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2.1 Sistem Monitoring 

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran 

tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan 

agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke 

arah tujuan atau menjauh dari itu (Rohayati, 2014). Sedangkan menurut 

Mudjahidin (2010) Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap 

fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan 

terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks 

harapan-harapan rancangan. 

Berdasarkan dari kedua definisi Monitoring tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa Monitoring adalah pengawasan atau pemantauan terhadap suatu kegiatan 

sehingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna. Informasi yang 

dihasilkan dapat mempermudah dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan 

kedepannya. 

Menurut Ramayasa (2015) secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem 

Monitoring terbagi ke dalam tiga proses besar seperti yang terlihat pada gambar 

2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Proses dalam Monitoring 

(Sumber: Ramayasa, 2015) 

Proses-proses yang terjadi pada suatu sistem Monitoring dimulai dari 

pengumpulan data seperti data dari network traffic, hardware information, dan 

lain-lain yang kemudian data tersebut dianalisis pada proses analisis data dan pada 

akhirnya data tersebut akan ditampilkan (Ramayasa, 2015). 
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Ada beberapa keuntung menggunakan sistem Monitoring untuk kegiatan 

bisnis. Dalam jurnal Aprisa (2015) tentang sistem Monitoring perkembangan 

proyek, menghasilkan sebuah sistem yang dapat membantu admin dalam proses 

pengolahan data perkembangan proyek, memudahkan manager dalam melakukan 

pemantauan perkembangan proyek setiap harinya tanpa harus datang langsung ke 

lokasi pengerjaan proyek. Keuntungan menggunakan sistem Monitoring juga 

terdapat dalam Rohayati (2014) tentang sistem informasi Monitoring data 

inventori. Seperti, proses pembuatan laporan dapat dilakukan secara cepat dan 

mudah dengan mencetak file laporan, dapat menghasilkan informasi tentang 

laporan data pegawai, laporan data barang, laporan data peminjaman, dan 

transaksi pengembalian yang dilihat dalam periode tahun dan bulan. 

Dari beberapa keuntungan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

Monitoring dapat membantu dalam proses pemantauan kegiatan bisnis, merekap 

kegiatan bisnis dan pembuatan pelaporan.  Monitoring dapat dilakukan pada 

setiap tahapan kegiatan, apakah dari perencanaan ataupun setelah bagian 

pekerjaan tertentu diselesaikan (Rohayati, 2014). 

2.2 Inventori 

Inventori meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan, dengan tujuan 

dikomsumsikan dalam siklus operasi normal perusahaan sebagai barang yang 

dimiliki, semua barang yang berwujud dapat disebut sebagai inventori,  

tergantung dari sifat dan jenis usaha perusahaan. Secara umum pengertian 

Inventori adalah suatu aset yang ada dalam bentuk barang-barang yang dimiliki 

perusahaan (Rohayati, 2014). 

Perusahaan memiliki inventori dengan tujuan untuk menjaga kelancaran 

usahanya. Bagi perusahaan, persediaan barang dagangan memungkinkan untuk 

memenuhi permintaan pembeli atau pasar. Di satu sisi persediaan yang tinggi 

memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang mendadak, akan 

tetapi, di sisi lain persediaan yang tinggi menyebabkan perusahaan memerlukan 

modal kerja yang makin besar pula (Huda, 2010). 
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Menurut Huda (2010) berdasarkan kepada bentuk fisiknya inventori dapat 

dikelompokkan ke dalam menjadi lima jenis inventori, yaitu: 

1. Persediaan bahan baku (raw material) 

Bahan baku adalah barang-barang berwujud (seperti: kayu, tanah liat, besi) 

yang akan digunakan dalam proses produksi. Barang tersebut bisa 

diperoleh dari sumber alam, dibeli dari para pemasok, atau dibuat sendiri 

untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya. 

2. Komponen rakitan (part atau components) 

Komponen adalah bagian produk yang diperoleh dari perusahaan lain yang 

secara langsung akan dirakit. 

3. Bahan pembantu (supplies) 

Bahan pembantu adalah barang atau bahan yang digunakan di dalam 

proses produksi, akan tetapi tidak merupakan bagian dari produk akhir. 

4. Barang dalam proses (work in process) 

Barang dalam proses atau barang setengah jadi, adalah seluruh barang atau 

bahan yang telah mengalami pengolahan akan tetapi masih harus 

mengalami pengolahan lebih lanjut untuk siap menjadi produk jadi. 

5. Barang jadi (finished goods) 

Barang jadi adalah seluruh barang yang telah mengalami pengolahan dan 

telah siap di jual kepada konsumen.  

Menurut Huda (2010) Inventori memiliki fungsi tersendiri, sebagaimana 

tujuan dari diadakan persediaan, berikut ini fungsi-fungsi utamanya, yakni: 

a. Menghilangkan dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan. 

b. Menyesuaikan dengan jadwal produksi. 

c. Menghilangkan dan mengurangi resiko kenaikan harga. 

d. Menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman. 

e. Mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. 

f. Mendapatkan keuntungan dan quantity discount. 

g. Komitmen terhadap pelanggan. 
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2.3 Sistem Informasi Pengadaan Barang 

Secara umum, sistem informasi pengadaan barang sebagai proses 

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan berbasis internet sehingga 

proses transaksi antara buyer dan supplier dilakukan secara online dengan cepat, 

aman, dan mudah. sistem informasi pengadaan barang ini adalah aplikasi untuk 

membantu proses lelang. Pada proses pembelian, lelang dilakukan oleh pembeli 

dengan mengumpulkan calon-calon supplier. Mereka sebelumnya sudah diberi 

tahu oleh pembeli tentang jumlah, spesifikasi, dan waktu kebutuhan suatu barang 

atau jasa. Mereka akan mengajukan penawaran (secara elektronik) dan selama 

proses lelang mereka biasa merevisi (menurunkan) harga penawarannya. Supplier 

yang memberikan penawaran terendah pada akhir periode lelang akan keluar 

sebagai pemenang (Hermawan, 2008). 

Persediaan adalah suatu aset perusahaan berupa barang-barang yang 

menjadi objek usaha pokok meliputi persediaan bahan baku, bahan dalam proses, 

bahan jadi. Persediaan barang-barang yang harus dicatat dalam pembukuan, baik 

yang menyangkut pengeluaran (penjualan) dan pemasukan (pembelian) barang-

barang. Perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan yang ada di gudang melalui 

pembukuan persediaan barang untuk menghindari adanya kesalahan dalam 

pencatatan persediaan (James, dkk, 2007). 

Manajemen persediaan (inventory control) adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penentuan 

kebutuhan material sehingga kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya 

dan persediaan dapat ditekan secara optimal (Stephyna, 2007). 

2.4 Database 

Dalam buku Raharjo (2011) database didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat. Sedangkan dalam (Fadlisyah, 

2008) database adalah sekumpulan tabel-tabel yang saling berelasi, relasi tersebut 

bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap tabel yang ada. Satu database 
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menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan 

atau instansi. 

Basis data (database) memiliki peran yang sangat penting dalam 

perusahaan. Informasi dapat diperoleh dengan cepat berkat data yang 

mendasarinya telah disimpan dalam basis data. Sebagai contoh, mekanisme 

pengambilan uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sesungguhnya 

didasarkan pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada basis data. 

Pertama, sistem akan memvalidasi keabsahan pemilik kartu dengan memerika 

password yang diberikan oleh orang tersebut. Dalam hal ini, password yang 

diketik akan dicocokkan dengan password pada basis data. Jika sama, langkah 

berikutnya akan dilaksanakan, yaitu memeriksa saldo uang yang tercatat di basis 

data terhadap jumlah uang yang diambil. Jika memenuhi syarat, uang akan 

dikeluarkan oleh mesin (Kadir dkk, 2003). 

2.5 Perangkat Lunak Pendukung 

Perangkat lunak pendukung adalah software yang digunakan pada 

penelitian kali ini yang dapat mendukung proses pembuatan dan perancangan 

sistem. 

2.5.1. MySQL 

MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima 

dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan 

perintah standar SQL (Structured Query Language) (Nugroho, 2005). MySQL 

mempunyai dual-lisensi, yaitu Open Source di bawah GPL (GNU General Public 

License) dan Commercial dibawah MySQL AB. Ini berarti dalam satu produk 

MySQL yang sama tersedia dalam GPL yang bersifat gratis, dan yang bersifat 

komersi dari MySQL AB (Sanjaya, 2006). 

Membuat database MySQL, penelitian ini menggunakan aplikasi bawaan 

XAMPP, yakni Phpmyadmin. Phpmyadmin adalah aplikasi GUI (Graphical User 

Interface) untuk MySQL yang berbasis web, sehingga kita bisa membuat, 

menghapus, dan melakukan perintah MySQL melalui tampilan web. Xampp yang 
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bersifat free sehingga xampp dapat di-download gratis pada alamat 

apachefriends.org/download.html.  

Dalam buku Puspitosari (2011) disebutkan bahwa terdapat beberapa 

kelebihan yang dimiki MySQL, diantaranya: 

1. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan 

tanpa mengalami masalah (Multi user). 

2. MySQL memilki kecepatan yang bagus dalam menangani query 

sederhana, yaitu dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

3. MySQL memliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti 

signed/unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan 

masih banyak lagi. 

4. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh dan mendukung 

perintah select dan where dalam perintah query. 

5. MySQL memiliki keamanan yang bagus karena beberapa lapisan 

keamanan seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan 

sistem perizinan yang lengkap serta sandi terenkripsi. 

6. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah 

rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. 

7. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol 

TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT). 

8. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. 

9. MySQL memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa 

pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Aplication Programming 

Interface). 

2.5.2. WEB 

Dikutip dari situs w3c.org (2017) web adalah suatu perangkat lunak, yang 

memiliki satu set protokol dan konvensi. Melalui penggunaan hypertext dan 

teknik pada multimedia, web memudahkan siapa saja untuk menjelajah, browsing, 

dan saling berkontribusi. 

https://www.apachefriends.org/download.html
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Sedangkan Menurut Sidik (2012) Word Wide Web (WWW) atau lebih 

dikenal dengan web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pengguna 

komputer yang terhubung ke internet. Web pada awalnya adalah ruang informasi 

dalam internet, dengan menggunakan teknologi hyperteks, pengguna dituntun 

untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam 

dokumen web yang ditampilkan dalam browser web. 

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar 

interface pada layanan-layanan yang ada di internet, awalnya sebagai penyedia 

informasi, kini juga digunakan untuk komunikasi bisnis di perusahaan ataupun di 

instansi pemerintahan. Selain itu web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai 

strategi informasi, ada beberapa alasan diantaranya (Sidik, 2012): 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup server lebih mudah. 

3. Informasi mudah didistribusikan.  

4. Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada 

sistem operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai 

tipe data dapat disajikan. 

2.5.3. Hypertext Preprocessor (PHP) 

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah open source yang banyak digunakan 

untuk bahasa pemograman yang baik digunakan dalam melakukan pengembangan 

web dan dapat juga di tanamkan ke dalam HTML. Sintaks mengacu pada C, Java, 

dan Perl, dan mudah dipelajari. Tujuan utama dari bahasa ini adalah untuk 

memungkinkan pengembang web dalam melakukan penulisan halaman web yang 

dihasilkan secara dinamis dengan cepat, dan juga dapat melakukan lebih banyak 

lagi dengan PHP (PHP, 2016). 

Sedangkan menurut Sidik (2012) Hypertext Preprocessor (PHP) pertama 

kali diperkenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 untuk keperluan 

dinamisasi website pribadinya. Menurut Kadir (2003) PHP merupakan 

pemrograman interpreter yang berfungsi untuk menerjemakan baris kode sumber 

menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung saat baris kode 

dijalankan. PHP disebut sebagai pemrograman server side programming, seluruh 
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prosesnya dijalankan pada server. PHP mempunyai lisensi open source, sehingga 

siapapun bisa mengembangkannya. PHP adalah bahasa pemograman berbasis 

open source, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk 

penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan 

bersamaan dengan HTML (PHP, 2016). 

2.5.4. Hypertext Markup Language (HTML) 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah suatu bahasa pemograman 

untuk dapat menggambarkan struktur pada halaman web (w3c, 2016). Sedangkan  

menurut pendapat Kadir (2003) HTML merupakan standar bahasa yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web (web document) untuk 

menampilkan informasi pada browser. HTML dikembangkan oleh pengembang-

pengembang skala internasional  yang tergabung kedalam organisasi World Wide 

Web Consortium (W3C) untuk mencapai tujuan dalam mengatur dan menetapkan 

standar kepentingan bersama yang bisa digunakan untuk semua orang. W3C ini 

organisasi standar yang utama untuk hypertext transfer protocol (HTTP) dan 

HTML. Adapun fungsi HTML yang bisa diimplementasikan adalah sebagai 

berikut (W3C, 2017):  

1. Mengontrol tampilan laman web page dan isi laman (content).  

2. Mempublikasikan dokumen secara online, membuat form online yang 

bisa digunakan untuk pendaftaran dan transaksi secara online diseluruh 

dunia. 

3. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan  java applet 

dalam dokumen HTML. 

2.6 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah proses pembuatan rancangan suatu sistem 

berdasarkan hasil dari tahap analisis sistem. Dalam proses perancangan sistem 

memuat berbagai uraian mengenai input, proses, dan output dari sistem yang 

diusulkan (Setiawan, 2013). Sedangkan menurut Kristanto (2008) perancangan 

sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk 

elemen-elemen komputer yang akan mengunakan sistem yaitu pemilihan 

peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru. 
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Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem, 

mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa 

sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana membentuk sistem 

tersebut (Kristanto, 2008). 

Tujuan Perancangan Sistem (Kristanto, 2008): 

1. Memenuhi kebutuhan pemakaian sistem (user). 

2. Memberikan gambaran yang jelas dan menghasilkan rancang bangun yang 

lengkap kepada pemograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang 

terlibat dalam pengembangan atau pembuatan sistem. 

2.7 Model Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian ini, model pengembangan sistem yang digunakan adalah 

Waterfall. Waterfall disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Nugroho, 2010). 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi Model Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 

2.7.1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang 
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baik secara teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan 

suatu proyek sistem informasi  atau perangkat lunak. 

2.7.2. Tahap Analisis 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas 

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user 

requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 

user dalam pembuatan sistem (Nugroho, 2010).  

2.7.3. Tahap Perancangan 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

pemodelan sistem seperti UML diantara seperti class diagram, use case diagram, 

activity diagram dan sequence diagram (Nugroho, 2010). 

2.7.4. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi adalah adalah tahap dimana kita 

mengimplementasikan perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan 

berurusan dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak 

(Nugroho, 2010). 

2.7.5. Tahap Pengujian 

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi (Nugroho, 

2010). 
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2.7.6. Tahap Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional (Nugroho, 2010). 

2.8 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

OOAD adalah metode analisa yang memeriksa requirement (syarat atau 

keperluan yang harus dipenuhi suatu sistem) dari sudut pandang kelas-kelas dan 

objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan. Sedangkan object 

oriented design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang 

didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem (Suhendar, 2002). 

OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan 

objek dibanding dengan data atau proses. Ada beberapa ciri khas dari pendekatan 

ini menurut Al Fatta (2007): 

1. Object adalah struktur yang mengenkapsulasi atribut dan metode yang 

beroperasi berdasarkan atribut-atribut. Object adalah abstraksi dari 

benda nyata dimana data dan proses diletakkan bersama untuk 

memodelkan struktur dan prilaku dari objek dunia nyata. 

2. Object class adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang 

sama dan prilaku yang sama. 

3. Inheritance, merupakan properti yang muncul katika tipe entitas atau 

object class disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas atau object 

class menerima atau mewarisi atribut dan metode dari pendahulunya. 

2.8.1. Object Oriented Analysis (OOA) 

Menurut Salahuddin (2013) Analisis berorientasi objek atau Object 

Oriented Analysis (OOA) adalah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau 

kebutuhan akan sistem yang akan dibangung dengan konsep berorientasi objek, 

apakah benar kebutuhan yang ada dapat diimplementasikan menjadi sebuah 

sistem berorientasi objek. Ilustrasi OOA dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut. 
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Gambar 2.3. Ilustrasi OOA 

(Sumber: Salahuddin, 2013) 

Menurut Whitten (2004) teknik analisis berorientasi objek merupakan alat 

terbaik yang dapat digunakan untuk sebuah proyek yang akan 

mengimplementasikan sistem yang menggunakan teknologi objek yang 

membangun, mengelola, dan merakit objek-objek itu menjadi aplikasi komputer 

yang berguna. Perndekatan berorientasi objek dipusatkan pada sebuah teknik yang 

sering disebut objek medeling atau pemodelan objek. 

2.8.2. Object Oriented Design (OOD) 

Menurut  Salahuddin (2013) desain berorientasi objek atau Object 

Oriented Design (OOD) adalah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi 

atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke 

desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman 

berorientasi objek. Ilustrasi OOD dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.  
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Gambar 2.4. Ilustrasi OOD 

(Sumber: Salahuddin, 2013) 

2.9 Unified Modeling Language (UML) 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat 

analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman 

berorientasi objek (Salahuddin, 2013). UML tidak menentukan metode untuk 

sistem-sistem pengembang, hanya catatan yang saat ini telah diterima luas sebagai 

standar untuk pemodelan objek (Whitten, 2004).  

Sedangkan menurut Azis (2005) UML adalah sekumpulan simbol dan 

diagram untuk memodelkan software. Dengan menggunakan UML, desain 

software dapat diwujudkan dalam bentuk simbol dan diagram. Desain dalam 

bentuk simbol dan diagram, kemudian dapat diterjemahkan menjadi kode 

program.  

Menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi 

piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem 

operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. 
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Pengembang/developer 

perangkat lunak 

Spesifikasi 

Kebutuhan 

Pengguna/User 

 

Mengelola pustaka 

Mengelola anggota 

..................... 

Diagram perencangan 

 

Desain tampilan 

 

Memetakan,  

mengubah,  

mengkonversi 
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Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep 

dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasabahasa 

berorientasi objek (Sumadyo, 2009). 

Pada saat menggunakan UML untuk membangun perangkat lunak, 

pemodelan bisnis dapat membantu untuk memahami kontek sistem yang akan 

dibangun. Kedengarannya sepele, tetapi mempunyai konsekuensi yang serius pada 

kesuksesan atau kegagalan dalam merancang perangkat lunak. Jika gagal 

memahami proses bisnis, maka akan didapatkan penafsiran yang salah tentang apa 

yang perangkat lunak perlukan (Sholiq, 2006). 

Tujuan utama dalam desain UML adalah (Haviluddin, 2011): 

1. Menyediakan bagi pengguna (analisis dan desain sistem) suatu bahasa 

pemodelan visual yang ekspresif sehingga mereka dapat mengembangkan 

dan melakukan pertukaran model data yang bermakna. 

2. Menyediakan mekanisme yang spesialisasi untuk memperluas konsep inti. 

3. Karena merupakan bahasa pemodelan visual dalam proses 

pembangunannya maka UML bersifat independen terhadap bahasa 

pemrograman tertentu. 

4. Memberikan dasar formal untuk pemahaman bahasa pemodelan.  

5. Mendorong pertumbuhan pasar terhadap penggunaan alat desain sistem 

yang berorientasi objek (OO). 

6. Mendukung konsep pembangunan tingkat yang lebih tinggi seperti 

kolaborasi, kerangka, pola dan komponen terhadap suatu sistem. 

7. Memiliki integrasi praktik terbaik. 

2.10 Diagram-Diagram UML 

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai diagram-diagram UML 

yang akan digunakan pada penelitian kali ini. 

2.10.1. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribute merupakan 
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variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau metode 

adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Salahuddin, 2013). 

Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agat antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak singkron (Salahuddin, 2013). 

Tabel 2.1. Simbol Class Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 
Association 

Menghubungkan atara objek 

satu dengan objek lainnya. 

 Directed 

association (asosiasi 

berarah ) 

Relasi antar kelas dengan 

makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang lain. 

 

Generalisasi 

Relasi antar kelas dengan 

makna generalisasi-spesialisasi 

(umum-khusus). 

 
Dependency 

(Kebergantungan) 

Relasi antar kelas dengan 

makna kebergantungan antar 

kelas. 

 Aggregation 

(Agregasi) 

Relasi antar kelas dengan 

makna semua bagian. 

2.10.2. Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case 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 di 

dalam sebuah sistem infirmasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi itu (Salahuddin, 2013). Use case mendeskripsikan siapa yang akan 

menggunakan sistem dan dalam cara apa pengguna mengharapkan interaksi 

dengan sistem itu (Whitten, 2004). 

  



22 

 

Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram 

 

2.10.3. Activity Diagram 

Menuru Salahuddin (2013) diagram aktivitas atau activity diagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor 

Actor adalah segala sesuatu yang 

berinteraksi langsung dengan sistem 

aplikasi komputer, seperti orang, benda 

atau lainnya. Tugas actor adalah 

memberikan informasi kepada sistem dan 

dapat memerintahkan sistem agar 

melakukan sesuatu tugas. 

 

Use Case 

Use case digambarkan sebagai lingkaran 

elips dengan nama use case dituliskan 

didalam elips tersebut. 

 Assosiation 

Relationship 

Asosiasi digunakan untuk menghubungkan 

actor dengan use case.  

 
Generalization 

Relationship 

Generalization menunjukkan hubungan 

antara elemen yang  lebih umum ke 

elemen  yang  lebih  spesifik. 

 

<<extend>> 

 

Extend 

Relationship 

Extend menunjukkan bahwa suatu bagian 

dari elemen di garis tanpa panah bisa 

disisipkan kedalam elemen yang ada di 

garis dengan panah.    

 

<<include>> 

 

Include  

Relationship 

Include menunjukkan suatu bagian  dari  

elemen  (yang  ada  digaris  tanpa  panah) 

memicu eksekusi bagian dari elemen lain 

(yang ada di garis dengan panah). 
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disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa 

yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi dari suatu 

aksi. 

 
Start State 

Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

 
End State 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

 
Process 

Pilihan untuk mengambil 

keputusan. 

 
Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

2.10.4. Squence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuakn objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use-case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram 

sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case 

(Salahuddin, 2013). 

Menurut Whitten (2004) Sequence menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada eksekusi sebuah use case 

atau operasi. Diagram ini mengilustrasikan bagaimana pesan terkirim dan diterima 

di antara objek dan dalam sekuensi apa. 
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Tabel 2.4. Simbol Squence Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Object 

Object merupakan instance dari 

sebuah class dan dituliskan tersusun 

secara horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class 

(kotak) dengan nama obyek 

didalamnya yang diawali dengan 

sebuah titik koma. 

 

Actor 

Actor dapat berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan sistem. 

 

Lifeline 

Lifeline mengindikasikan keberadaan 

sebuah object dalam basis waktu. 

Notasi untuk Lifeline adalah garis 

putus-putus vertical yang ditarik dari 

sebuah obyek. 

 

Activation 

Activation dinotasikan sebagai 

sebuah kotak segi empat yang 

digambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan sebuah 

objek yang akan melakukan sebuah 

aksi. 

 

message 

Message 

Message, digambarkan dengan anak 

panah horizontal antara Activation. 

Message mengindikasikan 

komunikasi antara object-object. 

 

 

Object 1 
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2.11 User Acceptance Testing (UAT) 

Menurut Zarnelly (2014) user acceptance testing 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. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati 

bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan 

software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini 

semestinya menjadi acuan untuk pengujian. Sedangkan menurut Mutiara (2014) 

User Acceptance Testing adalah Proses pengujian oleh user dan menghasilkan 

dokumen untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat 

diterima user dan hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 

Pengujian UAT atau Uji Penerimaan Pengguna 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. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement 

yang disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi 

lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka 

dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian. 

Proses dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil 

pekerjaan. Diperiksa  apakah item-item yang ada dalam dokumen requirement 

sudah ada dalam software yang diuji atau tidak. Diuji apakah semua item yang 

telah ada telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Skenario UAT adalah 

suatu rencana yang disusun untuk dijalankan sesuai dengan urutan yang telah 

ditetapkan. 

Suatu skenario akan mencakup perencanaan pelaksanaan dan proses 

pengujian dari awal pemasangan software sampai dengan akhir proses. Suatu 

skenario tidak boleh lepas dari dokumen kebutuhan. Hasil dari UAT adalah 

dokumen yang menunjukkan bukti pengujian, berdasarkan bukti pengujian inilah 

dapat diambil kesimpulan, apakah software yang diuji telah dapat diterima atau 

tidak.  
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Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode User Acceptance Testing. 

Persentase keberhasilan = Jawaban berhasil
Jumlah pertanyaan

 ×100 …………………………(2.2) 

 


