
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem  

Menurut Amsyah (2000), sistem adalah elemen elemen yang saling 

berhubungan membentuk suatu kesatuan atau organisasi. 

 Adapun pengertian sistem menurut Jogiyanto (2005), suatu sistem adalah 

suatu jaringan kerja dari prosedur prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran yang tertentu. 

Menurut Kadir (2003), sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait 

atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Hariyanto (2004), sistem adalah kumpulan objek atau elemen yang 

saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

   Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu sistem 

merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam 

melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2.2. Informasi  

Menurut Jogiyanto (2005), informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya. Informasi juga 

dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai 

arti dan manfaat bagi manusia. Sedangkan data adalah aliran fakta mentah yang 

menunjukkan peristiwa yang telah terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik 

sebelum diorganisir dan ditata menjadi suatu bentuk yang bisa dipahami dan 

digunakan. 

 

2.3. Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005), sistem informasi didefenisikan oleh Robert A. 

Leitch dan K. Roscoe Davis: adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi 
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bersifat material dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan laporan yang digunakan. 

Menurut Sutabri (2004), sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat  manajerial dengan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan laporan yang diperlukan. 

Menurut Jogiyanto (2005), komponen komponen sistem informasi terdiri 

dari: 

1. Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. 

2. Blok Model 

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

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basisdata dengan 

cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi 

Teknologi merupakan kotak alat 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. 

5. Blok Basisdata 

Basisdata merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasiya. 
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6. Blok Kendali 

Beberapa pengendalian perlu direncanakan dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun 

bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

 

2.4. PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut Nugroho (2005), PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext 

Preprocessor yang merupakan bahasa pemrograman scripting yang bersifat open 

source. Program ini bersifat server side, artinya tanpa adanya server yang berjalan 

di sisinya script program PHP tidak dapat dijalankan. 

Menurut Arbie (2004), PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang 

perintahnya dilaksanakan pada server dan kemudian hasilnya ditampilkan 

komputer klien. PHP juga merupakan HyperText Markup Language (HTML) 

embedded, yaitu perintah perintah PHP yang dituliskan bersamaan dengan 

perintah perintah HTML. Dapat dikatakan tanpa HTML sendiri merupakan 

sebuah bahasa untuk membuat tampilan web. Jadi, ada sinergi dari dua bahasa 

yang paling menguatkan, yaitu PHP dan HTML. 

Menurut Swastika (2006), PHP adalah sebuah bahasa pemrograman 

seperti halnya Java, Pascal, Basic atau C yang bersama sama dengan database 

server membuat situs yang kita buat menjadi lebih dinamis. PHP merupakan 

kepanjangan dari Personal Home Page tapi mengalami perubahan menjadi PHP 

Hypertex PreProsesor yang diperkenalkan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf 

karena sifatnya yang open source maka orang diseluruh dunia dapat 

mengembangkan, menggunakan dan mendistribusikannya secara gratis. 

 PHP merupakan bahasa scripting yang open source dan digunakan untuk 

membuat situs web yang dinamis dan powerfull. Berikut ini adalah beberapa 

modul yang tersedia untuk PHP: 

1. PHP menyediakan kemampuan untuk melakukan koneksi terhadap 

berbagai macam database diantaranya adalah: Adabas, dBase, Empree, 

FilePro, Informix, Interbase, mSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQLQL, 

Solid, Sybase, velocis, dan beberapa database jenis dbm milik Unix. 
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2. XML (eXtensible Markup Language) juga didukung oleh PHP. XML 

sendiri adalah format lain dari HTML yang memisahkan isi atau informasi 

yang disimpan oleh halaman web dari presentasi dari halaman tersebut. 

3. PHP mendukung proses upload file (seperti yang disebutkan oleh RFC-

1867) binary atau file teks. 

4. PHP dapat membaca dan men-setting cookies pada HTTP. 

5. PHP mempunyai regular expression untuk memanipulasi string yang 

kompleks. 

Menurut Paranginangin (2006), PHP mempunyai banyak kelebihan yang 

tidak dimiliki oleh bahasa script sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script 

server side, yang bisa melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti 

mengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman web dinamis dan 

kemampuan mengirim serta menerima cookies, bahkan lebih daripada 

kemampuan CGI. 

PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi, antara lain Linux, Unix, 

Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS. PHP mendukung banyak web server, 

seperti Apache, Microsoft Internet Information Server (MIIS), Personal Web 

Server (PWS), Netscape and iPlanet Servers, Orielly Website dan masih banyak 

lagi, PHP dapat bekerja sebagai suatu CGI Processor. 

PHP tidak terbatas pada hasil keluaran Hypertext Markup Languages 

(HTML). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran gambar, file 

PDF, dan movies flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti XHTML dan 

file XML lainnya. 

Salah satu fitur yang dapat diandalkan oleh PHP adalah dukungannya 

terhadap banyak database. Berikut database yang dapat digunakan oleh PHP: 

Adabase D, dBase, Direct MS-SQL, Empress, FilePro, FrontBase, Hyperwave, 

IBM DB2, informix dan masih banyak lagi. 

 

2.5. MySQL 

Menurut Nugroho (2005), MySQL merupakan sebuah database yang 

berbasiskan server database. Kemampuannya menangani Relasional Database 
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Management System (RDBMS) mengakibatkan database ini menjadi database 

yang sangat populer saat ini.  

Menurut Paranginangin (2006), MySQL adalah sebuah aplikasi Relational 

Database Management Server (RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta 

bersifat open source. MySQL merupakan salah satu jenis database server yang 

banyak digunakan di dunia maya yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses database. Database adalah sekumpulan tabel yang saling 

berhubungan satu sama lain, yang tujuannya adalah memelihara informasi dan 

membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Untuk menambah, mengakses dan 

memproses data yang disimpan di komputer, diperlukan sistem manajemen 

database seperti MySQL. 

MySQL dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi. Menurut 

Arbie (2004), keunggulan MySQL dalam mengolah database adalah: 

1. Kecepatan 

Berdasarkan hasil pengujian, MySQL memiliki kecepatan yang paling 

baik dibandingkan database server lainnya. Contohnya MySQL 4.0 

kinerja query naik sebesar 200% dari kinerja biasa. 

2. Mudah Digunakan 

Perintah dalam MySQL dan aturan aturannya relatif mudah diingat dan 

diimplementasikan, karena MySQL menggunakan Structured Query 

Language (SQL) sebagai bahasa standar database. 

3. Open Source 

MySQL sudah menggunakan konsep Open Source, siapapun dapat 

mengembangkan MySQL dan hasil pengembangannya dipublikasikan 

kepada para pemakai. 

4. Kapabilitas 

MySQL mampu memproses data yang tersimpan dalam database dengan 

jumlah 50 juta record, 60.000 tabel dan 5.000.000.000 jumlah baris, serta 

mampu memproses sebanyak 32 indeks per tabel. 
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5. Replika Data 

Dengan adanya fasilitas replika data, dapat mempunyai beberapa database 

bayangan pada beberapa server anak lainnya yang berasal dari satu 

database untuk sehingga akan meningkatkan kinerja dan kecepatan 

MySQL. 

6. Biaya Rendah 

Pemakai dapat menggunakan MySQL tanpa harus mengeluarkan biaya 

yang cukup mahal selama mengikuti konsep open source/GNU Public 

License. 

7. Konektifitas dan Keamanan 

MySQL menerapkan sistem keamanan dan hak akses secara bertingkat, 

termasuk dukungan dengan keamanan data secara pengacakan lapisan 

data. Adanya tingkatan user dan jenis akses yang beragam dan sistem 

pengacakan password (encrypted password). 

8. Fleksibilitas 

MySQL mendukung perintah perintah ANSI SQL 99 dan beberapa 

perintah database alternatif lainnya sehingga memudahkan untuk beralih 

ke MySQL. 

9. Lintas Platform Sistem Operasi 

MySQL dapat dijalankan pada beberapa sistem operasi, diantaranya yaitu 

Linux, Windows, FreeBSD, Novell Netware, Sun Solaris, Sco OpenUnix 

dan IBM’s AIX. 

 

2.6. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Hariyanto (2004), maksud dari UML adalah bahasa grafis untuk 

mendokumentasi, menspesifikan dan membangun sistem perangkat lunak. UML 

berorientasi objek, menerapkan banyak level abstraksi, tidak bergantung proses 

pengembangan, tidak bergantung bahasa dan teknologi, pemaduan beberapa 

notasi diberagam metodologi dan usaha bersama dari banyak pihak. Dengan 

metode pendekatan sistem yang berorientasi objek, maka penulis akan 



 

11 
 

menggambarkan bagaimana karakteristik sistem tersebut dengan menggunakan 

pemodelan yang disebut Unified Modeling Language (UML).  

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara 

lain: 

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. 

 

2.6.1. Use Case Diagram 

Use case diagram menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem 

atau persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai 

atau pengguna. Adapun simbol simbol diagram use case dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Simbol Diagram Use Case 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 Actor 

Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen  mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung pada elemen yang tidak mandiri 

(independent). 
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Tabel 2.1 Simbol Diagram Use Case (Lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

3  Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi prilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

5  Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

7 

 

 

 

System 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8  Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu actor. 

9  Colaboration 

Interaksi aturan aturan dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk menyediakan prilaku 

yang lebih besar dari jumlah dan elemen 

elemennya (sinergi). 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.6.2. Activity Diagram 

Activity diagram atau diagram aktivitas menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem. Dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran 

kejadian (flow of events) dalam use case. Aktivitas dalam diagram dipresentasikan 

dengan bentuk bujur sangkar bersudut tidak lancip yang di dalamnya berisi 

langkah langkah apa saja yang terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan 

mulai (start state) yang menunjukkan dimulainya aliran kerja dan sebuah keadaan 
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selesai (end state) yang menunjukkan akhir diagram, titik keputusan 

dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk 

setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk aliran kerja yang 

komplek dan melebar. Adapun simbol diagram aktivitas dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2 Simbol Diagram Aktivitas 

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: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.6.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram atau diagram sekuensial menggambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message 

yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar 

diagram sekuensial maka harus diketahui objek objek yang terlibat dalam sebuah 

use case beserta metode metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek 

itu. 

Banyaknya diagram sekuensial yang harus digambar adalah sebanyak 

pendefenisian use case yang memiliki proses sendiri atau yang penting semua use 

case yang telah didefenisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada 

diagram sekuensial sehingga semakin banyak use case yang didefenisikan maka 
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diagram sekuensial yang harus dibuat semakin banyak. Adapun simbol diagram 

sekuensial dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Simbol Diagram Sekuensial 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 Life 

Line 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

3 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.6.4. Colaboration Diagram 

Colaboration diagram atau diagram kolaborasi menunjukkan informasi 

yang sama persis dengan diagram sekuensial, tetapi dalam bentuk dan tujuan yang 

berbeda. Pada diagram sekuensial, keseluruhan interaksi berdasarkan urutan 

waktu, tetapi pada diagram kolaborasi, interaksi antar objek atau aktor 

ditunjukkan dengan arah panah tanpa keterangan waktu. 

Diagram kolaborasi berbentuk seperti bintang, dengan beberapa objek 

yang berkomunikasi dengan sebuah objek pusat. Arsitek sistem menggunakan 

diagram ini untuk menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun sangat tergantung 

pada objek pusat dan merancang ulang objek objek untuk mendistribusikan proses 

secara merata. Interaksi demikian akan sulit dilihat jika menggunakan diagram 

sekuensial saja.  Simbol diagram kolaborasi dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Simbol Diagram Kolaborasi 

Simbol Nama Keterangan 

 

Object 

Object merupakan instance dari sebuah class 

dan dituliskan tersusun secara horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class dengan 

nama objek di dalamnya yang diawali dengan 

sebuah titik koma. 

 

Actor 

Actor juga dapat berkomunikasi dengan object, 

maka actor juga dapat diurutkan sebagai 

kolom. Simbol actor sama dengan simbol pada 

actor use case diagram. 

 
Message 

Message, digambarkan dengan anak panah 

yang mengarah antar objek dan diberi label 

urutan nomor yang mengindikasikan urutan 

komunikasi yang terjadi antar objek. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.6.5. Class Diagram 

Class diagram atau kelas diagram menunjukan interaksi antara kelas 

dalam sistem. Kelas mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang 

berkaitan dengan informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat 

untuk setiap tipe objek pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber 

untuk kelas kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst  menggunakan  diagram 

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. Adapun simbol diagram kelas dapat 

dilihat pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Simbol Diagram Kelas 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi prilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

2 

 
Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi dengan 

lebih dari dua objek. 

 

3 
 

Class 
Himpunan dari objek objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

4  Colaboration 

Deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

5  Realization 

Operasi yang benar benar dilakukan oleh 

suatu objek. 

 

6  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung pada elemen yang tidak mandiri. 

7  Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

 (Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.6.6. Statechart Diagram 

Statechart diagram menyediakan sebuah cara untuk memodelkan 

bermacam macam keadaan yang mungkin dialami oleh sebuah objek. Jika dalam 

diagram kelas menunjukkan gambaran statis kelas dan relasinya. Statechart  

diagram digunakan untuk memodelkan tingkah laku dinamik sistem. Adapun 

simbol statechart diagram dapat dilihat pada Tabel 2.6. 



 

17 
 

Tabel 2.6 Simbol Statechart Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

State 

Nilai atribut dan nilai link pada suatu 

waktu tertentu yang dimiliki oleh suatu 

objek. 

2 
 Initial 

Pseudo State 
Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

3  Final State 
Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

4 
 

Transition 

Sebuah kejadian yang memicu sebuah 

state objek dengan cara memperbarui 

satu atau lebih nilai atributnya. 

5  Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

6 
 

Node 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.6.7. Component Diagram 

Component diagram atau diagram komponen menunjukkan model secara 

fisik komponen perangkat lunak pada sistem dan hubungannya antar pengguna. 

Ada dua tipe komponen dalam diagram yaitu komponen excutable dan kode 

pustaka (libraries code). Masing masing kelas dalam model akan dipetakan ke 

sebuah komponen kode pustaka. Setelah komponen dibuat pengguna akan 

ditambahkan dalam diagram komponen dengan memberikan relasi antar 

komponen. Relasi yang terjadi antara komponen hanya satu tipe relasi yaitu 

dependensi yang menunjukkan ketergantungan compile-time dan rune-time antar 

komponen. 

Diagram komponen digunakan oleh siapapun yang bertanggung jawab 

untuk melakukan kompilasi sistem. Diagram ini juga menunjukkan komponen apa 
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yang dibutuhkan saat proses kompilasi dan menampilkan komponen run-time apa 

saja yang dibuat sebagai proses kompilasi dan memperlihatkan pemetaan dari 

kelas ke komponen sebagai implementasi kelas. Adapun simbol diagram 

komponen dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Simbol Diagram Komponen 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Package 

Package merupakan sebuah 

bungkusan dari satu atau lebih 

komponen. 

2 

 

Komponen Komponen sistem. 

3 
 

Kebergantungan 

/ dependency 

Kebergantungan antar komponen, 

arah panah mengarah pada 

komponen yang dipakai. 

4 

 

Antarmuka/ 

interface 

Sama dengan konsep interface 

pada pemrograman berorientasi 

objek, yaitu sebagai antarmuka 

komponen agar tidak mengakses 

langsung komponen. 

5 
 

Link 
Sebagai penghubung setiap 

komponen. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.6.8. Deployment Diagram 

Deployment Diagram menampilkan rancangan fisik jaringan sehingga 

terlihat berbagai komponennya. Deployment diagram digunakan oleh manajer 

proyek, arsitek sistem dan karyawan distribusi untuk memahami rancangan fisik 

sistem dan dimana saja subsistem yang akan dibuat. Diagram ini membantu 

manajer proyek mengkomunikasikan tentang apa yang sistem inginkan terhadap 

pemakai, juga membantu bagian pengembangan untuk merencanakan distribusi 

package

nama_komponen

 

nama_interface 
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yang akan ditawarkan. Adapun simbol deployment diagram dapat dilihat pada 

Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Simbol Deployment Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Component 

Pada deployment diagram, komponen 

komponen yang ada diletakkan di dalam 

node untuk memastikan keberadaan posisi 

mereka. 

 

Node 

Node menggambarkan bagian hardware 

dalam sebuah sistem. Notasi untuk node 

digambarkan sebagai kubus tiga dimensi. 

 
Association 

Sebuah association digambarkan sebagai 

sebuah garis yang menghubungkan dua node 

yang mengindikasikan jalur komunikasi 

antara elemen hardware. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.7. WEB 

 Menurut Syachbana dan Akib (2013), web merupakan kumpulan dokumen 

yang tersebar dimesin mesin internet. Dokumen ini biasa disebut page (halaman 

HTML). Tiap page mengandung link  ke page  yang lain dimesin yang lain di 

internet. Halaman web yang melakukan point ke halaman yang lain ini dinamakan 

menggunakan Hypertext. String yang melakukan link ke halaman yang lain 

disebut dengan hyperlink. 

Menurut Budi (2002), menciptakan web sekolah yang memuat berbagai 

informasi baik tentang profil sekolah, sistem administrasi, informasi staf edukatif 

maupun kegiatan sekolah tentu saja harus dirancang supaya tidak hanya tampak 

menarik, tetapi juga harus mengandung atmosfer pendidikan apalagi jika web itu 

juga akan memuat fasilitas upload dan download materi pendidikan serta 

konsultasi. Oleh karena itu pembangunan halaman web harus dilakukan serta 

bertahap dan terencana. 
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Menurut  Madcoms (2008), World Wide Web (WWW) biasa disebut 

dengan web merupakan awal penamaan pada sebuah homepage internet. 

Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur 

unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut: 

1. Nama Domain (Domain name/URL–Uniform Resource Locator) 

Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah 

alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi 

sebuah website, atau dengan kata lain domain name dalah alamat yang 

digunakan untuk menemukan sebuah website pada internet. Contoh nama 

domain berekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. 

Contoh nama domain berekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id 

(untuk nama domain website perusahaan), ac.id (nama domain website 

pendidikan), go.id (nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama 

domain website organisasi). 

2. Rumah Tempat Website (Web Hosting) 

Web hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk 

tempat menyimpan berbagai data, file, gambar dan lain sebagainya yang 

akan ditampilkan di website. 

3. Desain Website 

Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. 

Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus 

tidaknya sebuah website. Membuat website biasanya dapat dilakukan 

sendiri atau menyewa jasa website designer. 

 

2.8. Unified Software Development Process (USDP) 

 USDP merupakan metodologi untuk pengembangan perangkat lunak 

terutama perangkat lunak yang berorientasikan objek. 

 

2.8.1. Iterative dan Incremental 

Iterative dan incremental adalah proses pengembangan perangkat lunak 

yang dibagi dalam beberapa fase, dimana disetiap fase tersebut dilakukan 

beberapa tahap kerja yang dilakukan secara berulang, yang diharapkan disetiap 
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tahap tersebut terdapat beberapa perbaikan yang menuju kepada kematangan 

perangkat lunak tersebut. 

 

Gambar 2.1 Diagram Fase USDP 

Dari gambar di atas terlihat bahwa USDP terbagi atas empat fase, yaitu 

Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Tiap tiap fase tersebut 

terdapat enam tahap kerja yang harus dilakukan, yaitu Business Modeling, 

Requirements, Analysis and Design, Implementation, Test dan Deployment.  

Dari gambar di atas juga bisa dilihat grafik pada setiap fase punya 

penekanan pada beberapa tahap kerja. Contoh, pada fase Inception, maka tahap 

kerja yang lebih dipentingkan adalah Business Modeling. Sedangkan pada fase 

Elaboration, maka tahap kerja yang lebih dipentingkan adalah Business Modeling, 

Requirements, Analysis and  Design. 

 

2.8.2. Use Case Driven 

Dalam USDP yang menjadi elemen dasarnya adalah interaksi tunggal 

antara pengguna dengan sistem. Use case berguna sebagai langkah awal untuk 

memodelkan interaksi tersebut. Setiap use case mempresentasikan kebutuhan dan 

hubungan dari tiap entity yang kemudian akan diimplementasikan dalam sistem. 

Use case di sini digunakan untuk menangkap kebutuhan fungsi dan 

mendefenisikan isi dari tiap iterasi. Dengan demikian tiap iterasi dalam USDP 

mempunyai use case atau skenario yang spesifik. Hal ini akan memandu system 



 

22 
 

developers untuk selalu melihat dari sudut pandang kebutuhan pengguna sehingga 

sistem yang dihasilkan betul betul sesuai dengan keinginan pengguna. 

Untuk menggambarkan use case tersebut, biasa digunakan sebuah 

pemodelan dalam bentuk diagram yang disebut use case diagram. Dari use  case 

diagram, systems developers bisa lebih mudah menganalisa hubungan antara 

pengguna dengan sistem, atau juga hubungan antara sistem dengan sistem. Dalam 

proses implementasinya nanti, use case diagram ini bisa dikembangkan menjadi 

kerangka coding dalam bentuk Unified Modeling Language (UML). 

Gambar 2.2  Use Case Diagram 

 

Gambar 2.3 Use Case Diagram yang Dikembangkan  

 

Gambar 2.4 Unified Modeling Language 

Gambar 2.2 di atas memperlihatkan use case diagram antara pengguna 

sistem dengan tugasnya untuk merekrut staf baru (add new staff). Dari use case 

sederhana tersebut lalu dikembangkan lebih lanjut menjadi use case yang lebih 
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lengkap yang sudah mengarah ke desain coding dari sistem tersebut. Tampak 

dalam Gambar 2.3, fungsi “Add New Staff” dikembangkan menjadi beberapa kelas 

yang masing masing kelas tersebut mempunyai fungsinya masing masing. Lalu 

langkah selanjutnya adalah memodelkan lebih detail struktur coding (variabel, 

fungsi dan prosedur) dari masing masing kelas dalam UML, seperti terlihat dalam 

Gambar 2.4. Dari UML ini nanti berfungsi sebagai panduan dalam melakukan 

coding detailnya. 

 

2.8.3. Architecture Centric 

USDP mempunyai arsitektur yang menjadi dasar yang jelas untuk 

membentuk sebuah sistem. Salah satu keunggulan dari USDP ini adalah 

mendukung berbagai macam model dan sudut pandang arsitektur. 

Arsitektur yang dimaksud di sini berfungsi untuk: 

1. Memastikan batasan, kontrol dan kelas entity dari perangkat lunak yang 

akan dibuat. 

2. Melakukan kontrol antara model dengan aktivitas pembuatan perangkat 

lunak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hal hal diluar skenario 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

3. Melakukan kontrol terhadap sumber daya yang diperlukan dalam 

pembuatan perangkat lunak seperti waktu, uang dan sumber daya manusia. 

 

2.8.4. Risk Focused 

USDP memungkinkan para pengembang perangkat lunak untuk bisa 

mengetahui resiko vital disetiap awal tahapan pengerjaan. Dengan demikian 

faktor faktor yang sekiranya mempunyai resiko yang paling vital bisa lebih 

mendapat perhatian terlebih dahulu sehingga nantinya tidak mengganggu proses 

pengembangan perangkat lunak selanjutnya. Selain itu USDP juga menghendaki 

agar resiko disetiap fase bisa segera diselesaikan pada fase itu juga sehingga tidak 

menghambat fase fase selanjutnya. 
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2.8.5. Fase USDP 

Seperti sudah disinggung di atas bahwa dalam USDP terdapat empat fase. 

Berikut adalah penjelasan detail dari tiap fase tersebut: 

1. Inception 

Dalam fase ini pengembang perangkat lunak dituntut untuk bisa 

melakukan interaksi dengan customer, sebagai langkah awal untuk 

pengidentifikasian kebutuhan sistem yang hendak dibuat. Langkah ini 

cukup penting agar para pengembang perangkat lunak punya kesamaan 

persepsi antara sistem yang akan dibuat dengan kebutuhan pengguna. 

Berikut adalah tahap tahap iterasi kerja yang dilakukan developer pada 

fase ini: 

a. Business Modeling dan Requirements: menganalisa, merumuskan dan 

menentukan perencanaan, cakupan dan kebutuhan utama bisnis. 

b. Analysis: mengadakan studi kelayakan terhadap proyek yang akan 

dijalani. 

c. Design: mendesain konsep atau prototype teknisnya. 

d. Implementation: membuat prototype konsepnya. 

e. Test: tahap ini belum terlalu dipentingkan pada fase ini. 

Adapun hasil akhir dan tujuan yang ingin dicapai pada fase ini adalah: 

a. Ruang lingkup sistem sudah terdefenisikan. 

b. Kebutuhan sistem sudah bisa diidentifikasi dan telah mendapat 

persetujuan dari stakeholder. 

c. Arsitektur sistem sudah jelas, walaupun mungkin masih dalam tahap 

perencanaan awal dan masih bisa berubah difase selanjutnya. 

d. Sudah melakukan analisa terhadap segala kemungkinan resiko yang 

mungkin akan terjadi selama pengerjaan proyek. 

e. Sudah mempunyai perencanaan bisnis yang matang untuk 

memperlancar jalannya proyek kelak. 

f. Studi kelayakan proyek sudah jelas dan pasti. 

g. Stakeholder sudah menyetujui kerangka kerja proyek tersebut. 
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h. Dokumen atau produk yang dihasilkan dalam fase ini adalah System 

Charter atau Vision Document. 

2. Elaboration 

Fase ini digunakan untuk mematangkan konsep konsep yang sudah 

terbentuk difase Inception. Fase ini belum masuk ke tahap pembuatan 

perangkat lunak secara langsung, tetapi lebih kepada pemantapan konsep 

dan peninjauan kembali terhadap rencana yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Dengan demikian diharapkan proyek yang akan berjalan, 

resikonya dapat ditekan seminimal mungkin. Berikut adalah tahap iterasi 

kerja yang dilakukan developer pada fase ini: 

a. Business Modeling dan Requirements: memperbaiki cakupan dan 

kebutuhan sistem. 

b. Analysis: menganalisa kebutuhan sistem dan cara membangun sistem. 

c. Design: membuat arsitektur yang stabil. 

d. Implementation: membuat garis besar arsitektur. 

e. Test: mengetes garis besar arsitektur yang sudah dibuat. 

Adapun hasil akhir dan tujuan yang ingin dicapai pada fase ini adalah: 

a. Membuat garis besar arsitektur proyek yang lebih baik dan handal. 

b. Memperbaiki analisa atau meminimalkan segala kemungkinan resiko 

yang ada. 

c. Mendefenisikan atribut kualitas (misal: atribut atau parameter apa saja 

yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek). 

d. Merangkum use case menjadi suatu kebutuhan fungsional. 

e. Membuat perencanaan detail untuk fase selanjutnya. 

f. Memformulasikan perencanaan kebutuhan peralatan, waktu, staf, 

biaya dan sumber daya lainnya. 

g. Memperoleh persetujuan dari stakeholder untuk melanjutkan ke fase 

berikutnya. 

h. Dokumen atau produk yang dihasilkan dalam fase ini adalah UML 

Model, Software Requirements Specification (SRS), System/Subsystem 

Specification (SSS), System/Subsystem Design Description (SSDD), 
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Interface Control Description (ICD) dan Software Architecture 

Description (SAD). 

3. Construction 

Fase ini merupakan fase coding, dimana pengembang perangkat lunak 

sudah melakukan pembuatan sistem secara nyata. Pembuatan sistem 

tersebut tentunya harus mengacu kepada parameter yang sudah ditentukan 

dan digariskan dari fase fase sebelumnya. Berikut adalah tahap iterasi 

kerja yang dilakukan developer pada fase ini: 

a. Business Modeling dan Requirements: menyelidiki lebih lanjut 

kebutuhan proyek yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. 

b. Analysis: menyelesaikan analisis model. 

c. Design: menyelesaikan desain model. 

d. Implementation: membangun Initial Operational Capability. 

e. Test: melakukan pengetesan terhadap Initial Operational Capability 

yang telah dibuat. 

Adapun hasil akhir dan tujuan yang ingin dicapai pada fase ini adalah: 

a. Menyelesaikan identifikasi, deskripsi dan realisasi dari use case. 

b. Menjaga integritas dari arsitektur sistem. 

c. Merevisi analisa resiko yang ada. 

d. Menyelesaikan beberapa kebutuhan yang terlewatkan sebelumnya. 

e. Menyelesaikan analisis dan desain model. 

f. Membangun dan melakukan pengetesan terhadap Initial Operational 

Capability yang mengarah kepada pembentukan produk yang siap 

untuk dilakukan pengetesan awal oleh pengguna (produk perangkat 

lunak versi beta). 

g. Dokumen atau produk yang dihasilkan dalam fase ini adalah Software 

Development Plan (SDP). 

4. Transition 

Tahap ini dilakukan untuk mematangkan produk akhir yang sudah jadi. 

Pematangan ini perlu dilakukan untuk menganalisa apakah perangkat 

lunak yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau mungkin 



 

27 
 

terdapat bug yang perlu diperbaiki. Berikut adalah tahap iterasi kerja yang 

dilakukan developer pada fase ini: 

a. Business Modeling dan Requirements: tahapan ini seharusnya sudah 

tidak dipakai lagi karena fase ini merupakan fase akhir, tetapi tetap 

dapat dilakukan jika memang masih dibutuhkan. 

b. Analysis: tahapan ini seharusnya sudah terselesaikan difase 

sebelumnya sehingga tidak dipakai lagi, tetapi tidak menutup 

kemungkinan tetap dapat dilakukan jika memang masih dibutuhkan. 

c. Design: melakukan modifikasi terhadap desain sistem jika ditemukan 

masalah selama beta testing. 

d. Implementation: melakukan penyesuaian setting perangkat lunak agar 

bisa dipakai di sisi pengguna dan melakukan perbaikan coding yang 

ditemukan selama beta testing. 

e. Test: melakukan proses beta testing dan melakukan testing akhir di 

sisi pengguna. 

Adapun hasil akhir dan tujuan yang ingin dicapai pada fase ini adalah: 

a. Memperbaiki cacat yang ditemukan pada perangkat lunak. 

b. Mempersiapkan perangkat lunak agar bisa dipakai oleh pengguna 

secara langsung. 

c. Memodifikasi perangkat lunak jika ditemukan masalah yang 

terlewatkan pada versi beta. 

d. Membuat buku manual dan dokumentasi lainnya. 

e. Menyediakan konsultasi dan pelatihan kepada pengguna atas 

pemanfaatan perangkat lunak tersebut. 

f. Melakukan peninjauan atau analisa setelah proyek selesai (post 

project review). 

g. Jika semua aspek sudah diselesaikan, maka dilakukan penyerahan 

perangkat lunak tersebut secara resmi kepada pengguna untuk 

kemudian diimplementasikan. 

h. Dokumen atau produk yang dihasilkan dalam fase ini adalah Software 

Test Description (STD) dan Software Test Report (STR). 
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2.9. Pengertian Sistem Informasi Akademik 

 Menurut Albahara (2005), sistem informasi akademik sebagai suatu sistem 

di dalam suatu lembaga yang merupakan kombinasi dari orang orang, fasilitas, 

teknologi, media dan prosedur prosedur dalam mengolah, menyimpan dan 

mendistribusikan data dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau 

akademik. 

Sistem informasi akademik adalah suatu kegiatan memberikan layanan 

informasi kepada khalayak umum yang berhubungan dengan pendidikan dan 

akademik, yang termasuk dari  kegiatan akademik adalah sebagai berikut:  

1. Kegiatan Pendaftaran Siswa Baru. 

2. Kegiatan Registrasi. 

3. Pembagian Kelas. 

4. Penjadwalan. 

5. Pengolahan Data Siswa dan Nilai Siswa. 

6. Pengolahan Data Guru dan Pegawai. 


