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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Sistem 

 Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja 

sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub 

sistem yang lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan. ( Anastasia Diana, Lilis Setiawati ; 2011 : 3) 

 Pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut : 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

2. Unsur -unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.                      

( Mulyadi ; 2008 : 2) 

   

II.1.1. Sistem Informasi 

 

  Sistem Informasi, yang kadangkala disebut sebagai sistem pemrosesan  

data, merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan 

komponen baik manual ataupun berbasis komputer  yang terintegrasi untuk 

mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi 

kepada pihak-pihak  yang berkepentingan sebagai pemakai informasi tersebut. 

 Input dalam sistem informasi adalah data-data yang relevan untuk 

menghasilkan informasi yang diinginkan. Proses adalah langkah-langkah yang 
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perlu dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi. Sedangkan output adalah 

berupa informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan data.  ( Anastasia Diana, 

Lilis Setiawati ; 2011 : 4) 

 

Gambar II.1. Konsep Input-Proses-Output 

Sumber :  ( Anastasia Diana, Lilis Setiawati ; 2011 : 4) 

 

II.1.2.  Sistem Akuntansi 

Sistem akutansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 

 Dari definisi sistem akutansi tersebut, unsur suatu sistem akutansi pokok 

adalah formulir, catatan yang terdiri  dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, 

serta laporan. ( Mulyadi ; 2008 : 3) 

 

II.1.3. Sistem Informasi Akuntansi 

 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk 

mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan 

dengan transaksi keuangan. (Anastasia Diana, Lilis Setiawati ; 2011 : 4) 
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II.1.4. Pembelian Kredit 

Catatan akutansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian 

adalah : 

1. Register bukti kas keluar ( voucher register ) 

2. Jurnal pembelian 

3. Kartu utang 

4. Kartu persediaan ( Mulyadi ; 2008 : 308) 

Pada proses pembelian kredit, saat pembayaran berbeda dengan saat 

menerima barang, sehingga dibutuhkan dokumen yang berbeda untuk merekam 

setiap kejadian tersebut. (Anastasia Diana, Lilis Setiawati ; 2011 : 132) 

Barang yang paling sering dibeli secara kredit oleh sebuah perusahaan 

dagang adalah : 

1. Barang dagang untuk dijual kembali kepada langganan. 

2. Perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. 

3. Peralatan dan aktiva tetap yang lain. 

Oleh karena bermacam -macamnya pembelian yang dilakukan, maka buku 

pembelian  (purchases journal) harus dirancang agar dapat digunakan untuk 

mencatat semua pembelian kredit. Banyaknya kolom khusus dalam buku 

pembelian tergantung pada sifat perusahaan dan frekuensi pembelian. ( Soemarso 

S.R ; 2009 : 195 ) 
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II.2. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah suatu alat untuk 

memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi 

sintak dalam memodelkan sistem secara visual (Braun, et. al. 2001). Juga 

merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk 

menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan 

objek (Whitten, et. al. 2004). ( Haviluddin ; 2011: 1) 

Sejarah UML sendiri terbagi dalam dua fase yaitu sebelum dan sesudah 

munculnya UML. Dalam fase sebelum, UML sebenarnya sudah mulai 

diperkenalkan sejak tahun 1990an namun notasi yang dikembangkan oleh para 

ahli analisis dan desain berbeda-beda, sehingga dapat dikatakan belum memiliki 

standarisasi. ( Haviluddin ; 2011: 1) 

Fase kedua dilandasi dengan pemikiran untuk mempersatukan metode 

tersebut dan dimotori oleh Object Management Group (OMG) maka 

pengembangan UML dimulai pada akhir tahun 1994 ketika Grady Booch dengan 

metode OOD (Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh dengan metode OMT 

(Object Modelling Technique) mereka ini bekerja pada Rasional Software 

Corporation dan Ivar Jacobson dengan metode OOSE (Object-Oriented Software 

Engineering) yang bekerja pada perusahaan Objectory Rasional. ( Haviluddin ; 

2011: 1) 
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Gambar  II.2 Diagram UML 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 2) 

 

 Berikut tujuan utama dalam desain UML adalah (Sugrue J. 2009) :  

1. Menyediakan bagi pengguna (analisis dan desain sistem) suatu bahasa visual  

yang ekspresif sehingga mereka dapat mengembangkan dan melakukan 

pertukaran model data yang bermakna.  

2. Menyediakan mekanisme yang spesialisasi untuk memperluas konsep inti.  

3. Karena merupakan bahasa pemodelan visual dalam proses pembangunannya 

maka UML bersifat independen terhadap bahasa pemrograman tertentu.  
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4. Memberikan dasar formal untuk pemahaman bahasa pemodelan.  

5. Mendorong pertumbuhan pasar terhadap penggunaan alat desain sistem yang 

berorientasi objek (OO).  

6. Mendukung konsep pembangunan tingkat yang lebih tinggi seperti kolaborasi, 

kerangka, pola dan komponen terhadap suatu sistem.  

7. Memiliki integrasi praktik terbaik. ( Haviluddin ; 2011 : 2) 

Pada UML versi 2 terdiri atas tiga kategori dan memiliki 13 jenis diagram yaitu :  

1. Struktur Diagram  

Menggambarkan elemen dari spesifikasi dimulai dengan kelas, obyek, dan 

hubungan mereka, dan beralih ke dokumen arsitektur logis dari suatu sistem. 

Struktur diagram dalam UML terdiri atas :  

1) Class diagram  

Class diagram menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem anda dan 

menggambarkan atribut, operasi dan hubungan antara kelas. Class diagram 

membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan 

merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Selama tahap desain, class 

diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk 

arsitektur sistem yang dibuat. ( Haviluddin ; 2011 : 3) 

Class memiliki tiga area pokok :  

1. Nama (dan stereotype)  

2. Atribut  

3. Metoda (Haviluddin ; 2011 : 3) 
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Gambar  II.3 Contoh Notasi Class diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 3) 

 

2) Object diagram  

Object diagram menggambarkan kejelasan kelas dan warisan dan kadang-kadang 

diambil ketika merencanakan kelas, atau untuk membantu pemangku kepentingan 

non-program yang mungkin menemukan diagram kelas terlalu abstrak.  

Berikut notasi object diagram. (Haviluddin ; 2011 : 3 ) 

 

Gambar  II.4  Contoh Notasi Object Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 3) 
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3) Component diagram  

Component diagram menggambarkan struktur fisik dari kode, pemetaan 

pandangan logis dari kelas proyek untuk kode aktual di mana logika ini 

dilaksanakan. (Haviluddin ; 2011 : 3 ) 

 

Gambar  II.5  Contoh Notasi Component Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 3) 

 

4) Deployment diagram (Collaboration diagram in version 1.x)  

Deployment diagram memberikan gambaran dari arsitektur fisik perangkat lunak, 

perangkat keras, dan artefak dari sistem. Deployment diagram dapat dianggap 

sebagai ujung spektrum dari kasus penggunaan, menggambarkan bentuk fisik dari 
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sistem yang bertentangan dengan gambar konseptual dari pengguna dan perangkat 

berinteraksi dengan sistem. (Haviluddin ; 2011 : 3 ) 

 

Gambar  II.6  Notasi Deployment Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 4) 

 

5) Composite Structure diagram  

Sebuah diagram struktur komposit mirip dengan diagram kelas, tetapi 

menggambarkan bagian individu, bukan seluruh kelas. Kita dapat menambahkan 

konektor untuk menghubungkan dua atau lebih bagian dalam atau ketergantungan 

hubungan asosiasi. (Haviluddin ; 2011 : 4 ) 

 

Gambar  II.7  Notasi Composite Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 4) 
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6) Package diagram  

Paket diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat organisasi yang 

tinggi dari suatu proyek software. Atau dengan kata lain untuk menghasilkan 

diagram ketergantungan paket untuk setiap paket dalam Pohon Model. 

(Haviluddin ; 2011 : 4 ) 

               

Gambar  II.8 Notasi Package Diagram 

Sumber : ( Tgl : 23-6-2014 ; Jam : 21.06 ; http://rezakusuma15.blogspot.com) 

 

 

2. Behavior Diagram  

Menggambarkan ciri-ciri behavior atau metode maupun fungsi dari sebuah sistem 

atau business process. Behavior diagram dalam UML terdiri atas :  

7) Use case diagram  

Diagram yang menggambarkan actor, use case dan relasinya sebagai suatu urutan 

tindakan yang memberikan nilai terukur untuk aktor. Sebuah use case 

digambarkan sebagai elips horizontal dalam suatu diagram UML use case.  
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Use Case memiliki dua istilah  

1. System use case; interaksi dengan sistem.  

2. Business use case; interaksi bisnis dengan konsumen atau kejadian nyata. 

(Haviluddin ; 2011 : 4 )    

                 
 

Gambar  II.9 Use Case Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 4) 

 

8) Activity diagram  

Menggambarkan aktifitas-aktifitas, objek, state, transisi state dan event. Dengan 

kata lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk  

aktivitas. (Haviluddin; 2011:4) 
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Gambar  II.10 Activity Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 4) 

 

9) State Machine diagram (State chart diagram in version 1.x)  

Menggambarkan state, transisi state dan event. (Haviluddin ; 2011 : 4 ) 

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/RationalEdge/jan02/t_activityDiagrams_fig1.gif
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Gambar  II.11 Notasi State Machine Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 5) 

 

3. Interaction diagram  

Bagian dari behavior diagram yang menggambarkan interaksi objek. Interaction 

diagram dalam UML terdiri atas :  

10) Communication diagram  

Serupa dengan sequence diagram, tetapi diagram komunikasi juga digunakan 

untuk memodelkan perilaku dinamis dari use case. Bila dibandingkan dengan 

Sequence diagram, diagram komunikasi lebih terfokus pada menampilkan 

kolaborasi benda daripada urutan waktu. (Haviluddin ; 2011 : 5) 

 

Gambar  II.12 Notasi Communication Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 5) 
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11) Interaction Overview diagram  

Interaksi overview diagram berfokus pada gambaran aliran kendali interaksi 

dimana node adalah interaksi atau kejadian interaksi. (Haviluddin ; 2011 : 5) 

 

Gambar  II.13 Notasi Overview Diagram 

Sumber : ( Haviluddin ; 2011 : 5) 

 

12) Sequence diagram  

Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan 

waktu. Secara mudahnya sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap, 

termasuk kronologi (urutan) perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan 

untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. (Haviluddin ; 2011 : 

5) 
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Gambar  II.14  Contoh Notasi Sequence Diagram 

Sumber : ( Joan Nugroho ; 2006 : 162) 

 

13) Timing diagram  

Timing diagram di UML didasarkan pada diagram waktu hardware awalnya 

dikembangkan oleh para insinyur listrik. (Haviluddin ; 2011 : 5) 
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Gambar  II.15 Notasi Timing Diagram 

Sumber : ( Tgl : 14-0-2014 ; Jam : 10.06 wib ; http://www.uml- 

diagrams.org/timing-diagrams-examples.html) 

 

 

II.2.1. Perancangan Sistem ERD  

Desain Entity Relationship Diagram dapat dilihat pada gambar yang 

merupakan rancangan tabel dan menunjukkan relasi antar tabel itu dalam 

membuat tabel fisik dari sistem informasi akuntansi yang dibangun. ( Cindy 

Bulandari dkk ; 2012 : 5)  
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Gambar  II.16. ER Diagram 

Sumber : ( Tgl : 14-0-2014 ; Jam : 10.15 wib ; 

http://lendraalifta.blogspot.com/2013/01/contoh-gambar-entity-

relationship.html) 

 

II.2.2. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak ( program-program aplikasi) sesungguhnya 

merupakan salah satu pekerjaan yang paling banyak menuntut keahlian dan 

keterampilan manusia, yaitu kemampuan dalam hal analisis dan perancangan, 

kemampuan teknis pemrograman, serta kemampuan manajerial ( pengelolaan). 

(Adi Nugroho ; 2009 : 5) 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-KfN2jmC2_BQ/UO_RvzQ4TsI/AAAAAAAAAGc/c08lRMe3o8k/s1600/erd-toko7.jpg
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II.2.3. Visual Basic 2010 

  

 Visual Basic 2010 merupakan salah satu bagian dari produk pemrograman 

terbaru yang dikeuarkan oleh Microsoft, yaitu Microsoft Visual Studio 2010. 

Sebagai produk lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE andalan yang 

dikeluarkan oleh Microsoft, Visual Studio 2010 menambahkan perbaikan-

perbaikan fitur dan fitur baru yang lebih lengkap dibandingkan versi Visual Studio 

2008. (Wahana Komputer ; 2010 : 2 ) 

 Supaya aplikasi Visual Basic 2010 dapat berjalan dengan optimal, perlu 

dilakukan pengecekan apakah perangkat yang akan digunakan nantinya sudah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Microsoft selaku pengembang aplikasi 

Visual Studio 2010. Persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum instalasi dapat 

dilakukan adalah bahwa komputer yang nantinya akan diinstal Visual Studio 2010 

minimal harus terdapat sistem operasi sebagai berikut : 

1. Windows 7 

2. Windows Vista 

3. Windows XP Service Pack 3 

- Internet Explorer 6 Service Pack 1 

- Windows Installer 3.1, minimum 

4. Windows 2008 

5. Windows Server 2003 Service Pack 2 

Selain Persyaratan sistem operasi minimal yang bisa digunakan, terdapat pula 

persyaratan awal library aplikasi atau prerequisites yang harus dipenuhi, 

diantaranya : 
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1. Visual C Runtime 9.0 * 

2. Visual C Runtime 10.0* 

3. .NET Framework 4* 

4. Visual Studio Macro Tools* 

5. TFS Object Model* ( Wahana Komputer ; 2010 : 2 ) 

Visual Basic 2010 merupakan lingkungan pengembangan terintegrasi atau 

biasa disebut IDE yan dikembangkan berbasis bahasa pemrograman BASIC. 

Bahasa BASIC sendiri sebenarnya sudah lama dibuat dan dikembangkan oleh 

Microsoft Corporation dengan nama Microsoft Quick Basic.  ( Wahana Komputer 

; 2010 : 36 ) 

  Dalam bahasa BASIC, variabel  dapat diartikan sebagai suatu tampungan 

yang digunakan sebagai penampung sebuah nilai atau value. ( Wahana Komputer 

; 2010 : 36 ) 

BASIC menyediakan beberapa jenis variabel yang dapat digunakan oleh 

pengembang dalam membangun aplikasi. Adapun jenis-jenis  variabel tersebut 

dicantumkan pada tabel II.1. 
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   Tabel II.1 Jenis – jenis variabel pada BASIC 

Sumber : ( Wahana Komputer ; 2010 : 37 ) 

 

 

II.2.4. Database (Basis Data) 

  

 Database atau basis data adalah  sekumpulan data yang memiliki 

hubungan secara logika dan diatur dengan susunan tertentu serta disimpan dalam 

media penyimpanan komputer. Data itu sendiri adalah representasi dari semua 

fakta yang ada pada dunia nyata. ( Wahana Komputer ; 2010 : 24 ) 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri 

merupakan fakta mengenai obyek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan 

nilai (angka, deretan karakter, atau symbol). ( Kusrini ; 2007 : 2 ) 

 

 Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti 

berikut : 
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1. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi 

sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa tanpa pengulangan (redundancy ) yang tidak perlu, untuk 

memenuhi kebutuhan. 

3. Kumpulan file atau tabel maupun arsip yang saling berhubungan yang 

disimpan dalam media penyimpanan elektronik. ( Kusrini ; 2007 : 2) 

 

Basis data bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, 

ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. (Kusrini ; 2007 : 2) 

 

II.2.5. SQL Server 2008 

 

 SQl Server 2008 adalah sebuah terobosan baru dari Microsoft dalam 

bidang database. SQL Server adalah sebuah DBMS (Database Mangement 

System) yang dibuat oleh Microsoft untuk ikut berkecimpung dalam persaingan 

dunia pengolahan data menyusul pendahulunya seperti IBM dan Oracle. SQL 

Server 2008 dibuat pada saat kemajuan dalam bidang hardware sedemikian pesat. 

Oleh karena itu sudah dapat dipastikan bahwa SQL Server 2008 membawa 

beberapa terobosan dalam bidang pengolahan dan penyimpanan data ( Wahana 

Komputer ; 2010 : 2)  

SQL Server 2008 termasuk salah satu mesin database relasional. IDE 

tentang sistem database relasional pertama kali dicetuskan oleh seorang yang 

bernama E.F.Codd lewat sebuah artikel yang berjudul “A Relational Model of 

Data For Large Shared Data Banks “. Artikel tersebut ditulis pada tahun 1970. 
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Sistem database relational berdasarkan pada metode lama yang berdasarkan 

network dan hirarki. Metode relasional ini bekerja berdasarkan keterkaitan 

antartabel. (Wahana Komputer ; 2010 : 25) 

 

 

 

 


