
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005) 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 informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem 

informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang 

menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja 

diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan 

mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem 

informasi atau peralatan sistem lainnya. 

2.1.1 Komponen Sistem Informasi 

John Burch dan Gary Grudnitski mengemukakan bahwa sistem informasi 

terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan 

(building blok) yang saling berinteraksi satu sama lainnya membentuk satu 

kesatuan untuk mencapai sasarannya, yang terdiri dari (Jogiyanto, 2005): 

1) Blok Masukan (Input Block), input mewakili data yang masuk kedalam 

sistem informasi. Input disini termasuk metode-metode dan media untuk 

menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen 

dasar. 

2) Blok Model (Model Block), blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika 

dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang 

tersimpan pada basis menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3) Blok Keluaran (Output Model), produk sistem informasi adalah keluaran 

yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. 

4) Blok Teknologi (Technology Block), teknologi digunakan untuk menerima 

input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan 
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dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian sistem secara 

keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu teknisi (human 

/ brainware), perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). 

5) Blok Basis Data (Database Block), basis data merupakan kumpulan data 

yang saling berhubungan, tersimpan pada perangkat keras dan digunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data didalam basis data 

diorganisasikan sedemikain rupa, supaya informasi yang dihasilkan 

berkualitas dan untuk efiesiensi kapasitas penyimpannya. 

6) Blok Kendali (Control Blok), Beberapa pengendalian perlu dirancang dan 

diterapkan untuk meyakinkan dan bahwa hal-hal yang dapat merusak 

sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi kesalahan akan dapat 

langsung cepat diatasi. 

Model umum sistem adalah terdiri atas masukan (input), pengolah 

(processing) dan keluaran (output), sebagaimana yang ditunjukkan pada 

gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1. Model Dasar Sistem 

(Sumber: Jogiyanto, 2005) 

2.1.2 Model Pengembangan Air Terjun (Waterfall) 

Pengembangan (Waterfall) salah satunya model air terjun yang penulis 

gunakan yaitu yang disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.2 (Nugroho, 2010). 

Keluaran  
(Output) 

Masukan 
(Input) Proses 
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Gambar 2.2. Diagram Model Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang kebutuhan 

pengguna (user spesification), studi-studi kelayakan (feasibility study) baik secara 

teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan suatu proyek 

sistem informasi  atau perangkat lunak. 

2. 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. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem 

analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram. 

3. Perancangan  

Proses perancangan mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk 

karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan 

program. Hasil dari perancangan ini didokumentasikan dan menjadi bagian dari 

konfigurasi software. perancangan software sesungguhnya adalah proses multi 

step (proses yang terdiri dari banyak langkah) yang memfokuskan pada 4 atribut 

program yang berbeda, yaitu:  

a. Struktur data  

Perencanaan

Analisis

Perancangan

Implementasi

Pengujian

Pemeliharaan
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b.  Arsitektur software  

c. Tampilan antar muka  

d. Algoritma (rincian prosedur) 

4. Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap di mana kita mengimplementasikan 

perancanagan sistem ke situasi nyata, di sini kita akan berurusan dengan 

pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak. 

5. Pengujian  

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru di uji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem 

yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap sistem 

menjadi lebih baik dan sempurna.  

6. 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. 

Kemunculan model air terjun adalah untuk membantu mengatasi 

kerumitan yang terjadi akibat proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, 

sebuah model air terjun untuk memperinci apa yang seharusnya perangkat lunak 

lakukan (mengumpulkan dan menentukan kebutuhan sistem) sebelum sistem 

dikembangkan. Kemudian model ini memungkinkan pemecahan misi 

pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis yang pada akhirnya 

akan menjadi produk akhir yang siap pakai (Simarmata,  2010). 

2.2 Analisa Sistem 

Analisis sistem (System Analisys) dapat didefinisikan sebagai penguraian 

dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya 

dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikannya (Jogiyanto, 2005). 
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2.2.1 Langkah-langkah Dalam Menganalisis Sistem 

Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan dalam tahap analis sistem 

sebagai berikut (Jogianto, 2005): 

1) Identify, yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi (mengenal) 

masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis 

sistem, tugas-tugas yang harus dilakukan seperti: 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah, tugas mengidentifikasi penyebab 

masalah dapat dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subyek-

subyek permasalahan yang telah diuraikan oleh manajemen atau yang 

telah ditemukan oleh analis sistem ditahap perencanaan sistem. 

b. Mengidentifikasi titik keputusan, setelah penyebab terjadinya masalah 

dapat diidentifikasi, selanjutnya juga harus diidentifikasi titik 

keputusan penyebab masalah tersebut.  

c. Mengidentifikasi personil-personil kunci. Identifikasi personil-

personil kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagan alir 

dokumen yang ada diperusahaan serta dokumen deskripsi jabatan. 

2) Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.  Langkah kedua 

dari tahap analis sistem adalah memahami dari sistem yang ada. Langkah 

ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem 

yang ada beroperasi. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan 

data yang dapat diperoleh  dengan cara melakukan penelitian. 

3) Analize, yaitu menganalisis hasil penelitian. 

a. Menganalisis Kelemahan Sistem, Analis sistem perlu menganalisis 

masalah yang terjadi untuk dapat menemukan jawaban apa penyebab 

sebenarnya dari masalah yang timbul tersebut. 

b. Menganalisis Kebutuhan Informasi pemakai/ manajemen,  

4) Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Laporan hasil analis ini 

diserahkan kepada steering commitmen yang nantinya akan diteruskan ke 

manajemen. Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada manajemen 

adalah: 

a. Laporan bahwa analisis telah selesai dilakukan. 
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b. Meluruskan kesalah pengertian mengenai apa yang telah ditemukan 

dan dianalisis oleh analis sistem tetapi tidak sesuai menurut 

manajemen. 

c. Meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen. 

d. Meminta persetujuan dari pihak manajemen untuk melakukan 

tindakan selanjutnya. 

2.2.2 Object-Oriented Analysis Design (OOAD) 

Object Oriented Anlysis Design (OOAD) atau analisis dan disain 

berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan 

menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar 

pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan 

perilaku (Sugiarti, 2013). 

  Konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan 

pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi 

objek (OOD). OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement 

(syarat/keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-

kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan 

OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem atau subsistem (Sugiarti, 2013). 

OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek 

dibandingkan dengan data atau proses. Ada beberapa karakteristik ciri khas dari 

pendekatan objek, yaitu (Sugiarti, 2013): 

a. Objek  

Identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang 

membedakan entitas disebut objek. Objek dapat konkrit, seperti halnya 

arsip dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam 

multiprocessing pada sistem. 

b. Kelas Objek 

Kelas objek adalah suatu kegiatan mengumpulkan data (atribut) dan 

perilaku (operasi) yang mempunyai struktur  data yang sama ke dalam satu 

grup. 
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c. Inheritance 

Merupakan properti yang muncul ketika tipe entitas atau object class  

disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas menerima atau mewarisi 

atribut dan metode dari pendahuluannya. 

2.2.3 Unified Modeling Languange (UML) 

Salah satu tools yang bisa digunakan untuk menganalisis dan mendesain 

sistem menggunakan OOAD adalah UML (Sumber: Sholiq, 2006). UML 

menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai aspek dalam 

sistem. UML yang digunakan dalam merancang sistem ini atara lain  (Sumber: 

Sholiq, 2006). 

1) Diagram use case (use case diagram). 

Menyajikan interaksi antara use case dan aktor. 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. Pelajari setiap penjelasan simbol use case 

diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Simbol Use  Case Diagram 

NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1. 
 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2.  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan struktur 

data dari objek yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

3.  Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu actor 
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Tabel 2.1. Simbol Use  Case Diagram(lanjutan) 

4.  Extend 

Hubungan perubahan yang terjadi pada 

elemen mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang bergantung 

pada elemen yang tidak mandiri 

5.  Include 

Hubungan perubahan yang terjadi pada 

elemen mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang bergantung 

pada elemen yang tidak mandiri 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2) Diagram kelas (Class Diagram) 

Diagram kelas 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. Pelajari setiap 

penjelasan simbol class diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Simbol Class  Diagram 

No. GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1.  Class 
Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama 

2. 
 

Association 

Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya 

 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.3       Website  

 Didalam web ada beberapa pengertian yang harus dipahami seperti Web 

Page, Home Page, Web Sites. Web Page adalah merupakan sebuah dokumen yang 

berada pada World Wide Web. Setiap halaman web didefinisikan dengan sebuah 

lamat unik URL (Uniform Resource Locator). Selain itu home page adalah 

merupakan halaman web yang utama dan biasanya halaman yang muncul pertama 

kali pada saat kita mengunjungi suatu situs. Tipe dari sebuah server home page di 
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mana ada index halaman atau table content  pada dokumen lain yang disampaikan 

pada situsnya, sedangkan web sites merupakan sebuah site (lokasi) pada World 

Wide Web di mana situs terdiri dari sebuah home page, di mana kita dapat 

melanjutkan situs link selanjutnya. Sebuah situs bisa terdiri dari beberapa 

dokumen dan file. Selain itu situs dapat diatur dengan individual, perusahaan atau 

organisasi (Dewanto, 2006). 

2.4 Balsamiq Mockups 

 Balsamiq Mockups adalah sebuah software yang digunakan untuk 

pembuatan desain atau prototyping dalam pembuatan tampilan user interface pada 

sebuah aplikasi. Dengan menggunakan Balsamiq Mockup kita dimudahkan dalam 

pembuatan user interface karena Balsamiq Mockup sudah menyediakan tools 

yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping aplikasi yang akan 

kita buat. Ardhiyani (2012). 

 Dalam jurnal Ardhiyani (2012) yang membahas tentang analisis user 

interface telah menerapkan Balsamiq sebagai tools untuk membangun model 

interface-nya.  

2.5     Hypertext Prepocessor (PHP) 

PHP adalah bahasa scripting  yang menyediakan cara yang mudah dalam 

melekatkan program pada halaman web. Karena suatu halaman diproses terlebih 

dahulu oleh PHP sebelum dikirim ke client, maka script dapat menghasilkan isi 

halaman yang dinamis, seperti misalnya menampilkan hasil query dari MySQL 

pada halaman tersebut. PHP pada mulanya berarti Personal Home Page, tetapi 

sekarang telah menggunakan  nama “PHP Hypertext Preprocessor”. PHP banyak 

didukung oleh beberapa platform, banyak yang dari UNIX dan turunannya dan 

tentu juga Microsoft operating system yang mendukung lingkungan dalam Win32 

(Setiabudi dan Raharjo, 2002). 

2.6  MySQL 

MySQL merupakan software sistem manajemen database (Database 

Management System-DBMS) yang sangat populer dikalangan pemrograman web, 

terutama dilingkungan Linux dengan menggunakan script PHP dan Perl. Software 
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database ini kini telah tersedia juga Pada Platform sistem operasi Windows. 

MySQL digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelola datanya (Betha, 2005). 

MySQL merupakan sebuah database yang berbasiskan server database. 

Kemampuannya dalam menangani RDBMS (Relational Database Management 

System) mengakibakan database ini menjadi yang mampu menengani data yang 

sangat besar hingga ukuran Gigabyte, dengan kemampuan daya tampung ini maka 

MySQL sangat cocok digunakan untuk mengcover data baik pada perusahaan 

kecil ataupun besar (Nugroho, 2005). 

2.6.1  Hypertext Markup Languange (HTML) 

  Hypertext Markup Languange (HTML) adalah bahasa dari World Wide Web 

(www) yang dipergunakan untuk menyusun dan membentuk dokumen agar dapat 

ditampilkan pada browser. Tiap kali mengakses dokumen web, maka 

sesungguhnya kita mengakses dokumen seseorang yang ditulis dengan 

menggunakan format protokol yang digunakan untuk mentransfer data dokument 

dari web server kebrowser (Supriyanto, 2007). 

HTML (Hypertext Markup Languange) adalah bahasa pemformat khusus 

yang digunakan  untuk para pemrograman untuk memformat dokumen agar dapat 

ditampilkan dihalaman web (Shelly, 2012). 

HTML memiliki dua fungsi (Supriyanto, 2007) : 

1) Membentuk tata letak dokument, dalam hal ini menentukan jenis huruf, 

gambar, dan komponen dokumen lainnya. 

2) Menentukan hubungan ke dokumen lain, HTML merupakan suatu bahasa 

komputer yang termasuk dalam kategori SGML (Standard Generalized 

Markup Language) dimana bentuknya merupakan file standar ASCII yang 

berisi kode-kode untuk mengatur dokumen. 

2.7 Blackbox Testing 

Menurut Salahuddin (2013) Black-box testing (pengujian kotak hitam) yaitu 

menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan 

kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, 
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masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan. 

2.8 User Acceptance Testing (UAT) 

 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. Sedangkan menurut Zarnelly dan Della (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. 

2.9  Penjadwalan 

  Penjadwalan adalah kegiatan pengalokasian sumber-sumber atau mesin-

mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu 

tertentu. (Baker,1974). Penjadwalan produksi adalah suatu kegiatan memasukkan 

sejumlah produk yang telah direncanakan ke dalam proses pengerjaannya (John E 

Biegel,1992). Penjadwalan adalah proses pengurutan pembuatan produk secara 

menyeluruh pada beberapa mesin (Conway,et,al,1967). Penjadwalan juga 

didefinisikan sebagai rencana pengaturan urutan kerja serta pengalokasian 

sumber, baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang harus diselesaikan 

(Vollman,1998). Dari beberapa definisi yang telah disebutkan maka dapat ditarik 

satu definisi “Penjadwalan adalah suatu kegiatan perancangan berupa 

pengalokasian sumber daya baik mesin maupun tenaga kerja untuk menjalankan 

sekumpulan tugas sesuai prosesnya dalam jangka waktu tertentu”. 

Menurut Chambers (1995:22) menyatakan bahwa jadwal didefinisikan 

sebagai sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber 

daya berada pada suatu waktu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), jadwal merupakan pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan 

urutan kerja. Jadwal juga didefinisikan sebagai daftar atau tabel kegiatan atau 

rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. 

Kebanyakan orang terbiasa dengan jadwal pelajaran yang disajikan sebagai tabel 
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hari dalam seminggu dan jangka waktu. Dapat dilihat bahwa setiap hari dibagi ke 

dalam jangka waktu. Setiap jangka waktu memiliki daftar mata kuliah yang 

sedang diajarkan, oleh siapa dan di mana. Jadwal dapat dinyatakan dalam 

sejumlah cara yang berbeda, masing-masing mahasiswa harus memiliki jadwal 

sendiri tergantung pada mata pelajaran, begitu juga masing-masing guru dan 

ruang, semua ini adalah perspektif yang berbeda pada jadwal yang sama. 

2.9.1  Tujuan Penjadwalan 

Menurut Baker (1974), tujuan penjadwalan umumnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan produktifitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin 

menganggur. 

b. Mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan jalan mengurangi 

jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu dalam antrian suatu mesin 

karena mesin tersebut sibuk. 

c. Mengurangi keterlambatan suatu pekerjaan. Setiap pekerjaan mempunyai 

batas waktu (due date) penyelesaian, jika pekerjaan tersebut diselesaikan 

melewati batas waktu yang ditentukan maka pekerjaan tersebut dinyatakan 

terlambat. Dengan metoda penjadwalan maka keterlambatan ini dapat 

dikurangi, baik waktu maupun frekuensi. 

Menurut Narasimhan (1985), penjadwalan yang baik seharusnya simpel, 

mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh pihak manajemen dan oleh 

siapapun yang menggunakannya. Aturan-aturan penjadwalan seharusnya cukup 

kuat tetapi mempunyai tujuan yang realistis sehingga cukup flexible untuk 

memecahkan masalah yang tidak terprediksi sebelumnya dan membolehkan satu 

perencanaan ulang. 

Bedworth (1987) mengidentifikasikan beberapa tujuan dari aktivitas 

penjadwalan, adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu 

tunggunya, sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas 

dapat meningkat. 
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b. Mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah 

pekerjaan menunggu dalam antrian ketika sumber daya yang ada masih 

mengerjakan tugas yang lain. Teori Baker mengatakan, jika aliran kerja 

suatu jadwal konstan, maka antrian yang mengurangi rata-rata waktu alir 

akan mengurangi rata-rata persediaan barang setengah jadi. 

c. Mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas 

waktu penyelesaian sehingga akan meminimalisasi penalty cost (biaya 

kelambatan). 

d. Membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas 

pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya 

yang mahal dapat dihindarkan. 

2.10 Algoritma Berbasis Rule 

 Algoritma berbasis rule adalah merupakan sistem yang berdasarkan pada 

aturan-aturan dimana program disimpan dalam bentuk aturan-aturan sebagai 

prosedur pemecahan masalah. Adapun sistem berbasis aturan dilakukan dengan 

cara menyimpan dan memanipulasi pengetahuan untuk menginterpretasikan 

informasi dalam cara yang bermanfaat.  

 Menurut Lusiani dan Cahyono, sistem berbasis aturan adalah suatu 

perangkat lunak yang menyajikan pengetahuan dalam bentuk aturan-aturan pada 

suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk 

merancang sistem berbasis rule, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki 

yaitu, antara lain: 

1. Sekumpulan fakta yang mewakili working memory. Ini dapat berupa suatu 

keadaan yang relevan dengan keadaan awal sistem bekerja 

2. Sekumpulan aturan. Aturan ini mencakup setiap tindakan yang harus 

diambil dalam ruang lingkup permasalahan yang dibutuhkan. 

3. Kondisi yang menentukan bahwa solusi telah ditemukan atau tidak (non-

exist). Hal ini berguna untuk menghindari looping yang tidak akan pernah 

berakhir. 
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4. Antarmuka penguna (User interface) sebagai media untuk pengguna 

sistem berinteraksi dengan sistem. 

 

 

Gambar 2.3 Bagan alur algoritma berbasis rule. 

(sumber : Liu, Tao dkk. 2012) 

Algoritma berbasis rule ini menggunakan teknik yang sederhana, dimulai 

dengan dasar aturan yang berisi semua pengetahuan dari permasalahan yang 

dihadapi yang kemudian dikodekan ke dalam aturan if-then yang mengandung 

data, pernyataan dan informasi awal. Sistem akan memeriksa semua aturan 

kondisi if yang menentukan subset, set konflik yang ada. Jika ditemukan, maka 

sistem akan melakukan kondisi then. Perulangan ini akan terus berlanjut hingga 

salah satu atau dua kondisi bertemu, jika aturan tidak diketemukan maka sistem 

tersebut harus keluar dari perulangan (terminate). Berikut ini beberapa kelebihan 

yang dimiliki oleh algoritma berbasis rule sebagaimana dijelaskan oleh 

Sasikumar, dkk yaitu:  

1. Homogenitas 

Karena memiliki sintaks yang seragam, makna dan interpretasi dari masing-

masing aturan dapat dengan mudah dianalisis. 

2. Kesederhanaan 

Karena sintaks sederhana, mudah untuk memahami makna dari aturan.  
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3. Independensi 

Ketika menambahkan pengetahuan yang baru tidak perlu khawatir tentang 

di mana aturan itu akan ditambahkan, atau apakah ada interaksi dengan 

aturan lainnya.  

4. Modularitas 

Independensi aturan mengarah ke modularitas dalam rule base. Prototipe 

sistem dapat diciptakan cukup cepat dengan membuat beberapa aturan. Hal 

ini dapat ditingkatkan dengan memodifikasi aturan berdasarkan kinerja dan 

menambahkan aturan baru. 

2.11 Program Studi Sistem Informasi 

2.11.1  Visi dan Misi Program Studi SI 

 Adapun visi dan misi dari program studi Sistem Informasi yaitu sebagai 

berikut: 

a.  Visi 

Menjadi lembaga yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara integral di bidang Sistem Informasi di wilayah Asia 

Tenggara pada tahun 2013. (sumber: Panduan Akademik 2013-2014) 

b. Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul di bidang sistem 

informasi secara integral dengan nilai – nilai keislaman. 

2. Membangun sumber daya manusia dalam bidang Sistem Informasi 

secara akademis dan professional. 

3. Melakukan penelitian dan inovasi di bidang Sains dan Teknologi. 

4. Memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan 

dunia bisnis di bidang Sistem Informasi. 

5. Membangun kerjasama yang strategis dengan lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah tingkat lokal, nasional, dan internasional. 

2.11.2 Tujuan dan  SK Pendirian Program Studi SI 

Berikut adalah tujuan pokok dan surat keputusan mengenai pendirian 

program studi Sistem Informasi: 
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a. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis dan praktis 

di bidang sistem informasi yang berwawasan keislaman. 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan di bidang 

sistem informasi. 

3. Menghasilkan sumber daya kependidikan yang professional dan 

berwawasan keislaman. 

4. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam 

skala nasional dan internasional. 

5. Menghasilkan produk sistem informasi yang bermanfaat bagi institusi 

dan stakeholder.(Panduan Akademik, 2013-2014). 

b. SK Pendirian 

SK pendirian Program Studi SI yaitu nomor DJ.II/26/2006 tanggal 

SK pendirian yaitu 20 Februari 2006, sedangkan tanggal dan nomor Sk 

terakhir Program Studi SI adalah nomor SK perpanjangan 1646/D/T/K-

A1/2010, tanggal SK perpanjangan Program Studi 23 Maret 2010, dengan 

status akreditasi program studi C. Jumlah SKS yang wajib diselesaikan 

oleh mahasiswa jurusan sistem informasi adalah sebanyak 146 sks untuk 

kurikulum 2011, dengan konsentrasi jurusan dibidang Manajemen Sistem 

Informasi (MSI), dan Rekayasa Sistem Informasi (RSI). Dengan adanya 

konsentrasi ini, setiap mahasiswa wajib mengambil 12 sks untuk setiap 

bidang konsentrasi yang diambil (Panduan Akademik, 2013-2014). 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2.11.3 Struktur Organisasi Prodi Sistem Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Jurusan Sistem Informasi. 

Ketua Jurusan 

Idria Maita S.Kom, M.Sc 

Sekretaris Jurusan 

Eki Saputra S.Kom, M.Kom 

Staf Jurusan 

Mona Fronita, M.Kom 

Koordinator TA 

Mona Fronita, M.Kom 

 

Kepala Laboratorium 

Mustakim S.T, M.Kom 

Koordinator KP 


