
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Keamanan Informasi 

Keamanan pada sistem informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek–

aspek berikut (Rahardjo, 2017) : 

1. Confidentiality (Kerahasiaan), aspek yang menjamin kerahasiaan data atau 

informasi. Aspek confidentially menyatakan bahwa data hanya dapat diakses 

atau dilihat oleh yang berhak. Jika terkait dengan data pribadi, aspek ini juga 

dikenal dengan istilah privacy. Serangan terhadap aspek confidentially dapat 

berupa penyadapan data. Adapun perlindungan terhadap aspek confidentially 

dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi dan membatasi akses. 

2. Integrity (Integritas), aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada 

izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta 

metode prosesnya untuk menjamin integritas sistem. Serangan terhadap aspek 

integrity dapat dilakukan oleh man-in the-middle, yaitu menangkap data saat 

proses pengiriman data berlangsung kemudian mengubahnya dan dan 

meneruskan ke tujuan. Data yang sampai di tujuan tidak tahu bahwa data sudah 

diubah di tengah proses pengiriman. Perlindungan terhadap aspek integrity 

dapat dilakukan dengan menggunakan message authentication code. 

3. Availability (Ketersediaan), aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat 

dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi 

dan perangkat terkait. Jika sistem tidak tersedia, maka dapat terjadi masalah 

yang menimbulkan kerugian finansial atau bahkan nyawa. Serangan terhadap 

aspek availability dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan layanan atau 

membuat layanan menjadi sangat lambat sehingga tidak berfungsi. Serangan ini 

disebut Denial of Service (DOS). Perlindungan terhadap aspek availability 

dapat dilakukan dengan menyediakan redundansi. Misalnya dengan 

menggunakan layanan dari dua penyedia jasa yang berbeda. Jika salah satu dari 
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penyedia jasa mendapat serangan atau rusak, maka masih ada satu jalur lainnya 

yang dapat digunakan. 

Selain ketiga aspek utama, ada aspek keamanan lainnya. Yang ini sifatnya 

tambahan, meskipun kadang menjadi bagian yang cukup signifikan juga, yaitu 

(Rahardjo, 2017): 

1. Non-repudiation, Aspek non-repudiation atau nir-sangkal digunakan untuk 

membuat para pelaku tidak dapat menyangkal telah melakukan sesuatu. Aspek 

ini biasanya kental di dalam sistem yang terkait dengan transaksi. Contoh 

penggunaannya adalah dalam sistem lelang elektronik. Implementasi dari aspek 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan message authentication code dengan 

menggunakan fungsi hash dan pencatatan (logging). 

2. Authentication (otentikasi), Proses Authentication digunakan untuk 

membuktikan klaim bahwa seseorang itu adalah benar-benar yang diklaim. 

Proses pembuktian seseorang ini lebih mudah dilakukan di dunia nyata 

dibandingkan dengan di dunia maya. Proses authentication ini dapat dilakukan 

dengan bantuan hal lain, yang sering disebut faktor. Faktor-faktur tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Sesuatu yang diketahui. Contoh dari faktor ini adalah nama, userid, password, 

dan PIN. 

b. Sesuatu yang dimiliki. Contoh dari faktor ini adalah kartu, kunci, dan token. 

c. Sesuatu yang menjadi bagian dari fisik pengguna. Contoh dari faktor ini adalah 

sidik jari, retina mata, dan biometric lainnya. 

Selain faktor-faktor di atas, ada juga yang menambahkan faktor lain seperti berikut 

ini (Rahardjo, 2017): 

a. Orang tersebut berada di tempat tertentu. (Proximity) 

b. Authentication dengan menggunakan bantuan pihak lain, pihak ketiga yang 

terpercaya (trusted third party). 
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3. Authorization (Otorisasi), Pada aspek sebelumnya, authentication, dapat 

diketahui siapa pengguna dan roles dari pengguna tersebut. Selanjutnya hak 

akses akan diberikan kepada pengguna sesuai dengan roles yang dimilikinya. 

Inilah aspek authorization. Proses otorisasi memutuskan apa yang dapat 

dilakukan oleh subjek (pengguna atau aplikasi) pada sistem dan keputusan ini 

diambil dengan menggunakan informasi identitas subjek (Habiba, Masood, 

Shibli, & Niazi, 2014). 

2.2 Sistem Single Sign On (SSO) 

Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang memungkinkan pengguna 

untuk masuk ke berbagai aplikasi hanya dengan sekali melakukan otentikasi saja 

(input username dan password). Untuk jaringan yang sangat besar dan bersifat 

heterogen, dimana pengguna diminta untuk mengisi informasi dirinya pada setiap 

aplikasi yang hendak di akses, dibutuhkan SSO. Sistem SSO tidak memerlukan 

interaksi yang manual, untuk mengakses seluruh layanan aplikasi tanpa harus 

melakukan login dan mengetikan password-nya berulang kali (Ramadhan, 2012).  

Menurut (Pashalidis & Mitchell, 2003), sistem SSO mendukung otentikasi 

otomatis pengguna ke Service Provider (SP) yang terdaftar dengan sistem. Untuk 

melakukan otentikasi ini, system SSO menghubungkan pengguna dengan SP dalam 

berbagai bentuk, atau bisa disebut dengan identitas SSO. 

Terdapat dua tipe utama layanan SSO, yaitu (Pashalidis & Mitchell, 2003): 

1. Pseudo SSO 

2. True SSO 

 Pada Pseudo SSO, komponen yang digunakan untuk layanan SSO hanya 

dengan melakukan otentikasi secara otomatis terhadap beberapa SP yang berbeda. 

Sedangkan pada True SSO, pengguna tidak hanya dapat memilih SP mana yang 

akan diaksesnya, tetapi juga dapat mengakses banyak SP hanya dengan satu 
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credential. Pada True SSO, otentikasi pengguna dilakukan oleh Authentication 

Service Provider (ASP) terhadap SP yang akan dituju.  

  Adapun alur informasi skema SSO secara umum dapat dilihat pada Gambar 

2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1 Alur Informasi Skema SSO 

Secara umum, informasi yang ada dalam sistem SSO ditunjukkan pada 

Gambar 2.1. Adapun penjelasan mengenai Gambar 2.1 diatas dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Pengguna melakukan otentikasi terhadap SP/aplikasi melalui ASP atau 

komponen pseudo-SSO.  

2. Kapan pun layanan diminta, ASP atau komponen pseudo-SSO secara 

otomatis mencatat pengguna ke SP.  

3. Aplikasi dapat melakukan permintaan credential kepada ASP atau 

komponen pseudo-SSO. Kemudian ASP atau komponen pseudo-SSO 

memberikan respon. Pada True SSO, Fase pembentukan identitas 
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melibatkan ASP yang dengan aman dapat menyampaikan permintaan 

status otentikasi pengguna ke aplikasi, sementara dalam skema pseudo-

SSO, langkah ini hanya melibatkan komponen Pseudo SSO secara 

otomatis melakukan mekanisme otentikasi ke aplikasi tertentu sesuai 

kebutuhan pengguna.  

4. Terakhir, dengan asumsi bahwa langkah 3 berhasil diselesaikan, maka 

pengguna diberikan akses ke dalam aplikasi. 

2.2.1 Skema Pseudo SSO 

 Skema Pseudo SSO melibatkan penggunaan komponen SP/aplikasi untuk 

mengakses aplikasi menggunakan SSO.  Secara otomatis, SSO dapat mengeksekusi 

mekanisme otentikasi apa pun yang ada pada aplikasi yang berbeda. Di awal sesi, 

pengguna harus mengotentikasi dirinya sendiri ke komponen pseudo-SSO ini, 

langkah ini disebut sebagai autentikasi primer. Salah satu fitur pembeda kunci dari 

tipe SSO ini adalah bahwa, selama sesi SSO, otentikasi terpisah terjadi setiap kali 

pengguna masuk ke aplikasi. Komponen pseudo-SSO mengelola kredensial 

otentikasi aplikasi, yang merupakan identitas SSO dalam kasus ini. Karena identitas 

SSO demikian spesifik SP, hubungan SSO Identity / SP dapat dikatakan sebagai 

relasi one to many; yaitu, identitas SSO yang diberikan sesuai dengan satu aplikasi, 

dan pengguna pada prinsipnya, memiliki banyak identitas SSO untuk satu aplikasi. 

Skema SSO jenis ini diilustrasikan pada Gambar 2.2 berikut:  
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Gambar 2.2 Pseudo SSO 

 Pada Gambar 2.2 diatas dapat dilihat skema pseudo SSO dalam melakukan 

otentikasi. Adapun penjelasan mengenai Gambar 2.2 diatas dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Otentikasi primer dilakukan ketika pengguna ingin mengakses aplikasi 

melalui SSO. Maka, sebelum mencapai aplikasi, pengguna terlebih dahulu 

berhubungan dengan komponen pseudo SSO.  

2. Pengguna harus memasukkan credential yang benar. Sebuah credential 

dapat berupa username dan password, email dan password maupun berupa 

sebuah kode. Credential yang dimasukkan harus sesuai dengan aturan 

aplikasi yang dituju agar dapat mengakses aplikasi.   

3. Karena identitas SSO hanya terhubung ke aplikasi tertentu, hubungan 

identitas SSO dengan aplikasi dapat dikatakan sebagai one to many; yaitu, 

identitas SSO yang diberikan dapat digunakan untuk mengakses satu 

aplikasi, dan pengguna memiliki banyak identitas SSO untuk mengakses 

aplikasi yang berada pada satu kelompok aplikasi. 
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2.2.2 Skema True SSO 

Skema True SSO dapat menghubungkan identitas SSO dengan aplikasi 

dengan relasi many to many. Artinya, dalam penerapan skema True SSO, tidak 

hanya pengguna yang dapat memilih kumpulan identitas untuk aplikasi tertentu, 

tetapi identitas SSO yang sama dapat digunakan untuk banyak aplikasi. Skema True 

SSO digambarkan pada Gambar 2.3 berikut (Pashalidis & Mitchell, 2003): 

 

Gambar 2.3 True SSO 

Pada Gambar 2.3 diatas dapat dilihat skema true SSO dalam melakukan 

otentikasi. Adapun penjelasan mengenai Gambar 2.3 diatas dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Otentikasi dilakukan ketika pengguna ingin mengakses aplikasi melalui 

SSO. Maka, sebelum mencapai aplikasi, pengguna terlebih dahulu 

berhubungan dengan komponen Authentication Service Provider 

(ASP). 

2. ASP menyampaikan permintaan otentikasi untuk diteruskan ke setiap 

aplikasi bila diperlukan. Dalam skema ini, ASP berada di bawah kendali 
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pengguna secara langsung, sehingga identitas SSO yang akan digunakan 

untuk proses otentikasi harus terjamin keamananannya. 

3. Komponen ASP akan memeriksa credential yang akan digunakan untuk 

pengguna mengakses aplikasi yang dituju. Jika credential dikenali, 

maka pengguna dapat mengakses aplikasi yang dituju. 

4. Setiap credential yang ada dapat digunakan untuk mengakses beberapa 

aplikasi yang tersedia. ASP akan mengatur hak akses untuk setiap 

credential dalam mengakses aplikasi yang bisa di akses oleh credential 

tersebut. 

2.3 Session 

Session adalah variabel autoglobal yang dapat dimanfaatkan dalam hal 

otentikasi (Thalib, 2003). Dengan session memungkinkan programmer menyimpan 

informasi pengguna secara semi-permanen, artinya selama masa tertentu informasi 

akan tersimpan di server. Dengan session memungkinkan programmer mengatur 

siapa saja yang bisa mengakses suatu halaman. Misalnya saja, untuk melihat 

halaman kotak surat pada email, kita harus login terlebih dahulu. Dalam proses 

login antara lain akan terjadi pembuatan suatu session yang akan dibawa oleh 

pengguna di setiap halaman. Di halaman kotak surat, session tersebut akan 

diperiksa. Jika session benar maka pengguna dipersilahkan membuka halaman 

kotak surat, namun jika salah maka pengguna tidak bisa membuka halaman kotak 

surat dan biasanya akan diminta untuk login terlebih dahulu. Itulah sebabnya, 

pengguna tidak bisa mengakses halaman kotak surat secara langsung tanpa 

melakukan login. 

Dalam penanganan session terdapat beberapa proses yang perlu 

diperhatikan (Solichin, 2016): 

1. Proses pembuatan session 

2. Proses pemeriksaan session 

3. Proses penghapusan session 
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Agar proses penyimpanan dalam session berjalan, PHP melakukan 

beberapa hal berikut ini : 

1. PHP meng-generate (membentuk) sebuah ID session. ID session ini merupakan 

sejumlah deret angka acak yang unik untuk setiap pengguna dan hampir tidak 

mungkin bisa ditebak. ID session disimpan oleh PHP di dalam variabel sistem PHP 

dengan nama PHPSESSID 

2. PHP menyimpan nilai yang akan Anda simpan dalam session di dalam file yang 

berada di server. Nama file tempat penyimpanan session tersebut sesuai (sama) 

dengan ID session. File disimpan dalam suatu direktori yang ditunjukkan oleh 

session.save_path dalam file php.ini. 

3. PHP melempar ID session ke setiap halaman. 

4. PHP mengambil nilai session dari file session untuk setiap halaman session. 

2.4 Cookies 

Cookies merupakan suatu informasi yang tersimpan browser oleh server, 

berisikan data sederhana pengguna terkait kegiatannya pada suatu aplikasi 

(William, 2011). Saat pengguna mengunjungi web server, server tersebut akan 

mengirimkan cookies ke browser pengguna dan disimpan di cahce cookies. Saat 

cookie "disetel", yaitu disimpan, sebagai bagian dari transaksi HTTP, dapat berupa 

path, yaitu domain, di mana cookies itu valid, value dan nama cookies, serta atribut 

opsional lainnya, seperti tanggal kadaluarsa cookies. Dalam banyak kasus, browser 

klien secara otomatis menyimpan data cookies secara default, terkadang tanpa 

memberi pengguna opsi atau pemberitahuan tentang itu. Ketika pengguna 

mengunjungi kembali server pada suatu titik waktu tertentu, cookies dikirim dengan 

permintaan, dengan demikian mengidentifikasi pengguna ke server.  

Cookies dapat berupa persistent cookies, yang disimpan dalam disk, atau 

memory cookies, yang disimpan dalam memori. Presistent cookies berada dalam 

file klien atau cache cookie, seperti “cookies.txt”, setelah browser klien ditutup dan 
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tersedia selama sesi browser berikutnya. Memory cookies hilang ketika browser 

dimatikan. 

2.5 Unified Modeling Language (UML) 

UML merupakan salah satu bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat 

lunak yang berorientasi objek, dengan adanya pemodelan yang bertujuan agar lebih 

sederhana dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalan yang kompleks 

sehingga lebih muda di analisa dan dipahami. 

2.5.1 Pengertian UML 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang 

berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, 

membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat 

lunak berbasis Objek (Object Oriented programming). 

2.5.2 Konsep Dasar UML 

Untuk dapat mememahami UML diperlukan pemahaman entang konsep 

bahasa pemodelan dan tiga elemen utama UML. Tiga elemen utama UML antara 

lain: 

1. Benda (Things)  

Benda atau Objek merupakan bagian paling statik dari sebuah model, yang 

menjelaskan elemen–elemen lainnya dari sebuah konsep. Berikut bentuk dari 

beberapa objek: 

a. Classes, sekelompok dari object yang mempunyai atribute, operasi, dan 

hubungan yang semantik.  

b. Interfaces, antar-muka yang menghubungkan dan melayani antarkelas dan atau 

elemen dan mendefinisikan sebuah kelompok dari spesifikasi pengoperasian. 



II-11 

 

c. Collaboration, interaksi dari sebuah kumpulan kelas–kelas atau elemen–

elemen yang bekerja secara bersama–sama. 

d. Use cases, pembentuk tingkah laku objek dalam sebuah model serta di 

realisasikan oleh sebuah collaboration. 

e. Nodes, bentuk fisik dari elemen–elemen yang ada pada saat dijalankannya 

sebuah sistem. 

2. Hubungan (Relationship)  

Ada 4 macam hubungan dalam penggunaan UML, yaitu : 

a. Dependency, hubungan semantik antara dua objek yang mana sebuah objek 

berubah mengakibatkan objek satunya akan berubah pula.  

b. Association, hubungan antar benda secara struktural yang terhubung diantara 

objek dalam kesatuan objek.  

c. Generalizations, hubungan khusus dalam objek anak yang menggantikan objek 

induk dan memberikan pengaruhnya dalam hal struktur dan tingkah lakunya 

kepada objek induk  

d. Realizations, hubungan semantik antarpengelompokkan yang menjamin adanya 

ikatan diantaranya yang diwujudkan diantara interface dan kelas atau elements, 

serta antara use cases dan collaborations. 

3. Jenis-jenis diagram UML 

Fungsi diagram-diagram dalam UML adalah untuk menggambarkan 

permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Diagram tersebut 

dibagi menjadi 13 diagram, adalah sebagai berikut (Dharwiyanti & Wahono, 

2003):  

A. Use case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem. Sebuah use case 

merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case 
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merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create 

sebuah daftar belanja, dan sebagainya. 

Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang 

berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Use case 

diagram dapat sangat membantu saat menyusun requirement sebuah sistem, 

mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test case untuk 

semua feature yang ada pada sistem. 

Sebuah use case dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai bagian 

dari proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-

include akan dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara 

normal. Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain, 

sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar 

fungsionalitas yang common. Sebuah use case juga dapat meng-extend use case lain 

dengan behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case 

menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain. 

Contoh use case diagram dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut: 
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Gambar 2.4 Contoh Use Case Diagram (Dharwiyanti & Wahono, 2003) 

Diagram Use Case berguna dalam tiga hal : 

a. Menjelaskan fasilitas yang ada (requirement), Use Case baru selalu 

menghasilkan fasilitas baru ketika sistem di analisa, dan design menjadi lebih 

jelas. 

b. Komunikasi dengan klien, Penggunaan notasi dan simbol dalam diagram Use 

Case membuat pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan klien-kliennya. 

c. Membuat test dari kasus-kasus secara umum, Kumpulan dari kejadian-kejadian 

untuk Use Case bisa dilakukan tes kasus layak untuk kejadian-kejadian tersebut. 

B. Activity Diagram 

Activity diagram menyediakan analisa dengan kemampuan untuk memodelkan 

proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan untuk alur 

kerja model, use case individual, atau logika keputusan yang terkandung dalam 
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metode individual. Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses 

pemodelan paralel.  

Pada dasarnya, diagram aktifitas canggih dan merupakan diagram aliran data 

yang terbaru. Secara teknis, diagram aktivitas menggabungkan ide-ide proses 

pemodelan dengan teknik yang berbeda termasuk model acara, statecharts, dan 

Petri Nets. 

Contoh activity diagram dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut: 

 

Gambar 2.5 Contoh Activity Diagram 

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar 

state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state 
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sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

dari level atas secara umum. 

C. Package Diagram 

Package diagram utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen 

diagram UML yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan 

yang lebih tinggi yaitu berupa sebuah paket.  

Diagram paket pada dasarnya adalah diagram kelas yang hanya menampilkan 

paket, disamping kelas, dan hubungan ketergantungan, disamping hubungan khas 

yang ditampilkan pada diagram kelas. 

D. Statechart Diagram 

Statechart diagram digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis satu kelas 

atau objek. Statechart diagram memperlihatkan urutan keadaan sesaat (state) yang 

dilalui sebuah objek, kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari suatu state 

atau aktivitas kepada yang lainnya. 

Statechart diagram khusus digunakan untuk memodelkan tahap-tahap diskrit 

dari sebuah siklus hidup objek, sedangkan Activity diagram paling cocok untuk 

memodelkan urutan aktifitas dalam suatu proses. 

E. Sequence Diagram  

Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan 

urutan waktu. Secara mudahnya sequence diagram adalah gambaran tahap demi 

tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use 

case diagram. 

Contoh activity diagram dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut: 
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Gambar 2.6 Contoh Sequence Diagram 

Pada sequence diagram, Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki 

lifeline vertikal. Message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke 

objek lainnya. Pada fase desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi 

operasi/metoda dari class. Activation bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah 

proses, biasanya diawali dengan diterimanya sebuah message. Untuk objek-objek 

yang memiliki sifat khusus, standar UML mendefinisikan icon khusus untuk 

objek boundary, controller dan persistent entity. 

 

F. Class diagram 

Diagram kelas, memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan 

menunjukan kelas–kelasnya dan hubungan mereka. Diagram Class mempunyai 3 

macam relationalships (hubungan), sebagai berikut : 
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a. Association, suatu hubungan antara bagian dari dua kelas yang terjadi jika salah 

satu bagian dari kelas mengetahui kelas yang lain dalam melakukan suatu 

kegiatan. 

b. Aggregation, hubungan association dimana salah satu kelasnya merupakan 

bagian dari suatu kumpulan dan memiliki titik pusat yang mencakup 

keseluruhan bagian. 

c. Generalization, hubungan turunan dengan mengasumsikan satu kelas 

merupakan suatu kelas super dari kelas yang lain. 

Adapun contoh class diagram dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut: 

 

Gambar 2.7 Contoh Class Diagram 

G. Collaboration Diagram 

Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence 

diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Setiap 

message memiliki sequence number, dimana message dari level tertinggi memiliki 

Nomor 1. Diagram membawa informasi yang sama dengan diagram Sequence, 

tetapi lebih memusatkan atau memfokuskan pada kegiatan obyek dari waktu pesan 

itu dikirimkan. 
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H. Composite Structure Diagram 

Diagram struktur komposit adalah diagram yang menunjukan struktur internal 

classifier, termasuk poin interaksinya ke bagian lain dari sistem. Hal ini 

menunjukkan konfigurasi dan hubungan bagian, yang bersama-sama melakukan 

perilaku classifier. Diagram struktur komposit merupakan jenis diagram struktur 

yang statis dalam UML, yang menggambarkan struktur internal kelas dan 

kolaborasi. 

Struktur komposit dapat digunakan untuk menjelaskan: 

a. Struktur dari bagian-bagian yang saling berkaitan; 

b. Run-time struktur yang saling berhubungan. 

I. Object Diagram 

Object diagram merupakan sebuah gambaran tentang objek-objek dalam 

sebuah sistem pada satu titik waktu. Karena lebih menonjolkan perintah-perintah 

dari pada class, object diagram lebih sering disebut sebagai sebuah diagram 

perintah.  

J. Timing Diagram 

Timing Diagram adalah bentuk lain dari interaction diagram, dimana fokus 

utamanya lebih ke waktu. Timing diagram sangat guna dalam menunjukkan factor 

pembatas waktu diantara perubahan state pada objek yang berbeda.  

K. Component Diagram 

Diagram ini bila dikombinasikan dengan diagram penyebaran dapat digunakan 

untuk menggambarkan distribusi fisik dari modul perangkat lunak melalui jaringan. 

Misalnya, ketika merancang sistem client-server, hal ini berguna untuk 

menunjukkan mana kelas atau paket kelas akan berada pada node klien dan mana 

yang akan berada di server. 

Diagram komponen juga dapat berguna dalam merancang dan mengembangkan 

sistem berbasis komponen. Karena berfokus pada analisis sistem berorientasi objek 

dan desain.  
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L. Deployment Diagram 

Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di deploy 

dalam infrastruktur sistem, dimana komponen akan terletak (pada mesin, server 

atau piranti keras), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi 

server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Hubungan antar node (misalnya 

TCP/IP) dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. 

M. Interaction Overview Diagram 

Interaction Overview Diagram adalah penggabungan antara activity 

diagram dengan sequence diagram. Interaction Overview Diagram dapat dianggap 

sebagai activity diagram dimana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence 

diagram, atau bisa juga dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan 

dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran 

pengawasan 

2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram adalah suatu model data yang dikembangkan 

berdasarkan obyek. ERD menggambarkan model konseptual untuk 

menggambarkan struktur logis dari basisdata berbasis graifs. Menurut (Sutanta: 

2011) yang di kutip oleh (Kurnianti, Angguningtyas, & Isnanda, 2017), ERD 

didasarkan pada suatu presepsi bahwa real world terdiri atas obyek-obyek dasar 

tertentu. 

2.6.1 Entity 

Entity adalah obyek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, disimbolkan 

dengan persegi panjang. 
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2.6.2 Relationship 

Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity, 

disimbolkan dengan jajar genjang. 

2.6.3 Attribute  

Attribute adalah karakterisitik dari tiap entity atau relationship yang 

meneydiakan penjelasan detail mengenai entity atau relationship tersebut. Nilai 

attribute adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu attribute di 

dalam entity atau relationship, dimana setiap atribut memiliki domain tersendiri. 

Domain merupakan batas yang diperbolehkan bagi suatu attribute. 

Key merupakan attribute yang digunakan untuk menetukan suatu entity 

secara unik. Key memiliki peran penting untuk menghubungkan obyek dengan 

obyek lainnya 

2.6.4 Derajat Relasi 

Derajat relasi menunjukan banyaknya himpunan entitas yang saling 

berelasi. Jenis derajat himpunan relasi adalah :  

1. Unary degree (derajat satu),  melibatkan sebuah entitas yang saling 

berelasi dengan dirinya sendiri 

2. Binary degree (derajat dua), himpunan relasi melibatkan dua himpunan 

entitas 

3. Ternary degree (derajat tiga), himpunan relasi memungkinkan untuk 

melibatkan lebih dari dua himpunan entitas 

2.6.5 Role 

Role (peran) dalam ERD ditunjukan dengan memberikan nama pada garis 

yang menghubungkan relasi dengan entitas. Nama peran ini bersifat optional dan 

digunakan untuk mengklarifikasi semantik suatu relasi. 
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2.7 Pengujian 

Pengujian perangkat lunak berguna untuk mengidentifikasi bug serta error 

pada kode aplikasi yang telah dibangun. Pada pengujian perangkat lunak, sebuah 

proses dapat dilihat fungsionalitasnya berdasarkan analisa yang dilakukan. 

Pengujian perangkat lunak merupakan komponen mendasar pada jaminan kualitas 

dan merepresentasikan tunjauan spesifikasi, desain serta coding pada sebuah 

perangkat lunak. 

Terdapat 3 jenis pengujian perangkat lunak yang biasa digunakan untuk 

menemukan error, yaitu whitebox, blackbox serta greybox (Khan & Khan, 2012).  

2.7.1  Pengujian White Box 

Pada pengujian whitebox, pengujian dilakukan dengan melakukan 

investigasi terhadap logika internal dan struktur kode. Pada pengujian whitebox, 

dibutuhkan penguji yang yang memiliki pengetahuan tentang source code secara 

menyeluruh. 

2.7.2 Pengujian Black Box 

Pada pengujian blackbox, pengujian dilakukan tanpa memerlukan 

pengetahuan tentang source code internal aplikasi. Pengujian ini hanya memeriksa 

aspek mendasar dari sistem yang telah dibangun dan tidak ada hubungannya dengan 

logika internal dan struktur kode pada sistem. 

2.7.3 Pengujian Grey Box 

Pengujian greybox merupakan perpaduan antara pengujian whitebox dan 

blackbox, dimana teknik pengujian yang dilakukan dengan pengetahuan terhadap 

logika internal dan struktur kode yang terbatas dan juga memiliki pengetahuan 

tentang aspek mendasar pada sistem yang telah dibangun. 

 


