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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Zaini (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul Sistem Kasir dan 

Pembukuan di Toko Bangunan “Murah” dan penyewaan Sound Sistem “Kurnia”. 

Penelitian ini telah memberi kesimpulan bahwa dengan adanya sistem kasir maka 

bisa mempermudahkan karyawan untuk menyimpan data transaksi dan 

menyampaikan informasi penjualan kepada pemilik. 

Saputra & Anwar (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul Rancang 

Bangun Sistem Informasi Kasir dengan Menerapkan Metode Akuntansi 

Konsinyasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi sistem kasir 

ini dapat membantu produktifitas karyawan KafeNenenku Semog Yogyakarta. 

Agustina (2015) melakukan penelitian yang berjudul Sistem Informasi 

Penjualan (Studi Kasus Di Counter Ketro). Penelitian ini menghasilkan rancangan 

sistem informasi penjualan laptop pada CV Sembilan Sembilan yang membantu 

proses penjualan laptop, ketepatan dalam pemeriksaan persediaan laptop dan 

laporan penjualan laptop. Setelah aplikasi dibangun hasilnya adalah sistem kasir. 

Lengkong, Kawilarang, & Suatan (2015) telah melakukan penelitian 

berjudul Kartu Isi Ulang (Studi Kasus: Store Universitas Klabat). Sistem ini 

dikembangkan oleh aplikasi kasir dengan menggunakan barcode scanner untuk 

berinteraksi antara sistem dan kasir. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

C#. 

Muallifah, Purnama, & Sukadi (2016) telah melakukan penelitian yang 

berjudul Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Bengkel Karunia Motor Arjosari. 
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Penelitian ini dilakukan pada sebuah bengkel yang bertujuan supaya memudahkan 

bengkel tersebut dalam sistem service sepeda motor. Dengan adanya sistem tersebut 

bisa dapat membantu dan mengurangi dari sistem sebelumnya, dan juga dapat 

mengurangi kesalahan yang sering muncul di sistem sebelumnya. 

Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya (Lihat Tabel 1). 

Tabel 1 Kesimpulan Tinjaun Pustaka 
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Penelitian ini telah menyatakan bahwa dengan adanya sistem kasir maka akan 

mudahkan karyawan dalam menyampaikan informasi keuangan dan menyimpan 

data transaksi kepada pemilik perusahaan seperti yang di lakukan oleh Zaini (2017) 

dan penelitian Saputra & Anwar (2017), sistem kasir bertujuan untuk menghasilkan 

rancangan sistem informasi penjualan yang mendukung proses penjualan penelitian 

yang dilakukan oleh Agustina (2015), untuk membuat sistem dikembangkan sistem 

kasir dengan menggunakan dasar .NET Framework 3.5 dalam pembuatan kasir 

dengan sistem. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman 

C# seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Lengkong et al (2015), dengan 

adanya sistem kasir maka akan memudahkan pihak perusahaan dalam mengelola 

data penjualan seperti penelitian (Muallifah et al., 2016). 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori adalah panduan yang menjelaskan tentang penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan masalah (Hakim & Fauzy, 2015). Ada 

juga beberappa teori yang dijadikan dasar penelitian diantara lain yaitu teori yang 

tentang sistem kasir. 

2.2.1  Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan elemen teratur dan sistematis yang bisa 

menciptakan dan membentukkan informasi mendukung pembuatan keputusan 

(Lutfi, 2017).  

Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis sistem informasi 

(Sugiarto & Rokhman, 2017): 

1. Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang pada 

umumnya digunakan untuk karyawan yang sudah ditingkat manajer, sistem 

digunakan supaya membantu manajer mengambil sebuah keputusan. 

2. Sistem Informasi Keuangan 

Naugan manajemen yang berada dibawah sistem informasi yang merupakan 

salah satunya dari sistem informasi keuangan. 

3. Sistem Informasi Manufaktur 

 Ini biasa diimplementasi dan digunakan pada bidang produksi. 

4. Sistem Informasi Pemasaran 

Ini biasanya digunakan untuk mencatat dan memberi yang sangat penting di 

bidang penjualan. 
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Manfaat sistem informasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu manfaat berwujud 

dengan manfaat yang tidak berwujud, penjelasan yang terkait oleh kedua manfaat 

sistem informasi secara umum adalah sebagai berikut (Aswati, Mulyani, Siagian, 

& Syah, 2015): 

1. Manfaat Berwujud (Tangible Benefit) 

Manfaat sistem informasi yang berwujud biasanya di bangun dan dipelihara 

dengan benar, dan memberikan manfaat secara fakta dalam pergerakan yang 

raih dan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis. 

2. Manfaat Tak Berwujud (Intangible Benefit) 

Manfaat yang tak berwujud ini biasanya terjadi pada jalannya roda bisnis 

perusahaan, seperti meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan 

kepuasan karyawan, dan meningkatkan mutu dan jumlah informasi. 

Sistem informasi umumnya dirancang dalam berbagai platform, contohnya 

desktop, web, dan mobile application. Penelitian yang dilakukan penulis ialah 

Sistem informasi yang dirancang didalam platform desktop.  

Aplikasi desktop merupakan aplikasi yang berjalan secara offline, tetapi 

harus menginstal terlebih dahulu di laptop atau computer sendiri (Liana & Muchlis, 

2018): 

Penelitian berjudul “Momis Dashboard: A Powerful Data Analytic Tool for 

Industry 4.0” dilakukan oleh (Magnotta, Gagliardelli, Simonini, Orsini, & 

Bergamaschi, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk membuat program analisis yang 

menampilkan konten visual dari variasi sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti 

membuat program analisis tersebut berbasis desktop, dimana sistem informasi ini 

digolongkan kedalam sistem informasi manajemen. 
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2.2.2 Database 

Database merupakan susunan operasional dari suatu perusahaan, yang 

disimpan secara metode tertentu (Santoso & Yuliyanti, 2016). Database biasanya 

simpan di hardware dan digunakan di software untuk memanipulasi. Database 

adalah komponen yang penting dalam suatu aplikasi desktop (Sovia & Febio, 

2015). 

Database ada dua jenis yaitu (D. W. T. Putra & Putra, 2018): 

1. Database hirarki 

Database ini merupakan tingkatan abstraksi yang berurutan menjadi 

suatu struktur pohon, dan bentuknya seperti suatu aturan yang khusus 

ataupun berdasarkan peringkat. 

2. Database relasional 

Database ini adalah sebuah program computer yang biasanya untuk 

mengatur basis data di suatu kumpulan daya yang tersimpan secara 

terstruktur. 

2.2.3 System Development Life Cycle (SDLC) 

Kegunaan SDLC adalah untuk memperluaskan sistem informasi, dan juga 

terdiri dari beberapa fase, seperti analisis, perancangan, perencanaan hingga sistem 

(Siregar & Taufik, 2017). 

Model Waterfall merupakan model dari SDLC yang biasanya sering 

digunakan dalam pendekatan sistematis dan urut (Sudapet, Sukoco, & Setiawan, 

2018). 

Berikut adalah langkah dari setiap tahapan SDLC: 
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1. Tahap awal sistem ini biasanya mendefinisikan kebutuhan sumber 

daya. 

2. Tahap ini merupakan tahap yang sudah ada tujuan untuk 

merancangkan sistem baru. 

3. Tahap ini merupakan tahap dibagian desain. 

4. Tahap ini merupakan tahap yang dibentuk dalam kode program yang 

sudah siap untuk digunakan. 

2.2.4 Unified Modeling Languange (UML) 

UML merupakan bahasa yang banyak digunakan untuk mendefinisikan 

requirement, yang biasanya membuat desain, analisis, dan menggambar 

arsitektur dalam pemrograman (Saiful & Ambarita, 2017). 

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Kegunaan ERD adalah mendesain database untuk menggambarkan data yang 

berelasi pada suatu database. Biasanya sesudah perancangan ERD selesai 

selanjutnya akan mendesain database secara fisik yaitu pembatan tabel 

(Anisya & Wandyra, 2016). 

ERD merupakan diagram atau gambar yang bisa menunjukkan informasi 

yang telah dibuat, disimpan, dan juga digunakan untuk sistem di bagian bisnis 

(Husni & Setiawan, 2016). 

Tabel 2 Simbol-Simbol ERD 
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2. Flowchart 

Flowchart merupakan sebuah sistematis proses dan juga tentang logika dari 

pengolahan data atau menggambarkan tahapan secara berurut prosedur dari 

sebuah program. Flowchart biasanya juga bisa membantu dan memecahkan 

masalah dalam segmen yang lebih kecil dan membantu untuk menganalisis 

alternatif-alternatif lain dalam membuat suatu program. Flowchart adalah 

menggambar proses secara berurut yang terjadi dalam suatu sistem dengan 

adanya alat input, output, dan media penyimpanan. Flowchart juga 

mempunyai simbol-simbol tertentu yang biasanya untuk menggambarkan 

proses secara berurut (T. D. E. Putra, Khusnuliawati, & Hernanjaya, 2018). 

Tujuan dari flowchart yang di utamakan adalah untuk menyederhanakan 

proses untuk memudahkan pemahaman pengguna dalam informasi tersebut 

(Wongso, 2015). 

a. Jenis-jenis flowchart 
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Manfaat dari flowchart adalah bisa untuk semua yang mengandung 

rangkaian kegiatan maupun aliran data. Berikut adalah teori flowchart 

dari jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis: 

1. Flowchart dokumen 

Flowchart ini biasanya untuk mengambarkan aliran data dalam 

sebuah perusahaan. 

2. Flowchart sistem 

Flowchart ini adalah tentang aliran input, proses pemesanan, dan 

output. 

3. Flowchart program 

Flowchart program ini biasanya menggambarkan logika disuatu 

prosedur dalam menyelesaikan masalah dan sistem pemrograman 

komputer. 

b. Simbol flowchart 

Flowchart biasanya terdiri dari beberapa symbol yang standartnya 

sudah mencapai internasional. Menggunakan sismbol supaya bisa 

mempermudahkan semua orang untuk memahami semua variasi 

flowchart. 
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Tabel 3 Simbol-Simbol Flowchart 
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3. Sequence Diagram  

Sequence diagram merupakan perilaku yang tersusun sebagai percontohan 

dari hari ke hari. Diagram ini juga digunakan untuk melihat detail apa yang 

dilakukan oleh pengguna (Sy & Susanto, 2016). 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang berilustrasi jalannya sistem 

dalam memberi respon dari perintah user(Titien S. Sukamto, Lukito Edi 

Nugroho, & Wing Wahyu Winarno, 2016). 

Sequence Diagram biasanya digunakan untuk melihat detail apa yang 

dilakukan oleh pengguna. Berikut contoh diagramnya (Riyanto & Kusumastuti, 

2015) (lihat Gambar 1): 

Gambar 1 Sequence Diagram 

4. Activity Diagram 

Merupakan diagram yang termasuk dalam diagram UML, activity diagram 

biasanya digunakan untuk menggambarkan logika procedural, aliran kerja, 

dan proses bisnis (Apriani & Putra, 2018). 
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2.3  Software yang digunakan 

2.3.1 Visual Studio 

Visual Studio adalah suatu software lengkap yang bisa untuk 

mengembang aplikasi, baik aplikasi personal, maupun aplikasi bisnis. Salah satu 

kegunaan dari Visual Studio adalah untuk membuat sistem. Visual Studio ini juga 

memiliki tool yang sangat canggih yang mendukung untuk membuat sistem bisnis 

(Almira, Isnanto, & Martono, 2016). 

Gambar 2 Activity Diagram 
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2.3.2 C# (C Sharp) 

C# adalah bahasa multi-platform yang sudah menggunakan type-safe 

object-oriented language. Bahasa pemograman ini bisa membuat aplikasi yang 

aman untuk menggunakan .NET Framework. Pengembang bisa menciptakan 

aplikasi Windows client, XML Web services, distributed components, aplikasi 

client-server, dan aplikasi database. Visual C# juga tersedia banyak editor program 

yang penuh fitur, tampilan yang menarik, debugger terintegrasi (Aji Nugroho, 

Burhanuddin, & Sarwoko, 2015). 

C# digunakan untuk membuat sistem desktop(Wibowo, Pratama, & 

Pradesan, 2017). Kelebihan bahasa pemograman C# adalah sebagai berikut: 

1. Pemograman berorientasi objek. 

2. Bahasa pemograman yang mudah dipahami. 

3. Tersedia class library. 

4. Fitur memory auto management. 

2.3.3 Microsoft Sql Server 2012 

Microsoft SQL Server merupakan arsitektur client server yang terdiri dari 

beberapa layanan dan komponen yang biasanya dijadikan untukplatform yang 

mempunyai cakupan besar untuk aplikasi enterprise (Elizabeth & H, 2015). 

Kelebihan Microsoft Sql Server sebagai berikut: 

1. Membuat clustering data 

2. Memiliki fitur recovery dan backup 

3. Manajemen katasandi yang baik 

4. Bisa digunakan untuk skala menengah bawah sampai atas 
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2.3.4 White Box Testing 

White box testing merupakan teknik pengujian yang menggunakan 

perancangan dan struktur untuk memperoleh kasus ujinya. White box testing dapat 

mengungkap kesalahan penerapan dengan menganalisis kerja internal dan struktur 

sebuah software. Pada pengujian ini tester perlu melihat kode suatu program untuk 

mengetahui bahwa unit dari kode berperilaku tidak tepat. Beberapa metode yang 

terdapat pada pengujian ini adalah basis path testing, control flow testing , branch 

testing (Karuniawati, Sri Widowati, Ir., & Iman Lukmanul Hakim SMB, 2015). 
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