. 

 

Sumber: (Shalahuddin, 2013) 

2.7.5       Class Diagram 

   Menurut (Shalahuddin, 2013)  “class diagram adalah Menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut attribut dan metode atau 

operasi. Attribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu 

kelas.Sedangkan operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh 

suatu kelas”. Simbol – simbol yang ada pada class diagram dapat dilihat pada 

tabel 2.7 berikut ini : 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 2.7 Simbol Class Diagram 

Simbol Keterangan 

Kelas/Class 

Nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 

 

Kelas pada struktur system 

 

 

Antar muka/interface 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemograman berorientasi objek 

Asosiasi/association Relasi antar kelas dengan makna umum 

,asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

Asosiasi berarah/directed Relasi antarkelas dengan makna kelas yang 

satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan multiplicity. 

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesialisasi (umum khusus) 

Kebergantungan atau 

Dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

Sumber: (Shalahuddin, 2013) 

 

 

 



 
 

 
 

2.7    Point Of Sale 

  Menurut (Rokhman, 2012) “Sistem informasi  point of sale adalah 

sebuah sistem informasi yang terdiri dari hardware dan software yang didesain 

sesuai dengan keperluan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai alat pendukung 

agar dapat membantu mempercepat proses transaksi. Untuk perusahaan besar 

maupun perusahaan menengah yang bergerak di dalam bidang perdagangan, pada 

umumnya akan menggunakan sistem POS dalam menunjang kegiatan usahanya”.  

 

Sistem POS berevolusi dari cash Register mekanik paruh pertama abad ke 

20 Contoh termasuk register NCR, yang dioperasikan oleh engkol, dan Burroughs 

tuas yang dioperasikan register. Kas register ini direkam data jurnal atau tape 

kaset kertas dan diperlukan langkah tambahan untuk menuliskan informasi ke 

dalam sistem akuntansi pengecer. Kemudian cash register pindah ke operasi 

listrik, seperti NCR Class 5 cash register. Sistem berbasis komputer pertama 

diperkenalkan pada tahun 1973, seperti IBM 3653 Store system dan NCR 2150. 

Produsen berbasis komputer lainnya adalah Regitel, TRW, dan Datachecker.  

Secara umum POS adalah sebuah sistem yang memungkinkan untuk 

diadakannya transaksi, yang didalamnya termasuk juga penggunaan mesin kasir. 

Dalam lingkup POS, sebuah sistem kasir tidak berdiri sendiri namun sudah 

termasuk software penunjang dan piranti lain. Sistem POS melakukan lebih 

sekedar tugas transaksi jual beli, didalamnya juga bisa terintegrasi penrhitungan 

akuntansi, manajemen barang dan stok dalam jangka waktu mingguan dan 

bulanan oleh para pebisnis swalayan, organisasi, atau perusahaan yang bersekala 

kecil dan menengah.  



 
 

 
 

2.8    Laravel  

Laravel menurut (Awalaudin, 2014) adalah framework PHP yang 

dikembangkan pertama kali oleh Taylor Otwell. Walaupun termasuk pemain baru, 

namun komunitas pengguna laravel sudah berkembang pesat dan mampu menjadi 

alternatif utama dari sejumlah framework besar seperti Codeigniter & Yii, Laravel 

oleh para developer disetarakan dengan Codeigniter dan FuelPHP namun 

memiliki kemungkinan tersendiri dari sisi coding yang lebih ekspresif dan elegan.  

Keunggulan laravel daripada framework lain antara lain: 

- Coding yang simple 

- Tersedia generator yang canggih dan memudahkan Artisan CLI 

- Fitur Schema Builder untuk berbagai database, 

- Fitur Migration & Seeding untuk berbagai database, 

 

2.9 Xampp 

 Menurut  (kadir, 2002) adalah suatu bundel web server yang populer 

digunakan untuk coba-coba di Windows karena kemudahan instalasinya. Bundel 

program open source  tersebut berisi antara lain server web, Apache, Interpreter 

PHP, Dan basis data MySQL. Setelah menginstall XAMPP,   kita bisa memulai 

pemrograman PHP di komputer sendiri maupun mencoba menginstall aplikasi-

aplikasi web. 

 

 

 



 
 

 
 

2.10 MySQL  

              Menurut (Sutarman, 2007) MySQL merupakan database yang berbasis 

server. Anda bisa menggunakan database MySQL  apabila memiliki izin 19 hak  

akses di dalamnya. Hal ini seperti halnya pada saat anda hendak menggunakan 

klien MySQL untuk masuk pada server MySQL.  

Keunggulan dari MySQL adalah :  

1. Bersifat open source. 

2. Sistem software-nya tidak memberatkan kerja server atau komputer karena 

dapat bekerja di background.  

 

2.11 Black Box Testing 

Black Box Testing 

Pengujian  black  box  testing berkonsentrasi  untuk  menemukan  kondisi  

dimana program  tidak  berjalan  sesuai  dengan  spesifikasi  (fungsional),  

berusaha menemukan kesalahan fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kesalahan 

interface,  

kesalahan pada struktur data  atau akses  database, serta kesalahan perilaku  atau  

performa. Pengujian black box digunakan untuk menguji sistem yang dibangun  

dengan berbasis objek.  

         Menurut (Shalahuddin, 2013) black box testing yaitu  

        “menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji 

desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan”. Pengujian kotak hitam dilakukan dengan membuat 

kasus uji  yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak 

apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan” .  


