
 

 

 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi 

Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Selain itu data juga 

memegang peranan penting dalam sistem informasi. Data yang akan dimasukan 

dalam sebuah sistem informasi dapat berupa formulir-formulir, prosedur-prosedur 

dan bentuk data lainnya (Kristanto, 2003). 

Komponen sistem informasi tersebut antara lain: 

1. Input 

Input disini adalah semua data yang dimasukan ke dalam sistem informasi. 

Dalam hal ini yang termasuk dalam input adalah dokumen-dokumen 

formulir formulir dan file-file. 

2. Proses 

Proses merupakan kumpulan prosedur yang akan memanipulasi input yang 

kemudian akan disimpan dalam bagian basis data dan seterusnya akan 

diolah menjadi suatu output yang akan digunakan oleh sipenerima. 

3. Output 

Output merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang sudah diolah 

menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dipakai penerima. 

Komponen ini akan berhunungan langsung dengan pemakai sistem 

informasi dan merupakan tujuan akhir dari pembuatan sistem informasi. 

Komponen ini dapat berupa laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pemakai 

sistem untuk memantau keberhasilan suatu organisasi 

4. Teknologi 

Teknologi disini merupakan bagian yang berfungsi untuk memasukan input, 

mengolah input dan menghasilkan keluaran. Terdapat tiga bagian dalam 

teknologi ini yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat 

manusia. 
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5. Basis Data 

Basis data merupakan kumpulan data-data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain yang disimpan dalam perangkat keras komputer dan akan 

diolah menggunakan perangkat lunak. Basis data sendiri merupakan 

kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang 

lain sehingga membentuk satu bangunan data. 

2.2  Constraint Satisfaction Problem 

 Constraint satisfaction problem (CSV) adalah permasalah yang disajikan 

ulang dalam bentuk himpunan variabel dan syarat-syarat (constraints) (Russell and 

Norvig, 2003). Setiap variabel berisikan nilai-nilai yang mungkin akan diberikan 

kepadanya memiliki ranah masing-masing. Syarat adalah hal yang akan melingkupi 

beberapa variabel dan setiap nilai yang diberikan kepada variabel tersebut haruslah 

sesuai dengan syarat yang melingkupinya. 

 Macam-macam batasan (constraint) dalam masalah penjadwalan menurut 

(Fang, 1994) adalah sebagai berikut: 

1. Edge constrain adalah dua kejadian yang tidak boleh ditempati dalam slot 

waktu yang sama. 

2. Ordering constrain, adalah batasan untuk mengatur urutan kejadian. 

3. Event sreat constraint, batasan yang mengatur urutan kejadian. 

4. Preset specification and exclusion, batasan untuk mengatur slot waktu yang 

akan digunakan oleh suatu kejadian sebelum melakukan pencarian solusi 

dilakukan. 

5. Capasity constraint, batasan tentang kapasitas suatu ruangan. 

6. Hard constrain dan soft constrain. Hard constrain adalah batasan yang 

tidak boleh dilanggar sedangkan soft constrain adalah batasan yang 

sebaiknya tidak boleh dilanggar. 

2.5  UML (Unified Modeling Language) 

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah 

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu 
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Unified Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan 

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun dan 

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram 

dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi 

penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada 

kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek 

(M.Shalahuddin, 2015). 

2.6  Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, 

Use Case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah 

sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Syarat 

penamaan Use Case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat 

dipahami. Ada dua hal utama pada Use Case yaitu pendefinisian apa yang yang 

disebut aktor dan Use Case (M.Shalahuddin, 2015). 

1. Aktor 

Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 

belum tentu merupakan orang. 

2. Use Case 

Use Case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

2.7  Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakukan objek pada Use Case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek atau message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu, untuk mengambarkan diagram sekuen maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah Use Case beserta metode-metode 
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yang dimiliki kelas yang diinstanisasi menjadi objek itu. Membuat diagram sekuen 

juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada Use Case. Banyaknya 

diagram sekuen yang harus digambar adalah minimal sebanyak pendefinisian Use 

Case yang memiliki proses sendiri atau yang penting semua Use Case yang 

didefinisikan interaksi jalannya sudah dicakup pada diagram sekuen sehingga 

semakin banyak Use Case yang didefinisikan maka diagram sekuen yang harus 

dibuat juga semakin banyak (M.Shalahuddin, 2015).  

Penomoran pesan berdasarkan urutan interaksi pesan. Penggambaran letak 

pesan harus berurutan, pesan yang lebih atas dari lainnya adalah pesan yang 

berjalan terlebih dahulu. Semua metode didalam kelas harus ada didalam kolaborasi 

atau sekuen, jika tidak ada berarti perancangan metode dialam kelas itu kurang baik. 

Hal ini karena ada metode yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kegunaannya. 

2.8  Class diagram 

Diagram kelas atau Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi (M.Shalahuddin, 2015). 

1. Atribut 

Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. 

2. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 

Diagram kelas dibuat agar programmer membuat kelas-kelas sesuai 

rancangan didalam diagram kelas agar antara dokumentasi rancangan dan 

perangkat lunak sinkron. Banyak berbagai kasus, perancangan kelas yang 

dibuat tidak sesuai dengan kelas-kelas yang dibuat pada perangkat lunak, 

sehingga tidaklah ada gunanya lagi sebuah perancangan karena apa yang 

dirancang dan hasilnya tidak sesuai. Kelas-kelas yang ada pada struktur 

sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan 

sistem sehingga programmer dapat membuat kelas-kelas di dalam program 

erangkat lunak sesuai dengan perancangan diagram kelas. Susunan struktur 

kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas 

berikut : 
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a. Kelas main 

Kelas yang memiliki fungsi awal yang dieksekusi ketika sistem 

dijalankan. 

b. Kelas yang menangani tampilan sistem (View) 

c. Kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. 

d. Kelas yang diambil dari pendefinisian Use Case (controller) 

Kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada diambil dari 

pendefinisian Use Case, kelas ini biasanya disebut dengan kelas 

proses yang menangani \proses bisnis pada perangkat lunak. 

e. Kelas yang diambil dari pendefinisian data (Model) 

Kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data 

menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke 

basis data. 

2.9  Deployment Diagram 

Deployment Diagram menunjukan konfigurasi komponen dalam proses 

eksekusi aplikasi. Diagram deployment juga dapat digunakan untuk memodelkan 

hal-hal berikut (M.Shalahuddin, 2015): 

1. Sistem tambahan (embedded system) yang menggambarkan rancangan 

device, node dan hardware. 

2. Sistem client server. 

3. Sistem terdistribusi murni. 

4. Rekayasa ulang aplikasi. 

2.10  Penelitian Terkait 

Berikut ini merupakan penelitian terkait tentang penjadwalan yang disajikan 

dalam tabel: 

Tabel 2.1 Basis Data Mata Pelajaran 

No. Penulis Judul Metode Deskripsi 

1. (Ridwan, 

2014) 

Membangun sistem 

penjadwalan 

penggunaan ruang 

laboratorium dengan 

algoritma modified 

modified 

bidirectional 

A* 

Hasil dari penelitian ini berhasil 

menyelesaikan kasus penjadwalan 

penggunaan ruang laboratorium 

dengan persentase 100% jadwal 

yang dihasilkan bebas terhadap 
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bidirectional A* 

(Studi Kasus: 

Laboratorium Jurusan 

Teknik Informatika 

UIN SUSKA Riau) 

bentrok waktu pengajar dan 

ruangan 

2. (Riyanto, 

Suyono and 

Dahlan, 

2012) 

 

Penjadwalan 

pembangkit tenaga 

listrik jangka pendek 

menggunakan 

algoritma ant colony 

optimization 

ant colony 

optimization 

Dari hasil penelitian terhadap 

penjadwalan pembangkit tenaga 

listrik jangka pendek menggunakan 

ant colony optimization, didapatkan 

penghematan biaya pembangkitan 

sebesar 23,4%. 

3. (Saragih, 

2012) 

Aplikasi sistem 

perangkat lunak 

menggunakan 

algoritma ant untuk 

mengatur 

penjadwalan kuliah 

algoritma ant Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh saragih adalah sistem 

penjadwalan otomatis 

menampilkan output berupa daftar 

mata kuliah yang setiap harinya 

dengan disertai keterangan dosen 

yang mengajar 

4 (Wahyu et 

al., 2010) 

Sistem informasi 

penerimaan 

mahasiswa baru 

Berbasis web dan 

wap 

WEB dan 

WAP 

Sistem informasi penerimaan 

mahasiswa baru berbasis Web dan 

WAP sudah memberikan kemudahan 

kepada calon mahasiswa dalam 

mengakses informasi dan melakukan 

proses pendaftaran serta konfirmasi 

pembayaran pendaftaran online. Hal ini 

terbukti dengan hasil akhir dari 

kuisioner yang dilakukan saat tahap 

pengujian. 

5. (Novriyanto 

and Zaid.S, 

2013) 

Penerapan Algoritma 

Backtracking 

Berbasis Blind 

Search untuk 

Menentukan 

Penjadwalan 

Mengajar 

Backtracking 

Bind Search 

Basic 

kesimpulan dari penelitian ini adalah 

algoritma backtracking hanya bisa 

menetukan penjadwalan mengajar 

hanya 3 lokal dari 30 lokal. 

Keterbatasan jumlah guru dan mata 

pelajaran menjadi permasalah bagi 

algoritma backtracking, 

 

 

 

 

 

 

 


