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II. BAB II 

LANDASAN TEORI 

II.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Pada bab ini akan dibahas mengenai definisi sistem informasi, namun 

harus diketahui terlebih dahulu konsep sistem dan informasi. Dari definisi sistem 

dan informasi memberikan gambaran mengenai perbedaan antara sistem dan 

informasi. Definisi tersebut akan membentuk suatu pengetahuan tentang konsep 

dasar sistem informasi. (Wahyono, 2004) 

II.1.1 Konsep Dasar Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat 

berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak perduli 

betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-

subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan 

suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu 

sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang disebut supra sistem, 

misalnya suatu perusahaan dapat disebut dengan suatu sistem dan industri yang 

merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut dengan supra sistem. Kalau 

dipandang industri sebagai suatu sistem, maka perusahaan dapat disebut sebagai 

subsistem. Demikian juga bila perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka 

sistem akuntansi adalah subsistemnya. 

Ada beberapa pengertian tentang defenisi sistem yang di jelaskan oleh 

beberapa ahli, misalnya : 

Menurut Jerry Fith Gerald sebagai berikut: 

Mengatakan bahwa “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

“(Jerry Fith Gerald, 2009 : 2) 

Menurut Ludwig Von Bartalanfy sebagai berikut: 
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“Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu 

antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.” (Ludwig 

Von Bartalanfy, 1940) 

Menurut Anatol Raporot sebagai berikut: 

“Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu 

sama lain.” (Anatol Raporot, 2002 : 32) 

Menurut L. Ackof sebagai berikut: 

“Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri 

dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.” 

(L. Ackof, 2000 : 35) 

Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda, tetapi 

meskipun istilah sistem yang  digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-

bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus 

mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, interaksi antara elemen 

dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai 

tujuan yang akan dicapai.  

 

II.1.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem 

yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut 

kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah 

dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem 

informasi atau peralatan sistem lainnya. 

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

pengolahandata dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan. 

II.1.2.1 Kualitas Informasi 

Setiap informasi yang dipakai dalam proses pengambilan keputusan, 

informasi tersebut harus memiliki kualitas informasi. kualitas informasi 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Akurat (Accuracy) berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan 

dan tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya.Informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak 

terjadigangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi 

tersebut. 

b. Tepat pada waktu (TimeLinnes), berarti informasi yang datang pada 

penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah lama  tidak akan 

mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam 

pengambilan keputusan.Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat 

berakibat fatal untuk organisasi. 

c. Relevan (Relevancy), berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya, relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang 

lainnya berbeda.  

 

II.1.2.2 Nilai Informasi 

Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaaat dan biaya 

mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 

efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

Berdasarkan konsep dasar sistem dan konsep dasar informasi di 

atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan dari 

sistem-sistem yang saling berhubungan antara satu sama lain yang 

bermanfaat bagi penggunanya dalam mengambil suatu keputusan. 

II.2 Komponen Sistem Informasi 

Terdapat lima komponen sistem informasi yaitu perangkat keras, 

perangkat lunak, data, prosedur, dan user. Uraian selanjutnya akan 

dijelaskan dibawah ini:    

II.2.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Merupakan komponen-komputer secara fisik yaitu terdiri dari: 
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1.   Unit peralatan input yaitu peralatan yang digunakan untuk menerima input 

atau  memasukkan data kedalam komputer antara lain keyboard, disk 

drive, dan disket. 

2.  Unit peralatan proses (process) yaitu alat dimana instruksi-instruksi 

program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat 

input dan hasilnya akan ditampilkan di alat output.  

3.  Unit peralatan output yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan atau 

mentransfer data dari dalam komputer kedalam bentuk yang permanen, 

antara lain printer. 

II.2.2 Perangkat Lunak (Software) 

Suatu hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software. 

Software ini digunakan untuk melengkapi segi hardware, software  

tersebut telah dibuat oleh pabrik pembuat komputer.  

Software dibagi menjadi 3 menurut jenisnya, yaitu : 

1. Program Aplikasi (contohnya, Microsoft Office) 

2. Sistem Operasi (contohnya, Microsoft Windows) 

3. Bahasa Pemrograman (yakni Bahasa pemrograman Pascal dan 

Rakitan) 

II.2.3 Data 

 Data mempunyai nilai sepanjang data itu bisa dicari kembali, 

diolah dan disediakan untuk orang-orang yang membutuhkannya dalam 

batas waktu tertentu guna pembuatan keputusan atau tindakan. Pemakaian 

data bersama-sama (sharedata) ini sangat penting karena akan mengurangi 

adanya duplikasi data. 

 

II.2.4 Prosedur 

Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan 

dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. 
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II.2.5 User 

User dibutuhkan untuk menunjang keberadaan komputer yaitu 

sistem analisis, programmer, dan operator komputer. 

II.3 Unified Modelling Language (UML) 

 Unified Modelling Language (UML) bukanlah suatu proses melainkan 

bahasa pemodelan secara grafis untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan seluruh artifaksistem perangkat lunak. 

(Stoa, 2008) 

 Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian 

yang termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan 

antara sistem dengan subsistem maupun sistem lain diluarnya. 

Dengan pemodelan menggunakan UML, pengembang dapat melakukan: 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan. 

2. Penelaahan bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan pesan 

dan saling bekerjasama satu sama lain. 

3. Menguji apakah sistem perangkat lunak sudah berfungsi seperti seharusnya. 

4. Dokumentasi sitem perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu 

dimasa yang akan datang. 

UML menyediakan 3 jenis diagram yang dapat dikelompokkan 

berdasarkan sifatnya, yaitu: 

a. Use-Case Diagram adalah suatu kumpulan urutan interaksi diantara user 

dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan dimana use case ini 

menggambarkan kebutuhan fungsional suatu sistem tanpa menampilkan 

struktur internal system. 

b. Sequence Diagram adalah Sequence diagram digunakan untuk 

menggambarkan event yang dilakukan aktor eksternal pada sistem atau inter 

system event dilihat dalam satu use case. 

c. Activity Diagram adalah Representasi secara grafis dari proses dan control 

flow dan berfungsi untuk memperlihatkan alur dari satu aktivitas ke aktivitas 

yang lain serta menggambarkan perilaku yang kompleks. 
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Tabel 2. 1 Daftar Symbol-symbol dalam UML (Unified Modelling Language) 

Sumber : (Stoa, 2008) 

Gambar Symbol Nama Symbol 

 
Usecase 

 

Actor  

 

Package 

 

Class  

 

Control 

 

Entity  

 
Boundery  

 
Activity 

 
State 
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II.4 Metode Waterfall 

 Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode Waterfall. Metode Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah 

pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada 

SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak. (Sommerville, Ian, 2003) 

Gambar menjelaskan bahwa metode Waterfall menekankan pada sebuah 

keterurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah 

sebuah metode yang tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak yang tidak 

terlalu besar dan sumber daya manusia yang terlibat dalam jumlah yang terbatas. 

 

Gambar 2. 1 Metode Waterfall 

  

Sumber : Sommerville, Ian, 2003.“Rekayasa Perangkat Lunak ”Erlangga. Jakarta 

 

Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap yang dilakukan dalam metode 

waterfall: 
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a. Tahap definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan 

melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian didefinisikan 

secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

b. Tahap perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem 

membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. 

Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan 

perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem 

perangkat lunak yang mendasar dan hubungan – hubungannya. 

c. Tahap implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, perancangan 

perangkat lunak direalisasikan  sebagai serangkaian program atau unit 

program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah 

memenuhi spesifikasinya. 

d. Tahap integrasi dan pengujian sistem. Unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa 

persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak 

dikirim kepada pelanggan. 

e. Tahap operasi dan pemeliharaan. Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini 

merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. 

Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan 

pada tahap – tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan 

pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan – persyaratan baru 

ditambahkan. 

II.5 Metode Experimental Semu 

Metode eksperimental semu bisa saja digunakan apabila minimal dapat 

mengatur hanya satu variabel saja meskipun dalam bentuk matching, atau 

memasangkan/menjodohkan karakteristik, atau random yang lebih baik. Para ahli 

mendefinisikan Metode Ekperimental semu sebagai berikut : 

“Metode ekperimental semu adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali.” [Sugiyono (2011: 72)] 

 

 “Metode eksperimen adalah unik di dalam dua hal yang sangat penting. 

Penelitian ini merupakan satusatunya jenis penelitian yang secara langsung 
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mencoba untuk mempengaruhi suatu variabel tertentu, dan ketika benar 

diterapkan.Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang terbaik dalam 

pengujian hipotesis hubungan sebab akibat atau kausalitas.” [Fraenkel, dkk (2012: 

265)] 

 

 “Ekperimental semu merupakan untuk mengetahui akibat yang 

ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti.” 

[Hadi (1985)] 

 

Kesimpulan dari definisi-definisi diatas adalah bahwa metode 

ekperimental semu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu data untuk menguji hipotesis, yang dikontrol dengan tepat, 

untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan, maka harus dirancang dan kemudian 

di uji coba. 

 

II.5.1  Syarat-syarat Penelitian Eksperimen 

Sebuah penelitian dapat berjalan baik dan memberikan hasil yang 

akurat jika dilaksanakan dengan mengikuti kaidah tertentu. Seperti halnya 

dengan penelitian eksperimen, akan memberikan hasil yang valid jika 

dilaksanakan dengan mengikuti syarat-syarat yang ada. Berkaitan dengan 

hel tersebut, Wilhelm Wundt dalam Alsa (2004) mengemukakan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian 

eksperimental, yaitu: 

1. Peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia 

akan melakukan penelitian; 

2. Penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi 

yang sama; 

3. Peneliti harus dapat memanipulasi (mengubah, mengontrol) variabel 

yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya; 

4. Diperlukan kelompok pembanding (control group) selain kelompok 

yang diberi perlakukan (experimental group) 
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II.6 Tools untuk Pengembangan Perangkat Lunak 

Adapun software yang digunakan untuk pembuatan Program Aplikasi 

Sistem Pakaryaitu dengan Berbasis Visual Basic.Net dan Microsoft Access  untuk 

pengolahan database-nya. 

II.6.1 Microsoft Access 2007 

Microsoft Access 2007 adalah sebuah program aplikasi basis data 

komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan 

perusahaan kecil hingga menengah., dan juga menggunakan tampilan 

grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna nilai dsb. 

(http://wartawarga.gunadarma.ac.id) 

Database adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi. Antar 

tabel yang satu dengan yang lain saling berelasi, sehingga sering disebut 

basis data relasional. Relasi antar tabel dihubungkan oleh suatu key, yaitu 

primary key dan foreign key. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6.1.1 Komponen Utama (Object) 

1. Table 

Table adalah objek utama dalam database yang digunakan untuk 

menyimpan 

Gambar 2. 2 primary key 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/
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sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. 

Table terdiri atas : 

a.  Field Name : atribut dari sebuah table yang menempati bagian kolom. 

b. Record : Isi dari field atau atribut yang saling berhubungan yang 

menempati bagian baris. 

2. Query ( SQL / Structured Query Language ) 

Query adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap 

database.Digunakan untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisa 

sekumpulandata. 

Query dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. DDL ( Data Definition Language ) digunakan untuk membuat 

atau mendefinisikan obyek-obyek database seperti membuat tabel, 

relasiantar tabel dan sebagainya. 

2. DML ( Data Manipulation Language ) digunakan untuk 

manipulasi database, seperti : menambah, mengubah atau 

menghapus data serta mengambil informasi yang diperlukan dari 

database. 

3. Form 

Form digunakan untuk mengontrol proses masukan data (input), 

menampilkan 

data (output), memeriksa dan memperbaharui data. 

4. Report 

Form digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum 

danmencetak data secara efektif. 
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II.6.1.2 Tipe Data 

Field - field dalam sebuah tabel harus ditentukan tipe datanya. 

Ada beberapa tipe datadalam Access, yaitu : 

1. Text 

Text digunakan untuk field alfanumeric (misal : nama, alamat, kode 

pos, telp),sekitar 255 karakter tiap fieldnya. 

2. Memo 

Memo dapat menampung 64000 karakter untuk tiap fieldnya, tapi 

tidak bisa diurutkan/diindeks. 

3. Number 

Number digunakan untuk menyimpan data numeric yang akan 

digunakan untuk proses perhitungan matematis. 

4. Date/Time 

tipe data yang berisikan tanggal bulan dan tahun. Tipe data ini 

memiliki panjang 8 byte. 

5. Currency 

tipe data yang berisikan angka yang melibatkan 1 sampai 4 angka di 

belakang koma (desimal). Tipe data ini mampu terlibat dalam 

perhitungan sampai 15 digit di depan koma, dan 4 digit di belakang 

koma. Panjangnya 8 byte. 

6. Auto Number 

tipe data yang berisikan angka yang mengalami increment 

(penambahan dengan skala kelipatan yang tetap). Defaultnya adalah 1. 

Panjangnya 4 byte. 
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7. Yes/No 

tipe data yang berisikan jawaban yes/no, true/false, atau on/off. 

Panjangnya hanya 1 bit (bukan byte). 

8. OLE Object 

OLE Object digunakan untuk eksternal objek, seperti bitmap atau file 

suara. 

9. Hyperlink 

tipe data yang berisikan link ke sebuah object atau situs web. 

Panjangnya 2048 karakter. 

10. Lookup Wizard 

Jika menggunakan tipe data ini untuk sebuah field, maka bisa memilih 

sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang 

ditampilkan dalam combo box. 

II.6.2 Microsoft Visual Basic.Net 

Visual Studio 2008 sebuah software buatan Microsoft yang 

berfungsi untuk membuat program berbasis Desktop maupun berbasis 

Web, di Visual Stuido .Net ini Selain ada Vb.net terdapat juga bahasa 

pemrograman lainnya seperti  C#.Net, ASP.Net dan yang lainnya dengan 

adanya aplikasi ini proses pengerjaan Aplikasi Penetapan Angka Kredit ini 

menjadi lebih singkat dan mempermudah user yang sudah mengerti akan 

bahasa pemrograman VB.net maupun VB. Dengan adanya Visual Studio 

2008 ini para programmer bisa mudah membuat sebuah aplikasi berbasis 

desktop maupun aplikasi berbasis web, Visual Studio 2008 mempunyai 

MSDN yang berfungsi sebagai alat bantu jika ketika kita mempunyai 

kesulitan dalam pembuatan coding maka MSDN bisa membantu akan 

codingan yang sedang kita buat sehingga para user yang membuat aplikasi 

desktop maupun aplikasi web menjadi lebih mudah dengan adanya MSDN. 
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Pada pemrograman Visual, pengembangan aplikasi dimulai dengan 

pembentukan user interface, kemudian mengatur properti dari objek-objek 

yang digunakan dalam user interface, dan baru dilakukan penulisan kode 

program untuk menangani kejadian-kejadian (event). Tahap 

pengembangan aplikasi demikian dikenal dengan istilah pengembangan 

aplikasi dengan pendekatan Bottom Up. 

 

 

 

 

 

 

Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam mempelajari Visual Basic : 

1. Objek 

Sering disebut entity adalah sesuatu yang bisa dibedakan dengan lainnya. Pada 

dasarnya seluruh benda didunia bisa dikatakan sebagai objek, contoh : mobil, 

komputer, radio, dan lain-lain. 

Dalam Visual Basic objek-objek yang dimaksud disebut kontrol. Jenis-jenis 

kontrol antara lain : Label, Text Box, Combo Box, List Box, dan masih banyak 

lagi. 

 

 

2. Properti 

Sering disebut atribut, adalah ciri-ciri yang menggambarkan suatu objek. 

Misalnya disebut objek mobil jika mempunyai ban, spion, rem, dan lain-lain. 

3. Event 

Suatu kejadian yang menimpa objek. Bagaimana jika mobil didorong, 

ditabrak, dicat dan sebagainya. 

Gambar 2. 3 Visual Basic.Net 
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4. Metode 

Kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek. Contohnya jika mobil berbelok, 

mundur, maju. 

 

II.7 Pengertian Aplikasi 

II.7.1 Pengertian Aplikasi Point Of Sales 

  Istilah “ Point Of Sales (POS)” awalnya dipakai untuk menyebut 

mesin kasir (Cash Register). Dalam perkembangannya, istilah Point Of 

Sales ini kurang tepat jika diasosiakan dengan Cash Register, karena Cash 

Register sendiri sebenarnya adalah kalkulator yang diberi otomatis dan 

pencetak struk (invoice/faktur). Selebihnya Cash Register tidak punya 

nilai tambah  lagi. 

“Point of Sale adalah sebuah hardware atau software sistem yang 

digunakan untuk transaksi yang dilengkapi dengan sistem pelaporan 

manajemen yang terintegrasi, yang digunakan di supermarket, restoran, 

hotel dan tempat-tempat lain yang membuka jasa retail, yang dimana 

Sistem Point of sales yaitu melakukan lebih dari sekedar tugas transaksi 

jual beli, di dalamnya bisa terintegrasi antara manajemen bahan dan 

stock.” [((http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_sale)] 

  Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Point Of Sales 

merupakan software yang mencatat transaksi penjualan. Sebelum sistem 

POS dikembangkan. Orang-orang banyak yang menggunakan cash 

register, atau bahkan manual, dalam menjalankan usaha ritelnya. Tetapi 

fungsi-fungsi dari cash register ini sendiri sudah tidak memadai lagi. 

Sehingga dikembangkanlah POS dengan seiring berkembangnya jaman. 

II.8 Manajemen Stock dan Bahan 

II.8.1 Pengertian Manajemen Stock dan Bahan 

“Manajemen stock dan bahan adalah proses penyesuaian diantara 

unsur-unsur yang saling berbeda, diantara sejumlah bahan-bahan, bagian-

bagian yang disediakan untuk proses produksi, serta barangjadi/stock yang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_sale
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disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau langganan 

setiap waktu.”[(Rangkuti, Freddy:2002)]  

II.9 Stock 

II.9.1 Pengertian Stock 

  Persediaan/Stock pada umumnya, meliputi jenis barang yang cukup 

banyak dan merupakan bagian penting dari seluruh aktiva perusahaan. 

“Stock adalah Barang dagang yang disimpan untuk kemudian 

dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam 

proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu”. [Warren 

(2005:440)] 

 

II.10 Bahan 

II.10.1 Pengertian Bahan 

 “Bahan merupakan bahan yang memebentuk bagian menyeluruh”. 

[Mulyadi (2005;275)] 

“ Bahan merupakan bahan yang membentuk bagian besar produk jadi, 

bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari 

pembelian lokal, impor atau hasil pengolahan sendiri”. [Masiyal Kholmi 

(2003;29)] 

“Bahan  adalah bahan utama dari suatu produk atau barang”.  [Suyadi 

Prawirosentono (2001;61)] 

       Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bahan merupakan bahan yang 

utama didalam melakukan proses produksi sampai menjadi barang jadi. 

II.11 Pengertian Flowchart 

Flowmap adalah penggambaran secara grafik darilangkah-langkah 

dan urut-urutan prosedur dari suatu program. (http://wikipedia.com) 
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Tabel 2. 2 Daftar Simbol-simbol dalam Flowmap 

Sumber : [Jogiyanto, 2001] 

Simbol Deskripsi 

 

 

 

Simbol yang digunakan untuk 

menunjukkan awal atau akhir dari 

suatu proses 

 

 

 

Menunjukkan dokumen input dan 

output baik untuk proses manual 

mekanik atau komputer 

 

 

Menunjukkan pekerjaan manual 

 

  

 

Menunjukkan multi dokumen 

 

 

 

 

 

Pengarsipan Data 
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Menunjukkan Proses 

 

 

Simbol input/output digunakan untuk 

mewakili data input/output 

 

 


