
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambilan keputusan yang cerdik (Jogiyanto, 2005). 

2.1.1 Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat terdiri dari komponen-komponen yang disebut 

dengan istilah blok bangunan (building block), blok masukan (input block), blok 

model (model block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology 

block), blok dasar data (database block), dan blok kendali (control block). Sebagai 

suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan 

yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya (Jogiyanto, 

2005). 

1. Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasis data dengan  

cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran 

Merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna 

untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 
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4. Blok Teknologi 

Teknologi merupakan “tool box” dalam sistem informasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga 

bagian utama, yaitu teknisi, perangkat lunak, dan perangkat keras. 

5. Blok Basisdata 

Basisdata merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan diperangkat keras komputer 

dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu 

disimpan dalam basisdata untuk data keperluan penyediaan informasi lebih 

lanjut. Data di dalam basisdata perlu diorganisasikan sedemikian rupa 

supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang 

baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basisdata 

diakses atau dimanipulasi menggunakan perangakat lunak paket yang 

disebut database management system (DBMMS) 

6. Blok kendali 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, 

api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan 

sistem itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. 

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan 

bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila 

terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

2.2 Sistem Informasi Geografis 

Dalam jurnal ilmiah teknologi informasi dan komunikasi oleh Fransisko, 

dkk. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola 

data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Dalam arti yang 

lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk 

membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi 

geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah 
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database. Para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan 

mengoperasikannya dan data sebagai  bagian dari sistem ini. 

2.2.1 Sub-Sistem Sistem Informasi Geografis 

Menurut Edy dan Vickey dalam jurnalnya, ada beberapa subsistem sistem 

informasi geografis yaitu data input, data output, data manajemen dan data 

manipulasi dan analisis. Jika subsistem SIG di atas  diperjelas  berdasarkan  uraian  

jenis masukan, proses dan jenis keluaran yang ada di dalamnya, maka subsistem 

SIG juga dapat digambarkan seperti tersaji pada Gambar  2.1 

 

Gambar 2.1 Uraian Sub-Sistem 

2.3 Hunian 

Dalam jurnal perspektif arsitektur oleh indrabakti dan Fredyantoni, 2014. 

Hunian adalah tempat melakukan kegiatan sehari-hari namun juga bisa memicu 

kenangan masa lampau dan akhirnya menciptakan ikatan psikologis antara  

manusia  dengan lingkungannya (Werner, dkk 1987 dalam Halim, 2008). Turner 

(1972) menyatakan bahwa yang terpenting dari hunian bukan wujudnya, 

melainkan dampak  terhadap  kehidupan  penghuninya.  Hunian  tidak  dapat  

dilihat  sebagai  bentuk  fisik bangunan menurut standar tertentu (dweling unit), 

tetapi merupakan proses interaksi hunian dengan penghuni dalam siklus waktu. 
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Konsep interaksi antara hunian dan penghuninya adalah apa yang diberikan 

hunian kepada penghuni, serta dilakukan penghuni terhadap huniannya. 

2.4 Pemetaan 

2.4.1 Pengertian Peta 

Pada umumnya peta adalah sarana guna memperoleh gambaran data 

ilmiah yang terdapat di atas permukaan bumi dengan cara menggambarkan 

berbagai tandatanda dan keteranganketerangan, sehingga mudah dibaca dan 

dimengerti. Peta yang memberikan gambaran mengenai kondisi permukaan suatu 

areal tertentu pada permukaan bumi yang dinyatakan dengan simbol-simbol, 

tanda-tanda, serta keterangan dalam skala tertentu disebut peta topografi. 

2.4.2 Skala dan Pengisian Pada Peta  

Skala adalah besarnya reduksi yang diambil untuk peta yang dibuat 

terhadap areal permukaan bumi yang sesungguhnya, yaitu perbandingan jarak 

antara dua buah titik pada peta terhadap jarak antara kedua titik tersebut pada 

keadaan sebenarnya. Penentuan skala peta didasarkan pada tingkat ketelitian dan 

banyaknya informasi yang dibutuhkan mengenai keadaan daerah yang dipetakan 

pada ukuran gambar-gambar yang harus dimasukkan dalam peta dan pada tujuan 

dari pemetaan tersebut (Jefferson, 2012). 

2.4.3 Pembuatan Peta Dasar  

Dalam pembuatan peta dasar, yang harus diperhatikan adalah efisiensi. 

Jadi metode yang dipilih haruslah dengan mempertimbangkan faktor utama yaitu 

efisiensi yang tentu saja disesuaikan dengan persyaratan untuk peta yang akan 

dibuat. Dalam pembuatan peta dasar, perhatian haruslah pula dicurahkan pada 

cara-cara melakukan penggambaran (Jefferson, 2012). 

2.4.4 Ketelitian Peta  

Ketelitian peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data dan atau 

informasi georeferensi dan tematik. Tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang 

wilayah ditentukan berdasarkan pada skala minimal yang diperlukan untuk 

merekonstruksi informasi pada peta di muka bumi. Kesalahan yang disebabkan 

oleh alat-alat penggambaran seperti ketebalan pensil gambar, kesalahan pada 
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penyimpangan penempatan mistar, penggaris dan lain-lain sedapat mungkin 

diusahakan agar besarnya tidak melebihi 0.2 mm (Jefferson, 2012). 

2.5 Google Map API 

Dalam jurnal informatika Mulawarman oleh Andi, tahun 2015, google 

map adalah merupakan SIG yang berbasis internet yang disediakan oleh google 

secara gratis (bukan untuk kepentingan komersial), termasuk didalamnya website 

google map (maps.google.com), google ride finder, google translate dan peta 

yang dapat disisipkan pada website lain melalui google map API. Saat ini google 

map adalah layanan pemetaan berbasis web yang popular. User dapat 

menambahkan layanan google map ke sebuah website menggunakan google map 

API.  

Google map API dapat ditambahkan ke sebuah website menggunakan 

javascript. API tersebut menyediakan banyak fasilitas dan utilitas untuk 

memanipulasi peta dan menambahkan konten ke peta melalui berbagai layanan, 

memungkinkan user untuk membuat aplikasi peta yang kuat pada sebuah website. 

Namun untuk dapat mengakses google map, terlebih dahulu user harus melakukan 

pendaftaran API key dengan data pendaftaran berupa nama domain web yang kita 

bangun. 

2.6 GPS 

Menurut Gusti, dkk tahun 2012 dalam jurnalnya, global positioning system 

(GPS) merupakan suatu kumpulan satelit dan sistem kontrol yang memungkinkan 

sebuah penerima GPS untuk mendapatkan lokasinya di permukaan bumi 24 jam 

sehari. Setiap satelit ini mengelilingi bumi sekitar 12000 mil atau 19.300 km, 

mengelilingi bumi 2 kali setiap harinya. Orbit satelit-satelit ini diatur sedemikian 

rupa sehingga pada setiap saat, suatu tempat di bumi akan dijangkau minimal 4 

satelit (Gintoro, dkk 2010). 

Sistem ini menggunakan sejumlah satelit yang berada di orbit bumi, yang 

memancarkan sinyalnya ke bumi dan ditangkap oleh sebuah alat penerima. Ada 

tiga bagian penting dari sistim ini, yaitu bagian kontrol, bagian angkasa, dan 

bagian pengguna. 
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1. Bagian Kontrol  

Setiap satelit dapat berada sedikit diluar orbit, sehingga bagian ini melacak 

orbit satelit, lokasi, ketinggian, dan kecepatan. Sinyal-sinyal dari satelit 

diterima oleh bagian kontrol, dikoreksi, dan dikirimkan kembali ke satelit. 

Koreksi data lokasi yang tepat dari satelit ini disebut dengan data 

ephemeris, yang nantinya akan di kirimkan kepada alat navigasi kita.  

2. Bagian Angkasa  

Bagian ini terdiri dari kumpulan satelit-satelit yang berada di orbit bumi, 

sekitar 12.000 mil diatas permukaan bumi. Kumpulan satelit-satelit ini 

diatur sedemikian rupa sehingga alat navigasi setiap saat dapat menerima 

paling sedikit sinyal dari empat buah satelit. Sinyal satelit ini dapat 

melewati awan, kaca, atau plastik, tetapi tidak dapat melewati gedung atau 

gunung. Satelit mempunyai jam atom, dan juga akan memancarkan 

informasi „waktu/jam‟ ini. Data ini dipancarkan dengan kode 

„pseudorandom‟. Masing-masing satelit memiliki kodenya sendiri-sendiri. 

Nomor kode ini biasanya akan ditampilkan di alat navigasi, maka kita bisa 

melakukan identifikasi sinyal satelit yang sedang diterima alat tersebut. 

Data ini berguna bagi alat navigasi untuk mengukur jarak antara alat 

navigasi dengan satelit, yang akan digunakan untuk mengukur koordinat 

lokasi. Kekuatan sinyal satelit juga akan membantu alat dalam 

penghitungan. Kekuatan sinyal ini lebih dipengaruhi oleh lokasi satelit, 

sebuah alat akan menerima sinyal lebih kuat dari satelit yang berada tepat 

diatasnya (bayangkan lokasi satelit seperti posisi matahari ketika jam 12 

siang) dibandingkan dengan satelit yang berada di garis cakrawala 

(bayangkan lokasi satelit seperti posisi matahari terbenam atau terbit). Ada 

dua jenis gelombang yang saat ini dipakai untuk alat navigasi berbasis 

satelit pada umumnya, yang pertama lebih dikenal dengan sebutan L1 pada 

1575.42 MHz. Sinyal L1 ini yang akan diterima oleh alat navigasi. Satelit 

juga mengeluarkan gelombang L2 pada frekuensi 1227.6 Mhz. Gelombang 

L2 ini digunakan untuk tujuan militer dan bukan untuk umum.  
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3. Bagian Pengguna  

Bagian ini terdiri dari alat navigasi yang digunakan. Satelit akan 

memancarkan data almanak dan ephemeris yang akan diterima oleh alat 

navigasi secara teratur. Data almanak berisikan perkiraan lokasi 

(approximate location) satelit yang dipancarkan terus menerus oleh satelit. 

Data ephemeris dipancarkan oleh satelit, dan valid untuk sekitar 4 sampai 

6 jam. Menunjukkan koordinat sebuah titik (dua dimensi), alat navigasi 

memerlukan paling sedikit sinyal dari 3 buah satelit. Untuk menunjukkan 

data ketinggian sebuah titik (tiga dimensi), diperlukan tambahan sinyal 

dari 1 buah satelit lagi. Dari sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh kumpulan 

satelit tersebut, alat navigasi akan melakukan perhitungan-perhitungan, 

dan hasil akhirnya adalah koordinat posisi alat tersebut. Makin banyak 

jumlah sinyal satelit yang diterima oleh sebuah alat, akan membuat alat 

tersebut menghitung koordinat posisinya dengan lebih tepat.  

Karena alat navigasi ini bergantung penuh pada satelit, maka sinyal satelit 

menjadi sangat penting. Alat navigasi berbasis satelit ini tidak dapat bekerja 

maksimal ketika ada gangguan pada sinyal satelit. Ada banyak hal yang dapat 

mengurangi kekuatan sinyal satelit:  

1. Kondisi geografis, seperti yang diterangkan diatas. Selama kita masih 

dapat melihat langit yang cukup luas, alat ini masih dapat berfungsi. 

2. Hutan. Makin lebat hutannya, maka makin berkurang sinyal yang dapat 

diterima. 

3. Air. Jangan berharap dapat menggunakan alat ini ketika menyelam.  

4. Kaca film mobil, terutama yang mengandung metal.  

5. Alat-alat elektronik yang dapat mengeluarkan gelombang elektromagnetik. 

6. Gedung-gedung. Tidak hanya ketika didalam gedung, berada diantara 2 

buah gedung tinggi juga akan menyebabkan efek seperti berada di dalam 

lembah. 
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7. Sinyal yang memantul, misal bila berada diantara gedung-gedung tinggi, 

dapat mengacaukan perhitungan alat navigasi sehingga alat navigasi dapat 

menunjukkan posisi yang salah atau tidak akurat. 

2.7 Mobile 

Aplikasi mobile berasal dari kata application dan mobile. Application yang 

artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program 

siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau 

aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju sedangkan mobile 

dapat diartikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain 

(Buyens, 2001). 

2.8 Android 

Android  merupakan  platform perangkat  lunak  untuk  perangkat  mobile 

yang  mencakup  sistem  operasi,  perangkat lunak,  middleware  (middleware),  

serta pengguna  utama  aplikasi  (e-mail client, kalender, peta, browser, kontak).  

Fitur-fitur  pada  Android  antara  lain adalah:  

1. Framework aplikasi, memungkinkan daur ulang dan penggantian 

komponen. 

2. Browser  terintegrasi  berbasis  engine open source WebKit  yang  juga 

digunakan di  browser IPhone dan Nokia S60v3. 

3. Rancangan handset. Platform disesuaikan dengan kebutuhan video  

graphics  adapter (VGA) yang lebih besar, library grafik 2D dan 3D  yang 

berdasarkan pada spesifikasi OpenGL ES 1.0 serta layout  smartphone  

yang tradisional.  

4. Multitouch. Android memiliki dukungan bawaan untuk multitouch yang  

tersedia  pada  handset  terbaru seperti HTC Hero. 

5. Dukungan hardware tambahan. Android mendukung penggunaan  kamera,  

layar sentuh, global positioning system (GPS), pengukur kecepatan, 

magnetometer, akselerasi 2D bit blits (dengan orientasi hardware,  

scaling, konversi  format  piksel) dan  akselerasi grafis 3D. 
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2.9 MySQL 

Pengertian MySQL adalah sebuah program database server yang mampu 

menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user, serta 

menggunakan perintah standar SQL. MySQL merupakan free software dibawah 

lisensi general public license (GPL) (Nugroho, 2009). 

2.10 XAMPP 

Xampp adalah sebuah paket komplit yang terdiri atas program Apache 

Web Server 2.2.12, MySQL 5.1.37 database, modul PHP 5.3.0. 

2.11 PHP Hypertext Pre-Processor (PHP) 

PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP 

merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di 

server. Hasilnya akan dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan 

browser. 

Secara khusus PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. 

Artinya, PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. 

Keuntungan menggunakan PHP ada lima, yaitu: (Kadir, 2008). 

1. Kesederhanaan dari bahasa PHP. 

2. Siklus pengembangan yang lebih pendek karena pemudahan dalam 

pembuatan model dan komponen-komponen yang dapat digunakan lagi 

pada pengembangan berikutnya. 

3. Memiliki konektivitas ke server basisdata. 

4. Bersifat open source dan tidak bergantung pada platform manapun. 
 

2.12 Metodologi Pengembang Sistem Waterfall 

Model waterfall merupakan salah satu metode dalam systems development 

life cycle (SDLC). metode ini merupakan metode dengan model sekuensial, 

sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas 

berikutnya. Fokus terhadap masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena 

tidak adanya pengerjaan yang sifatnya parallel (Imam, 2010). 
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2.12.1 Tahapan Metode Waterfall 

Berikut ini adalah tahapan metode waterfall: 

 

Gambar 2.2 Tahapan Metode Waterfall 

1. Requirement Analysis 

Seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini, termasuk 

didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan 

software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, 

survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap 

selanjutnya. 

2. System Design 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan tahapan coding system. Tahap ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran  seperti apa sistem yang akan 

dibuat dan bagaimana interface untuk setiap kegiatannya. Tahap ini 

membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan tahapan pemrograman. Pembuatan software 

dipecah  menjadi  modul-modul  kecil  yang  nantinya  akan digabungkan 

dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan 

pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah telah memenuhi fungsi 

yang diinginkan atau belum. 
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4. Integration dan Testing 

Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat 

dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software telah sesuai 

atau belum sesuai dengan desainnya. 

5. Operation dan Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang  sudah  

jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 

dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. 

2.13 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

metode berorientasi objek atau object oriented merupakan paradigma baru 

dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan 

objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang dimaksud dengan berorientasi 

objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek-

objek diskrit yang bekerja sama antara informasi atau struktur data dan perilakau 

(behavior) yang mengaturnya (Sholiq, 2006). 

Berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika 

dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba-atasi dengan bantuan 

komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus 

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta 

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum 

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara 

keseluruhan (Nugroho, 2002). 

2.14 Unifed Modelling Languange (UML) 

Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady Booch, DR.James 

Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter Yourdon, dan lainnya.

 UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan berbagai aspek 

dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain: 

(Sholiq, 2006). 
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1. Diagram Use case. 

2. Diagram Aktivitas. 

3. Diagram Sekuensial. 

4. Diagram Kolaborasi. 

5. Diagram Kelas. 

6. Diagram Statechart. 

7. Diagram Komponen. 

8.  Diagram Deployment. 

 

2.14.1 Diagram Use Case 

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan aktor (jenis 

kelas khusus) dan keterhubunganya (Sholiq, 2006). 

Tabel 2.1 Simbol-simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor 

2 

 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

3 

 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

4 

 

Extend 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

5 

 

Generalizati

on 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

6 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

(Sumber: Sholiq, 2006) 
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2.14.2 Diagram Aktivitas 

Diagram ini untuk menunjukkan aliran aktivitas disistem. Diagram ini 

adalah pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini penting untuk 

memodelkan fungsi sistem dan menekankan pada aliran kendali diantara objek-

objek (Sholiq, 2006). 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

2 

 

Action 
State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

3 

 

Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

5 

 

Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.14.3 Diagram Sekuen 

Diagram ini menunjukkan interaksi yang terjadi anrata objek. Diagram ini 

merupakan pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini menekankan pada 

basis keberurutan waktu dari pesan-pesan yang terjadi (Sholiq, 2006). 

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi 
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Tabel 2.4 Simbol-Simbol Sequence Diagram (Lanjutan). 

No Gambar Nama Keterangan 

3 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.14.4 Diagram Kaloborasi 

Diagram ini juga merupakan diagram interaksi. Diagram ini menekankan 

pada organisasi sruktur dari objek-objek yang mengirim dan menerima pesan 

(Sholiq, 2006). 

Tabel 2.5 Simbol-Simbol Collaboration Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Object Objek dari kelas saat sistem dijalankan 

2  Link Relasi antar objek 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.14.5 Diagram Kelas 

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kelas, interface dan kolaborasi dan 

keterhubungannya. Diagram kelas ditujukan untuk pandangan statik terhadap 

sistem (Sholiq, 2006). 

Tabel 2.6 Simbol-Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

2 
 Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek. 

3 

 

Class 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

 

 

nama_objek:nam

a_kelas 

atribut = nilai 
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Tabel 2.7 Simbol-Simbol Class Diagram (Lanjutan). 

4 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor 

5 
 

Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 

suatu objek. 

6 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

7 
 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.14.6 Diagram Deployment 

Diagram ini menunjukkan konfigurasi pemrosesan saat jalan dan 

komponen–komponen yang terdapat didalamnya. Diagram ini merupakan 

pandangan statik dari arsitektur (Sholiq, 2006). 

Tabel 2.8 Simbol-Simbol Deployment Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Package 
Merupakan sebuah bungkusan dari satu 

atau lebih mode 

2 

 

Node 

Biasanya mengacu pada perangkat 

keras (hardware), perangkat lunak 

yang tidak dibuat sendiri (software), 

jika didalam node disertakan 

komponen untuk mengkonsistenkan 

rancangan maka komponen yang diikut 

sertakan harus sesuai dengan 

komponen yang telah didefinisikan 

sebelumnya pada diagram komponen 

3 

 

Kebergantungan/ 

dependency 

Kebergantungan antar node, arah panah 

mengarah pada node yang dipakai 

4  Link Relasi antar node 

(Sumber : Sholiq, 2006) 
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2.15 Unit Test (UT) 

UT metode verifikasi dan validasi software  yang dilakukan oleh developer 

untuk  memastikan  bahwa  unit  individual  dari  suatu  source  code  berfungsi 

sebagaimana dimaksudkan. Unit individual dalam suatu  source code  bisa berupa 

function  dan  procedure  (pada paradigma terstruktur) serta class dengan berbagai 

method  (pada  paradigma  objek).  Dalam  literatur  software  testing,  biasanya  

UT ini dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

1. Static  UT.  Dalam static  UT, developer tidak mengeksekusi unit 

individual tersebut  tetapi  akan  dilakukan  review  terhadap  source  code  

tersebut dengan  melihat  berbagai  kemungkinan  perilaku  yang  mungkin  

terjadi terhadap  software.  Review  terhadap unit  individual  dilaksanakan  

dengan menggunakan 2 teknik: 

a. Inspection:  review  dilakukan  oleh  peer  group  dengan  suatu  kriteria 

tertentu. 

b. Walkthrough:  developer  memimpin  tim  untuk  melakukan  simulasi 

berdasarkan skenario tertentu. 

2. Dynamic  UT.  Dalam  dynamic  UT, developer melakukan eksekusi  

source code  secara  terisolasi,  dalam artian tidak berada  dalam  execution 

environment yang semestinya.    

Dari  definisi  di atas,  UT  merupakan  pengujian  fitur  atau  modul  yang 

merupakan bagian kecil dari sistem yang diuji secara terpisah untuk memastikan 

fitur atau modul tersebut dapat berfungsi dengan baik dan benar. 

2.16 Blackbox 

Pengujian ini juga sering disebut pengujian fungsional karena penguji 

hanya melakukan pengujian pada perangkat lunak yang berkaitan dengan 

fungsionalitas dan bukan pada implementasi perangkat lunak. Pengujian ini 

berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari 

perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa blackbox merupakan pengujian yang berfokus 

pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi input dan 

output sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati, 2016). 
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2.17 User Acceptance Testing (UAT) 

UAT  yaitu  pengujian  yang  dilakukan  oleh pengguna  dari  sistem  

untuk  memastikan  fungsi-fungsi  yang  ada  pada  sistem tersebut telah  berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.  Dari definisi  di  atas,  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 bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna (Zarnelly dan  

Della, 2014).   


