
 
 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1  Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi dan aktivas orang yang 

menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen (Abdul 

Kadir, 2014). Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada 

interaksi antar orang, proses algoritma, data dan teknologi (Abdul Kadir,2014). 

Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, 

manajemen, pengembangan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan 

kompetitif yang tentu sangat berguna bagi kegiatan bisnis (Abdul Kadir, 2014). 

Sistem informasi adalah kerangka kerja mengkoordinasikan sumber daya manusia 

dan komputer untuk mengubah masukan menjadi keluaran (Alter, 1992). 

Kemampuan utama sistem informasi, antara lain (Turban, dkk 1999) Penelitian 

dilakukan pada modul pengurusan administrasi TA, penelitian terhadap laporan 

TA, penginputan nilai TA. 

1. Melaksanakan komputasi numerik dengan kecepatan tinggi. 

2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang 

murah, akurat dan cepat. 

3. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak diseluruh 

dunia dengan cepat dan murah. 

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi iorang-orang bekerja dalam 

suatu tempat atau pada beberapa lokasi. 

5. Menyediakan proses-proses bisnis yang otomatis dan tugas-tugas yang 

dikerjakan secara manual. 

6. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan. 

7. Pembiayaan yang jauh lebih murah dari pada pengerjaan secara manual. 

2.2  Scurm 

Scurm adalah suatu kerangka kerja yang disusun untuk menunjang 
pengembangan produk yang kompleks. Scurm terdiri dari tim Scurm berserta peran-
peran yang diperlukan, acara, artefak dan aturan main. Setiap komponen di dalam 
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kerangka kerja ini memiliki tujuan tertentu keberhasilan dari jalannya proses Scurm 
(Sutherland & Schwaber, 2007). Metodologi Scurm yang digunakan terdapat 5 
tahap yaitu Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint, Increment. 
Langkah-langkah dalam tahapan Scurm adalah seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2. 1 Metodologi Penelitian 

Tahapan Scurm Dokumentasi 
Product Backlog Elicitation Notes 

Product Backlog 
Sprint Backlog Design Document 

Use Case 
Sequence Diagram 
Class Diagram 
Deployment 
Database 
User Interface 

Deliverble Brun Down Chart 
Test Plan 

   

  Product Backlog, pada tahapan ini akan dilakukan analisis untuk menyusun 

daftar kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan sistem pada bagian pertama ini 

adalah kumpulan hal-hal yang diperlukan dan yang harus tersedia dalam produk. 

Product blacklog berada dalam tanggung jawan product owner (Sutherland dan 

Schwaber, 2007). Sprint Backlog pada tahap ini, dari daftar kebutuhan yang telah 

diidentifikasi pada tahap product backlog dibagikan kepada anggota tim perancang. 

Lamanya waktu perancangan dan pengidentifikasian blacklog diambil dari 

perkiraan waktu terlama dari backlog pada masing-masing tim (Sutherland dan 

Schwaber,2007). Perancangan Sprint dilakukan dalam penemuan (meeting) antara 

pemilik produk sistem dan Tim developer, yang akan berkolaborasi untuk memilih 

product backlog untuk dimasukkan kedalam proses Sprint. Hasil dari pertemuan 

tersebut adalah Sprint Backlog. Sprint dalam Scurm,Sprint adalah sebuah kerangka 

waktu yang berdurasi maksimal 1 bulan untuk mengembangkan produk yang 

berpotensi untuk dirilis. Dalam Sprint terdapat 2 bagian perkerjaan, yaitu: 
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1. Pertemuan Harian (Daily Scurm), Merupakan pertemuan dimana setiap 2 jam 

(1 hari), tim pengembang bertemu untuk membahas proses pengembangan 

produk. 

2. Sprint, Merupakan pertemuan yang dilakukan setiap bulannya, yang bertujuan. 

untuk membahas hal dari Sprint Backlog yang telah berjalan dan telah berhasil 

dikerjakan, serta dapat memperbaikinya. dan yang terakhir adalah Deliverable 

merupakan tahapan akhir untuk perangkat lunak yang telah dibangun secara 

keseluruhan. Rancangan sistem ini akan dikirim ke user melalui rapat dan 

presentasi yang dilakukan oleh pihak sistem analisa (Sutherland, 2010). 

2.3 Pengujian 

Pengujian merupakan investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang dilakukan untuk mendaptkan informasi mengenai kualitas dari 

produk atau layanan yang sedang diuji (Cem Kaner, 2006). Pengujian perangkat 

lunak juga memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secar obyektif dan 

independen, yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memahami tingkat 

risiko pada implementasinya. Pengujian perangkat lunak dapat dinyatakan sebagai 

proses validasi dan verfikasi bahwa sebuah program yaitu memenuhi kebutuhan 

(requirement) yang mendasari dan pengembangan perangkat lunak tersebut, 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dapat diterapkan menggunakan 

karakteristik yang sama (Cem Kaner, 2006). Pengujian perangkat lunak terhadap 

suatu sistem informasi yaitu Black-box dan White-box. 

2.3.1  Blackbox 

Black-Box Testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak 

yang memungkinkan engineers untuk memperoleh set kondisi input yang 

sepenuhnya akan melaksanakan persyaratan fungsional untuk sebuah program. 

Black-Box testing berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori 

berikut(Pressman, 2009): 

1. fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang 

2. kesalahan antar muka 

3. kesalahan prilaku (behavior) atau kesalahan kinerja 
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4. inisialisasi dan pemutusan kesalahan 

Tes ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang pengujian 

Sistem Tugas Akhir, pertanyaan-pertanyaan berikut adalah: 

1. Bagaimana validitas fungsional diuji? 

2. Bagaimana prilaku dan kinerja sistem diuji? 

3. Apa kelas input akan membuat kasus uji yang baik? 

4. Apakah sistem sensitive terhadap nilai input tertentu? 

5. Bagaimana batas-batas kelas data yang terisolasi? 

2.3.2 Whitebox 

 Whitebox testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan 

terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program 

secara prosedural untuk membagi pengujian kedalam beberapa kasus pengujian. 

Dapat diambil kesimpulan Whitebox testing merupakan petunjuk untuk 

mendapatkan program yang benar secara sempurna (Schechner, 2008). 

2.4  Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat rancangan 

software. UML biasanya digunakan untuk mengambarkan dan membangun, 

dokumen artifak dari software intensive system (Awaad, Krauss, & Schmatz, 1978). 

Komponen UML terdiri dari Use Case Diagram, Activity Diagram, Squence 

Diagram, Class Diagram, dan Deployment Diagram. Use Case Diagram adalah 

merupakan pemodelan untuk prilaku (behavior) Sistem Informasi Tugas Akhir 

yang akan dibuat. Use Case  mendeksripsikan sebuah interksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat (Sukamto dan Shalahuddin (2013). 

Activity Diagram adalah diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang digunakan pada 

sebuah software (Sukamto dan Shalahuddin (2013).  Squence Diagram suatu adalah 

suatu diagram interaksi yang menekankan pada pengaturan waktu dari pesan-pesan. 

Diagram ini menampilkan sekumpulan peran dan pesan-pesan yang dikirim dan 

diterima oleh instansi yang memegang peranan tersebut (Booch, Rumbaugh, & 
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Jacobson, 1998). Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendifenisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (Sukamto dan 

Shalahuddin (2013). 

2.5  User Acceptance Test (UAT) 

User Accepetance Test (UAT) adalah suatu proses pengujian oleh pengguna 

yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa 

software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna, apabila 

hasil pengujian (testing) sudah dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna(S, 

2007). 

2.6  Tugas Akhir  

 Menurut KKBI, Tugas Akhir adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis 

mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademis seorang 

mahasiswa. Menurut Wikipedia, tugas akhir adalah istilah yang digunakan di 

indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tuis ilmiah berupa paparan tulisan 

hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam 

bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 

2.7  Penelitian Terkait 

Penelitian yang pernah dilakukan tentang pengembangan dengan metode 

Scurm adalah pada tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2. 2 Penelitian Terkait 

Peneliti Judul  Tahun Dirujuk 

(Krisnanda, 
2014) 

Implementasi Metodologi SCURM 
dalam Pembangunan Situs 
Harga Komoditas 

2014 4 Kali  

(Soedjono (2012 
 : 12) 

IMPLEMENTASI SCURM PADA 
PENGEMBANGAN SOFTWARE 
TERDISTRIBUSI Rezania 

2012 12 Kali 

(Firdaus & Indah, 
n.d.) 

Sistem Identifikasi Biometrik FKP 
Menggunakan  Histogram 
Equalization  dan  Principal 
Component Analysis (PCA) 

2013 4 Kali 
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(Ependi et al., 
2018) 

Implementasi Model Scurm pada Sistem 
Informasi Seleksi Masuk Mahasiswa 
Politeknik Pariwisata Palembang 

2018 3 Kali 

(Listiyoko, Ardi, 
Maksum, 
 Informasi,   & 
Informatika, 
2018) 

Implementasi Live Dashboard Dalam 
Pengembangan Business Intelligence Pada  E 
-LEARNING  Stmik Muhammadiyah 
Banten 

2018 4 Kali 

(Informatika, 
Matematika, 
Ilmu, Alam, & 
Maret, 2016) 

Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Rapat 
Di Dprd Kota Surakarta Dengan 
Menggunakan Metode Scurm Skripsi 

2016 2 Kali 

(Permana, 2015) Scurm Method Implementation in a 
Software Development Project 
Management 

2015 5 kali 

 
 

 

 


