
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang telah dilakukan di bidang

e-commerce. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh

(Nurrohmat, 2016) yang berjudul “Perancangan E-Commerce Distro

Roverland Menggunakan Metode Prototyping”. Penelitian ini berhasil

menerapkan metode prototyping dalam proses pengembangan sistem dengan

fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, 2011) berhasil membuat dan

mengaplikasikan sistem penjualan pada Distro Smith berbasis e-commerce.

Sistem yang dikembangkan melalui metode SDLC (System Development Life

Cycle) dengan model waterfall ini dapat membantu perusahaan dalam

meningkatkan pelayanan dan penjualan di berbagai wilayah, baik di dalam

maupun di luar kota.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tyas, 2010) yang berjudul

“Implementasi E-Commerce pada Distro Ozone” berhasil membuat sebuah

sistem yang dapat membantu melakukan manajemen distro, memberi segala

informasi yang tersedia, serta dapat beriklan secara bebas di dunia maya.

Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan metode waterfall.

Sedangkan (Nore, 2013) berhasil membuat sistem informasi

penjualan dan pemesanan produk berbasis web, dimana sistem ini dibuat

menggunakan metode prototyping. Sistem ini dapat membantu konsumen
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dalam mengakses informasi mengenai produk yang dijual dan juga dapat

melakukan pemesanan produk.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Utomo,

2011) yang berjudul “Perancangan dan Pengaplikasian Sistem Penjualan

Pada Distro Smith Berbasis E-Commerce” namun dengan studi kasus yang

berbeda. Studi kasus yang diambil (Utomo, 2011) adalah pada Distro Smith

yang terletak di kota Semarang, sedangkan penelitian ini mengambil studi

kasus pada distro di Kota Kupang. Adapun yang menjadi kelebihan dari

penelitian ini ialah, sistem penjualan ini dapat menampung semua distro di

Kota Kupang, yakni total terdapat 10 (sepuluh) distro, serta mempunyai fitur

untuk mendaftarkan akun distro baru. Sedangkan sistem penjualan yang

dibuat oleh (Utomo, 2011) hanya dibuat untuk 1 (satu) distro.

Tabel 2.1. Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Penelitian Metode Hasil

1. Nurrohmat
(2016)

Perancangan E-
Commerce Distro
Roverland
Menggunakan Metode
Prototyping

Prototyping Penelitian ini
berhasil menerapkan
metode prototyping
dalam proses
pengembangan
sistem dengan fitur-
fitur yang sesuai
dengan kebutuhan
pengguna.

2. Utomo
(2011)

Perancangan dan
Pengaplikasian Sistem
Penjualan pada Distro
Smith Berbasis E-
Commerce.

Waterfall Website pemasaran
ini dapat membantu
perusahaan dalam
meningkatkan
pelayanan dan
penjualan di
berbagai wilayah,
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baik di dalam
maupun di luar kota.

3. Tyas
(2010)

Implementasi E-
Commerce pada
Ozone Distro.

Waterfall Aplikasi ini dapat
membantu
melakukan
manajemen distro,
memberikan segala
informasi yang
tersedia, serta dapat
beriklan dengan
bebas di dunia
maya.

4. Nore
(2013)

Perancangan Sistem
Informasi Penjualan
dan Pemesanan
Produk Berbasis Web

Protoyping Sistem penjualan
dan pemesanan
berbasis web ini
dapat membantu
konsumen dalam
mengakses
informasi mengenai
produk yang dijual
dan dapat
melakukan
pemesanan produk.

5. Pello
(2018)

Sistem Penjualan Pada
Distro-distro di Kota
Kupang Berbasis Web

Waterfall Sistem penjualan ini
dapat memudahkan
distro-distro dalam
memperluas
jangkauan
penjualan,
mengelola dan
menjual produk
secara online.



14

2.2. Dasar Teori

2.2.1 Definisi Sistem

Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan

obyek, ide, berikut keterkaitannya di dalam mencapai tujuan. Dengan

kata lain, sistem adalah sekumpulan komponen (sub-sistem fisik dan

non-fisik/logika) yang saling berhubungan satu sama lainnya dan

bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Prahasta, 2014).

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem

adalah suatu jaringan kerja yang terdiri atas kumpulan bagian-bagian

atau elemen-elemen yang saling berinteraksi, terhubung dan terpadu

untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau tujuan tertentu.

2.2.2 Definisi Distro

Distro merupakan salah satu jenis usaha kecil menengah

(UKM) yang sedang berkembang pada saat ini. Kata distro sendiri

merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu distribution outlet atau

distribution store. Distro adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang

penjualan produk fashion seperti baju, jaket, celana, sepatu, tas,

maupun aksesoris lainnya. Sesuai dengan namanya yakni distribution

outlet, maka distro dapat dikatakan sebagai tempat dimana para

produsen produk fashion menitipkan atau menyalurkan barang

produksinya untuk dijual.

Menurut (Handoyo dan Setiawan, 2014) distro atau

distribution outlet adalah suatu toko pakaian dan pernak pernik atau
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aksesoris dengan suatu konsep yang sangat menarik untuk kalangan

remaja. Distro sendiri menjadi tempat dimana para produsen dapat

menyalurkan produknya kepada konsumen. Biasanya produsen

menitipkan barang produksinya ke distro, namun tak jarang distro

tersebut menjual hasil produksinya sendiri. Distro umumnya

merupakan industri kecil dengan merk-merk indie (bebas) yang

dikembangkan kalangan muda. Produk yang dihasilkan oleh distro

diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal dengan tujuan agar

mempertahankan sifat eksklusif suatu produk.

2.2.3 E-Commerce

a. Definisi E-Commerce

Jual beli online lebih dikenal dengan sebutan e-commerce. E-

Commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata electronic

(elektronik - dalam hal ini medianya) dan commerce (perdagangan

– dapat disebut sebagai perdagangan atau jual beli). E-Commerce

dapat didefinisikan sebagai transaksi perdagangan melalui media

elektronik yang terhubung dengan internet (Hesananda dan Murya,

2014). Menurut (Nugroho, 2016), e-commerce (electronic

commerce) atau perdagangan elektronik adalah penyebaran,

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem

elektronik seperti internet, televisi, WWW (web), atau jaringan

komputer lainnya. E-Commerce dapat melibatkan transfer dana
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elektronik, pertukaran data elektronik dan sistem pengumpulan

data otomatis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah

proses transaksi jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan

jaringan internet, dimana website digunakan sebagai wadah untuk

melakukan proses tersebut.

b. Jenis-jenis E-Commerce

Adapun Jenis-jenis e-commerce menurut (Pratama, 2015)

adalah sebagai berikut:

1. B2B (Business to Business)

E-commerce business to business yaitu bentuk interaksi e-

commerce yang terjadi antara produsen (perusahaan, industri

rumah tangga, penyedia barang dan jasa) dengan distributor

(supplier) dan pengecer. Distributor atau pengecer ini kemudian

menyalurkan produk tersebut ke konsumen masing-masing.

Bentuk interaksi ini bersifat umum dan tidak langsung

berinteraksi ke konsumen akhir yang memerlukan barang dan

jasa tersebut.

2. B2C (Business to Costumer)

Business to costumer merupakan bagian dari e-commerce yang

menekankan pada proses pemesanan, pembelian dan penjualan

produk atau jasa melalui akses internet. Hal ini berarti bahwa

penjual dan pembeli dapat langsung bertemu dan berinteraksi
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secara elektronik, memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan.

Misalkan keranjang belanja virtual dan pembayaran secara

elektronik memanfaatkan kartu kredit dan sebagainya.

3. C2C (Costumer to Costumer)

E-commerce costumer to costumer muncul sebagai akibat

adanya kemajuan di dalam teknologi website, sehingga antar

pengguna dapat saling berinteraksi satu sama lain dan konten

disediakan oleh pengguna itu sendiri. Bentuk interaksi aktif ini

mempengaruhi juga bentuk e-commerce yang terjadi. Pada e-

commerce costumer to costumer, tersedia sebuah website e-

commerce dimana pengguna dapat menjual produk dan jasa di

website tersebut, sekaligus dapat mencari produk dan jasa yang

diinginkannya dan melakukan  interaksi.

4. C2B (Costumer to Business)

Costumer to Business merupakan bentuk e-commerce yang

berkebalikan dengan e-commerce pada umumnya, dimana

konsumen berperan aktif dengan cara memberitahukan kepada

khalayak internet mengenai kebutuhannya, untuk kemudian satu

atau beberapa buah perusahaan atau layanan produk dan jasa

akan mencoba menawarkan produk dan jasanya, untuk

memenuhi kebutuhan tersebut.
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5. B2G (Business to Government)

E-commerce business to government dimaksudkan sebagai

bentuk penyesuaian dari jenis e-commecre business to business.

Yang membedakan adalah pada jenis business to government

ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak bisnis (perusahaan

swasta) dalam bentuk penyediaan regulasi (aturan yang

disepakati bersama), penyediaan media untuk aplikasi bagi

pemerintah dan dunia bisnis, serta pemberian akreditasi bagi

website e-commerce yang digunakan oleh pihak atau kelompok

bisnis (perusahaan swasta) untuk kegiatan e-commerce business

to government ini.

6. G2B (Government to Business)

Government to business merupakan bentuk e-commerce yang

melibatkan pemerintah (government) dengan pihak bisnis

(perusahaan). Bentuk transaksi ini akan melibatkan transaksi

penjualan barang, jasa, maupun keduanya dalam skala kecil,

menengah, hingga skala besar. Pemerintah ikut terlibat langsung

di dalamnya melalui hubungan dengan pihak swasta, agar

tercipta sebuah kerja sama yang saling menguntungkan antara

kedua belah pihak. Perantara untuk hubungan antara pemerintah

dengan swasta tersebut adalah melalui website yang disediakan

secara online dan mobile.
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7. G2C (Government to Citizen)

Government to citizen merupakan e-commerce yang melibatkan

pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)

dengan masyarakat umum (baik pribadi maupun kelompok

namun bukan dalam bentuk perusahaan). Masyarakat umum

dalam hal ini menjadi konsumen (pembeli) dan pemerintah

menjadi penjual. Umumnya bentuk nyata yang sering ditemui

dari e-commerce jenis government to citizen adalah dalam

bentuk lelang berbasis web dan mobile.

Sistem ini difokuskan pada jenis e-commerce bussines to

costumer (B2C) dimana penjual berinteraksi dengan pembeli

melalui jaringan internet untuk melakukan proses jual beli

produk.

c. Kelebihan dan Kekurangan E-Commerce

Adapun (Nore, 2013) menyatakan beberapa kelebihan dan

kekurangan dari e-commerce sebagai berikut:

1. Kelebihan E-Commerce

a. Murah dan Efisien

Ongkos transaksi perbankan yang dilakukan melalui internet

jauh lebih murah dibandingkan dengan melalui ATM, telepon

dan kantor cabang. Selain model pembuatan yang murah,

biaya operasional toko online juga jauh berbeda dengan

operasional toko secara fisik. Umumnya, biaya operasional
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yang diperlukan untuk penanganan toko online yang masih

dikelola sendiri adalah biaya akses internet.

b. Akses Tanpa Batas

Saat sebuah bisnis memiliki alamat di internet (URL), apa

yang ditampilkan dapat diakses oleh pengunjung dari belahan

dunia manapun. Semakin sering alamat tersebut dikunjungi

semakin besar pula potensi untuk mendapatkan revenue

(pendapatan).

c. Revenue Stream (Aliran Pendapatan)

Selain biaya operasianal yang murah, e-commerce sangat

mungkin memberikan revenue yang bisa jadi sulit diperoleh

melalui cara konvensional.

2. Kekurangan E-Commerce

a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan.

b. Pencurian informasi rahasia berharga.

c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan.

d. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak.

e. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen.

2.2.4 Internet

a. Sejarah Internet

Jika menilik sejarahnya, internet dan jaringan komputer

merupakan hasil evolusi dari ARPANET (Advanced Research

Project Agency Network) sebuah proyek riset tingkat tinggi yang
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dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DARPA

mensponsori perkembangan jaringan yang menggunakan Internet

Protocol (IP), Transmision Control Protocol (TCP) dan User

Datagram Protocol (UDP). Pada mulanya ARPANET hanya

menghubungkan 4 situs saja yakni Stanford Research Institute,

University of California, Santa Barbera dan University of Utah

dimana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun

1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan

Oktober 1972 (Hidayatullah dan Kawistara, 2015).

b. Definisi Internet

Menurut (Lestari dan Susena, 2014), internet adalah

jaringan komputer di seluruh dunia yang berfungsi sebagai sarana

komunikasi dan pencarian informasi yang menggunakan

infrastruktur telekomunikasi yang telah ada seperti saluran

telepon, satelit, serat optik dan lain-lain.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa internet adalah  hubungan jaringan komputer yang

memiliki jangkauan yang sangat luas (global) tanpa adanya

batasan waktu, dimana internet berfungsi untuk menyebarkan

informasi maupun pertukaran data seperti teks, gambar, suara

maupun video dari satu komputer ke komputer lainnya.
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c. Sejarah Website

World Wide Web (WWW) atau yang lebih dikenal dengan

web ditemukan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang

bernama Sir Timothy John “Tim” Barners-Lee sekitar tahun

1980-an. Awalnya web ini dibuat dengan tujuan untuk

mempermudah tukar menukar dan memperbaharui informasi

kepada sesama peneliti di tempat dia bekerja yaitu di European

Laboratory for Particle Physics (lebih dikenal dengan nama

CERN). Teknologi web semakin banyak digunakan untuk

pembuatan website hingga web application. Jenis-jenis website

baru pun mulai bermunculan dan dikembangkan oleh para

developer. Website jenis baru lahir sebagai prototype bagi

pengembang lain untuk mengembangkan jenis website serupa

(Darmawan dan Permana, 2013).

d. Definisi Website

Website adalah kumpulan halaman web yang diletakkan

dalam satu tempat/site/situs. Di dalam website terdapat halaman-

halaman website beserta file-file pendukungnya seperti gambar,

video¸dan file digital lain yang diletakkan dalam satu tempat yang

diidentifikasi melalui nama domain (domain name) dan alamat IP

(Tim EMS, 2014).

Sedangkan menurut (Utama, 2011), website atau situs dapat

diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan
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untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar diam atau

bergerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya itu,

baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu

rangkaian bangunan yang saling berkait dimana masing-masing

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).

e. Definisi Web Server

Menurut (Saputra, 2014), server untuk web sering disebut

web server. Web Server adalah tempat diletakkannya file-file web

seperti gambar, audio, video, dan data digital lainnya. Kata web

server sendiri dapat mengacu pada dua hal yang sama, namun

dengan ruang lingkup yang berbeda:

1. Program komputer yang bertanggung jawab untuk menerima

permintaan HTTP dari client (browser) kemudian

meresponnya dengan respon HTTP dengan disertai konten

lainnya, misalnya dokumen html dan obyek yang berkaitan

seperti gambar, video dan file script lainnya.

2. Komputer yang menjalankan program server, seperti pada poin

pertama. Jadi, pengertian pada poin kedua ini lebih luas dan

mengacu pada keseluruhan kompter dan bukan hanya program

di dalamnya saja, tetapi mencakupi sistem operasi, program

aplikasi dan hardware.
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f. Definisi HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol agar

client dan server dapat berkomunikasi dengan gaya request-

response. HTTP menentukan bagaimana format pesan dan

bagaimana cara pengirimannya, serta bagaimana web server dan

browser beraksi dan bereaksi terhadap berbagai perintah

(Hidayatullah dan Kawistara, 2015).

2.2.5 Definisi PHP

PHP memiliki kepanjangan Hypertext Preprocessor,

merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk

membuat website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML. HTML

digunakan sebagai pembangun atau pondasi kerangka layout web,

sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya. Sehingga dengan

adanya PHP tersebut, sebuah website akan sangat mudah di-

maintenance. PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut

juga sebagai bahasa Server Slide Scripting. Artinya dalam setiap

menjalankan PHP, wajib membutuhkan web server (Agustin dan

Saputra, 2012).

2.2.6 Definisi MySQLI

My Structured Query Languange Improved (MySQLI)

merupakan versi terbaru dari MySQL yang telah ditingkatkan

fiturnya. MySQLI adalah sebuah program Database Server yang

mampu menerima dan mengirimkan data secara cepat dengan
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menggunakan perintah-perintah SQL (Structured Query Languange).

Di dalam MySQLI terdapat 3 sub bahasa yaitu, Data Definition

Languange (DDL), Data Manipulation Languange (DML) dan Data

Control Languange (DCL). DDL digunakan untuk membangun

obyek-obyek dalam database seperti tabel dan index, DML digunakan

untuk menambah, mencari mengubah dan menghapus baris dalam

tabel, sedangkan DCL digunakan untuk menangani masalah security

(keamanan) dalam database (Kadir, 2010).

2.2.7 Database (Basis Data)

Database menurut (Benedicta, 2008) merupakan sekumpulan

file data yang saling terhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa

sehingga data-data tersebut dapat diakses secara mudah dan cepat,

serta dapat diproses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat.

Dalam database, data yang ada tidak hanya disimpan begitu saja

dalam sebuah media penyimpanan, tetapi dikelola dan diolah oleh

sebuah sistem database yang disebut Database Management System

(DBMS). Dengan demikian, data yang begitu besar dan kompleks

dapat tersusun dengan rapi dan terstruktur sehingga meningkatkan

kecepatan akses data-nya.

2.2.8 XAMPP

Dalam membuat suatu aplikasi berbasis web dengan bahasa

pemrograman PHP, tentu saja diperlukan sebuah web server yang di

dalamnya terdapat interpreter PHP. XAMPP merupakan paket PHP
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dan MySQLI bersifat open source yang dapat digunakan sebagai tool

pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP

mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam

satu paket (Riyanto, 2013).

2.2.9 Bootstrap

Bootstrap adalah framework ataupun tools untuk membuat

aplikasi web ataupun website yang bersifat responsive secara tepat,

mudah dan gratis. Kata responsive disini berarti bahwa tampilan web

(lebar dan susunan isinya dapat berubah secara otomatis sesuai dengan

layar yang menampilkannya). Bootstrap terdiri dari CSS dan HTML

untuk menghasilkan Grid, Layout, Typografi, Table, Form, Navigasi

dan lain-lain (Alatas, 2015).

2.2.10 HTML 5

HTML 5 merupakan bahasa pemrograman markup yang berisi

kode-kode tag sehingga informasi dapat ditampilkan di halaman web

dan dapat dibuka menggunakan web browser seperti Mozilla Firefox

atau Google Chrome (Fauziah, 2014).

2.2.11 Cascading Style Sheet (CSS)

CSS merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan

untuk mendesain halaman web agar tercipta suatu halaman web yang

rapi, terstruktur dan seragam (Purbadin, 2015).
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2.2.12 Javascript

Javascript merupakan bahasa scripting yang bekerja disisi

client browser, sehingga website bisa menjadi lebih interaktif.

Javascript adalah bahasa script yang popular di internet dan dapat

bekerja di sebagian besar penjelajah web browser seperti Internet

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome dan lain-lain. Kode

javascript dapat disisipkan dalam halaman web menggunkan tag

script (Sigit, 2011).

2.2.13 jQuery

JQuery merupakan library javascript yang memungkinkan

dalam membuat program web pada suatu halaman web tanpa harus

menambahkan event ataupun property pada halaman web tersebut.

Dengan jQuery, suatu halaman web yang jika dilihat dari source-nya

akan terlihat seperti dokumen html biasa, dalam artian tidak ada kode

javascript yang terlihat langsung yang biasa disebut dengan

unobstrusive JavaScript programming (Bekti, 2015).

2.2.14 Diagram Alir (Flowchart)

Flowchart sistem dibuat untuk menunjukan alur kerja dari

suatu sistem secara umum. Dengan adanya flowchart sistem, dapat

mengidentifikasikan permasalahan yang ada pada sistem yang lama

dan menganalisis kebutuhan dari sistem tersebut sebagai langkah awal

dalam rancangan sistem baru yang baru yang akan  dibentuk. Simbol-

simbol dalam flowchart dapat dilihat pada tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Simbol-simbol Flowchart.

Simbol Pengertian Keterangan

Dokumen
(Document)

Menunjukan dokumen
sebagai yang digunakan
untuk merekam data
terjadinya suatu transaksi

Operasional
Manual

Menunjukan proses yang
dikerjakan secara manual

Garis aliran
(flow line)

Menunjukan arus data
antar simbol/proses

Decision Menunjukan pilihan yang
akan dikerjakan atau
keputusan yang harus
dibuat dalam proses
pengolahan data

Conector (On-
page connector)

Digunakan untuk
penghubung dalam satu
halaman

Conector (Off-
page connector)

Digunakan untuk
penghubung berbeda
halaman

Off line storage Digunakan untuk
menyimpan data secara
manual dan sementara,
jika “A” berarti disimpan
menurut abjad, “N” berarti
disimpan menurut nomor
urut dan jika “T” berarti
disimpan menurut
kronologis atau menurut
tanggal

A
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Keterangan atau
komentar

Deskripsi proses atau
komentar, untuk
memperjelas pesan yang
disampaikan dalam bagan
alir.

Pertemuan garis
alir

Menunjukan dua garis alir
bertemu dan salah satu
garis mengikuti arus
lainnya

Persimpangan
garis alir

Menunjukan arah masing-
masing garis, salah satu
garis dibuat sedikit
melengkung tepat pada
persimpangan kedua garis
tersebut

Catatan Digunakan untuk
menggambarkan catatan
akuntansi yang digunakan
untuk mencatat data yang
direkam sebelumnya
didalam dokumen atau
formulir

Penyimpanan/St
orage

Menunjukan akses
langsung perangkat
penyimpanan/storage
pada disket

2.2.15 Data Flow Diagram (DFD)

DFD merupakan suatu model logika atau proses yang dibuat

untuk menggambarkan di mana asal data dan ke mana tujuan data

yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang

menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang disimpan

dan proses yang disimpan dan proses yang dikenakan pada data

tersebut. Simbol-simbol yang digunakan di DFD dapat dilihat pada

table 2.3.
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Tabel 2.3. Simbol-simbol Data Flow Diagram

No. Gambar Nama Keterangan

1.

Proses Simbol Proses merupakan
suatu proses seperti
perhitungan aritmatik.

2.
Data Flow
(arus data)

Menunjukkan arus dari
proses, simpan data dan
kesatuan luar.

3.

External
Entity

Merupakan suatu kesatuan di
lingkungan luar sistem yang
bias berupa orang, organisasi,
atau sistem lain.

4.

Data Store Data Store (simpan data)
dapat berupa suatu file atau
database pada sistem
komputer atau catatan
manual.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model yang

berisi komponen-komponen himpunan relasi yang masing-masing

dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh

fakta. Simbol-simbol ERD yang digunakan dalam sistem dapat dilihat

pada table 2.4.

Tabel 2.4. Bentuk Notasi Entity Relationship Diagram (ERD)

Bentuk Notasi Nama Notasi Arti

Persegi Panjang Himpunan Entitas

Belah Ketupat Himpunan Relasi

E

R
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Elips Atribut Sebagai Key

Link Arus Data


