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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi
1
 

  Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi dan aktivitas orang yang 

menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti 

yang sangat luas. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada 

interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Sistem informasi 

adalah gabungan terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, prangkat keras, 

jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah dan 

menyebarkan informasi dalam organisasi. 

2.2 Sistem Inventory 

 Dalam definisi umum pengertian inventory adalah merupakan suatu aset 

yang ada dalam bentuk barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam operasi 

perusahaan maupun barang-barang yang sedang di dalam proses pembuatan.
2
 

  Sistem inventory adalah suatu sistem software yang akan membantu 

proses operasioanl perusahaan dengan menerapkan tertib administrasi inventory 

mulai dari pencatatan dari barang masuk, pemyimpanan, sampai dengan barang 

keluar.
3
 

2.3 Implementasi
4
 

 Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan 

menerapkan sistem yang diperloah dari kegiatan seleksi. 

 Implementasi merupakan salah satu unsur pertahapan dari keseluruhan 

pembangunan sistem komputerisasi, dan usur yang harus dipertimbangkan dalam 

pembangunan sistem komputerisasi yaitu masalah perangkat lunak (software), 

                                                             
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi 
2 http://skripsisakti.blogspot.com/2013/04/sistem-inventory.html 
3
 http://permata-

solution.com/permata/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6 
4 http://ericdamanik.blogspot.com/2011/06/pengertian-implementasi_20.html 
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karena perangkat lunak yang digunakan haruslah sesuai dengan masalah yang 

akan diselesaikan, disamping masalah perangkat keras (hardware) itu sendiri. 

2.4 CRUD (Create, Reade, Update, Delete) 

 CRUD merupakan dasar-dasar operasi di dalam database pada sebuah 

sistem, baik yang berbasis web maupun desktop. 

2.5 Object Oriented Programming
5
 

2.5.1 Pengertian Object Oriented Programming 

 Object Oriented Programming (Pemograman Berorientasi Objek) 

merupakan paradigma pemograman yang berorientasikan kepada objek. Semua 

data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dama kelas-kelas atau objek-

objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan 

ke objek lainnya. 

 Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang 

lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik piranti 

lunak skala besar. Pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih mudah 

dipelajari bagi pemula dibandung dengan pendekatan sebelumnya, dan 

pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. 

 Kelas adalah kumpulan atas definisi data dan fungsi dalam suatu unit untuk 

satu tujuan tertentu. Sebagai contoh „class of dog‟ adalah suatu unit yang terdiri 

atas definis-definisi data dan fungsi-fungsi yang menunjuk pada berbagao macam 

perilaku/turunan dari anjing. Sebuah class adalah dasar dari modularitas dan 

struktur dalam pemograman berorientasi object. Sebuah class secara tipikal 

sebaiknya dapat dikenali oleh seorang non-programmer sekalipun terkait dengan 

domain permasalahan yang ada, dan kode yang terdapat dalam sebuah class 

sebaiknya (relatif) bersifat mandiri dan independen (sebagaimana kode tersebut 

digunakan jika tidak menggunakn OOP). Dengan modularitas, struktur dari 

sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam masalah yang akan 

diselesaikan melalui program tersebut. Cara seperti ini akan menyederhanakan 

pemetaan dari masalah ke sebuah program ataupun sebaliknya. 
                                                             
5 http://widhyvii.blogspot.com/2012_12_01_archive.html 
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 Objek membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam 

sebuah program komputer, objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur 

dalam sebuah program komputer berorientasi objek. 

2.5.2 Konsep OOP (Object Oriented Programming) 

 Konsep OOP (Object Oriented Programming) 

1. Kelas Abastrak  

 Kelas merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah 

laku dari sekumpulan data. 

 Kelas dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru 

(blueprint) atau prototipe yang digunakan untuk 

menciptakan objek. 

 Kelas merupakan tipe data bagi objek yang 

mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu 

unit tunggal. 

 Kelas mendefinisikan suatu dtruktur yang terdiri atas data 

kelas(data field),prosedur atau fungsi(method), dan sifat 

kelas(prperty). 

2. Enkapluasi 

 Istilah enkapsulasi sebenarnya adalah kombinasi data dan 

fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk 

untuk menyembunyikan detail informasi. 

 Proses enkapsulasi memudahkan kita untuk menggunakan 

sebuah objke dari suatu kelas karena kita tidak perlu 

mengetahui segala hal secara rinci. 

 Enkapsulasi menekankan pada antarmuka suatu kelas, atau 

dengan kata lain bagaimana menggunakan objek kelas 

tertentu. 

3. Pewarisan 

 Kita dapat mendefinisilan suatu kelas baru edngan mewarisi 

sifat dari kelas lain yang usdah ada. 
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 Penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat-tingkat, 

sehingga semakin ke bawah kelas tersebut menjadi semakin 

spesifik. 

 Sub kelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi 

detail dan perilaku khusus dari kelas superrnya. 

 Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat 

menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super 

berulang kali pada kelas-kelas turunannya tanpa harus 

menulis ulang semua kode-kode itu. 

4. Polimorfisme 

 Polimorfisme merupakan kemampuan objek-objek yang 

berbeda kelas namun terkait dalam pewarisan untuk 

merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. 

 Polimorfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuag 

objek untuk memutuskan method mana yang akan 

diterapkan padanya, tergantung letak objek tersebut pada 

jenjang pewarisan. 

 Method overriding 

 Method name overloading. 

2.5.3 Karakterisitik OOP (Object Oriented Programming) 

 Karakterisitik : 

 Semua adalah objek 

 Komputasi dilakukan dengan komunikasi antar objek. 

Setiap objek berkomunikasi dengan objek yang lain melalui 

pengiriman dan penerimaan pesan. 

 Sebuah pesan merupakan permintaan atas sekumpulan aksi 

dengan semua argumen yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu tugas tertentu. 

 Setiap objek memiliki memori sendiri, yang dapat terdiri 

dari objek-objek lainya. 
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 Setiap objek adalah wakil atau representasi dari suatu kelas. 

Sebuah kelas dapat mewakili sekelompok objek yang sama. 

 Kelas merupakan kumpulan tingkah laku yang berkaitan 

dengan suatu objek. Jadi, semua objek yang merupakan 

wakil dari kelas yang sama dapat melakukan aksi yang 

sama pula. 

 Kelas-kelas diorganisasikan ke dalam struktur pohon yang 

berakar tunggal, yang dinamakan dengan jenjang 

pewarisan. 

 Setiap objek pada umumnya memiliki tiga sifat, yaitu 

keadaan, operasi dan identitas objek. 

 Operasi merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh 

sebuahobjek. 

 Keadaaan objek merupakan koleksi dari seluruh informasi 

yang dimiliki oleh objek pada suatu saat. 

 Informasi yang terkandung pada objek tersebut pada 

akhirnya memberikan identitas khusus yang membedakan 

suatu objek dengan objek lainnya. 

2.6  Object Relational Mapping 
6
 

2.6.1  Pengertian Object Relational Mapping (ORM) 

  Object Relational Mapping merupakan sebuah teknik pemograman yang 

memetakan sebuah objek dengan database. ORM ini akan membantu menjadi 

„jembatan‟ antara objek yang didefinisikan dalam kode program dengan database, 

bagaimana objek itu disimpan, diambil, dihapus dan sebagainya. Dengan ORM 

ini, programmer dibantu untuk melakukan aksi-aksi yang diperlukan terkait 

komunikasi objek ketika program dijalankan dengan database seperti menyimpan 

objek, mengambil data objek dari database kemudian ditampilkan, menghapus 

objek, mengubah objek dan sebagainya. 

 

                                                             
6 http://www.javan.co.id/apa-itu-orm-object-relational-mapping/ 
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2.6.2  DoctrineORM  

  Aplikasi framework yang berfungsi untuk melakukan translasi dari objek 

kedalam relational query database. 

2.7 UML (Unified Modelling Language)
7
 

 UML (Unified Modelling Language) adalah sebuah bahasa untuk 

menentukan, visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artifact (bagian dari 

informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan 

perangkat lunak. Artifact dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari 

system perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat 

lainnya. 

 UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses 

dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML tidak hanya 

digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua 

bidang yang membutuhkan pemodelan. 

Adapaun diagram0diagram yang tersedia pada UML antara lain: 

 Use case Diagram 

 Class diagram 

 Component diagram 

 Deployment diagram 

 State diagram 

 Sequence diagram 

 Collaboration Diagram 

 Activity Diagram 

2.7.1 Use Case Diagram 

 Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan actor. Use case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem 

dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. 

Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan 

                                                             
7 http://sirendi.blogspot.com/2012/04/pengenalan-uml.html 
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terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram mefasilitasi komunikasi 

diantara analis dan pengguna serta antara analis dan client. 

2.7.2 Class Diagram 

 Class diagram adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan property, 

perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya class diagram 

dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin 

dari class-class yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem 

biasanya mempunyai beberapa class diagram. Class diagram sangat membantu 

dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. 

2.7.3 Component Diagram 

 Component diagram merupakan bagian fisik dari sebuah sistem, karena 

menetap di komputer tidak berada di benak para analis. Komponen merupakan 

implementasi software dari sebuah atau lebih class. Komponen dapat berupa 

source codei, komponen biner, atau executable component. Sebuah komponen 

berisi informasi tentang logic calss, atau class yang diimplementasikan sehingga 

membuat pemetaan dari logical view ke component view. Sehingga komponen 

diagram direpresentasikan dunia riil yaitu component software yang mengandung 

component. Interface dan relationship. 

2.7.4 Deployment Diagram 

 Menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakan bagian-

bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, menunjukan 

hubungan komputer dengan perangkat (nodes) satu sama lain dan jenis 

hunungannya. Di dalam nodes, executable, component dan object yang 

dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh 

node tertentu dan ketergantungan komponen. 

2.7.5 State Diagram 

Menggambarkan setiap state (kondisi) yang dimiliki oleh suatu object dari 

suatu class dan keadaan menyebabkan state berubah. Kejadian dapat berupa 

object lain yang mengirim pesan. State class tidak digambarkan untuk semua 

class, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan 

kondisi class berubah oleh state yang berbeda. 
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2.7.6 Sequence Diagram 

 Squence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 

skenario. Kegunaannya untuk menunjukan rangkaian pesan yang dikirim antara 

object juga interaksi antara object, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam 

eksekusi sistem. 

2.7.7 Collaboration Diagram 

 Menggambarkan kolaborasi dinamis seperti squence diagram. Dalam 

menunjukan pertukaran pesan, collaboration diagram menggambarkan object dan 

hubungannya (mengacu ke konteks). Jika penekanannya pada waktu atau urutan 

gunakan squence diagram, tapi jika penekanannya pada konteks gunakan 

collaboration diagram. 

2.7.8 Activity Diagram 

 Menggambarkan rangkaian aliran data dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga 

digunakan untuk aktifitas lainnya seperti usecase atau interaksi. 

2.8 PHP (Hypertext Prepocessor) 

2.8.1 Pengertian PHP (Hypertext Prepocessor) 

 PHP adalah singkatan dari “PHP: Hypertext Prepocessor”, yaitu bahasa 

pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan 

pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML.  

2.8.2 Framework 
8
 

 Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-

fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap 

digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

seorang programmer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal. 

2.8.3 CodeIgniter
9
 

 CodeIgniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan 

model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinasmis 

dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat 

                                                             
8
 http://id.wikipedia.org/wiki/CodeIgniter 

9 http://id.wikipedia.org/wiki/CodeIgniter 
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aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari 

awal. 

2.9 MySQL  

2.9.1 Pengertian MySQL
10

 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan 

sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia.database ini dibuat untuk keperluan sistem 

database yang cepat, handal dan mudah digunakan. 

 

                                                             
10 http://28aprender.blogspot.com/2013/09/sejarah-pengertian-mysql.html 


