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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Rancang Bangun 

Menurut Jogiyanto (2005) rancang bangun (desain) adalah tahap dari 

setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian 

dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu 

sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem. 

2.2. Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (1999) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan (Yakub, 2012). 

1. Komponen Sistem Informasi 

Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti: 

a. Perangkat keras: mencakup peranti-peranti fisik fisik seperti komputer 

dan printer. 

b. Perangkat lunak: sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat 

keras untuk dapat memproses data. 

c. Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

d. Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem 

informasi. 

e. Basis data: sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penyimpanan data. 
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f. Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang 

memungkinkan sumber dipakai secara bersama atau diakses oleh 

sejumlah pemakai.  

2.3. Pengertian Sistem Informasi Pemasaran 

Menurut Tjiptono (2015), Pemasaran adalah penentuan apa yang akan 

dijual kepada konsumen berupa produk atau jasa dengan mendapatkan laba, 

melalui cara-cara, kondisi dan saluran distribusi tertentu, serta penciptaan dan 

pengolahan program untuk menghasilkan, melayani dan memperluas penjualan 

(Rahmawati dan Mulyono, 2016). 

Sistem Informasi Pemasaran (Marketing Information System) akan 

berhubungan dengan suatu sistem yang luas dan fleksibel, formal, dan 

berkelanjutan yang dirancang untuk memberikan suatu susunan aliran informasi 

yang relevan untuk memandu pembuatan keputusan pemasaran (Marshall dan 

LaMotte, 1992).   

Sistem Informasi Pemasaran adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

bekerja sama dengan sistem  informasi fungsional lain untuk mendukung 

manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan 

langsung dengan pemasaran produk (Mc.Leod, 2008). 

Sistem informasi Pemasaran adalah sistem informasi yang menyediakan 

informasi yang di pakai oleh fungsi pemasaran (Kadir, 2003). Model sistem 

informasi pemasaran dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Model Sistem Informasi Pemasaran (Mc.Leod, 2008) 

 Subsistem  input, seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.1, Sistem 

Informasi Pemrosesan Transaksi (Transactiong Processing Information) 

mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu 

memasukkannya ke dalam basis data. Subsistem Riset Pemasaran (Marketing 

Intelligence Subsystem) mengumpulkan data dari lingkungan perusahaan yang 

berkaitan dengan operasi pemasaran.  

 Basis data, data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis 

data. Basis data di populasi dengan data yang berasal dari tiga subsistem input. 

 Subsistem output, setiap subsistem output memberikan informasi 

mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran 

terdiri atas empat unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Subsistem 

product subsystem (produk) memberikan informasi mengenai produk-produk 

perusahaan. Subsistem promotion subsystem (promosi) memberikan informasi 

mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Subsistem price 

subsystem (harga) membantu manajer mengambil keputusan harga. Subsistem 

integrated mix subsystem (bauran terintegrasi) yang memungkinkan para manager 
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mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari 

unsur-unsur diatas.  

Sistem ini mempunyai enam komponen yang sama dengan sistem 

informasi  secara umum yaitu komponen-komponen input, model, output, basis 

data, teknologi dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-

sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Misalnya 

untuk sistem informasi pemasaran ini, maka komponen input-nya adalah input 

tentang data pemasaran, modelnya berupa pemasaran, basis datanya merupakan 

basis data pemasaran dan ouput-nya adalah laporan-laporan berisi informasi 

pemasaran. Komponen teknologi dan kontrol lebih bersifat umum (Jogiyanto, 

2008)  

1. Komponen Output Pemasaran 

Lima kelompok informasi umumnya di butuhkan oleh manajemen di 

fungsi pemasaran. Kelima kelompok output ini di kenal dengan istilah 4P 

dan 1 integrasi pemasaran. Keempat P adalah Product (produk), Place ( 

tempat), Promotion (promosi), dan Price (Harga). Sistem informasi 

pemasaran menghasilkan kelima macam kelompok output ini untuk 

mendukung semua tingkatan manajemen pemasaran. Output tentang 

product (produk) berhubungan dengan informasi tentang produk yang di 

jual oleh perusahaan sekaligus produk-produk pesaing dan produk masa 

depan. Output tentang place (tempat) berhubungan dengan informasi 

tentang jaringan distribusi pemasarannya. Output tentang promotion 

(promosi) merupakan kegiatan pengiklanan produk. Output tentang price 

(harga) merupakan informasi yang berguna bagi manajer untuk 

menentukan dan menganalisis harga dari produk. Ouput gabungan 

integrasi berguna bagi manajer untuk membuat strategi yang 

menggabungkan keempat aspek pemasaran tersebut (misalnya informasi 

tentang peramalan penjualan membutuhkan informasi produk, tempat, 

promosi dan harga prakiraannya). 
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2. Komponen Model Pemasaran 

Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi ouput. 

Model di sistem informasi pemasaran banyak di gunakan untuk 

menghasilkan laporan untuk keperluan anggaran operasi, strategi 

penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, 

evaluasi penghapusan produk lama, penunjukkan salesman, penentuan rute 

pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif 

dan untuk persetujuan kredit. 

3. Komponen Basis Data Pemasaran 

Basis data pemasaran di butuhkan untuk menghasilkan informasi-

informasi yang di butuhkan oleh semua manajer pemasaran. Basis data ini 

di bentuk dari input yang di masukkan ke sistem informasi ini. 

4. Komponen Input Pemasaran 

Data dari sistem informasi pemasaran di peroleh dari dua sumber, yaitu 

sumber internal dan sumber eksternal. Sumber data pemasaran eksternal di 

sebut juga dengan marketing intelligent data. Data pemasaran eksternal 

berhubungan dengan data pesaing, industry, aturan-aturan pemerintah. 

Data eksternal dapat di beli dari pihak lain yang menjual basis data baik 

secara offline atau online atau dapat di kumpulkan sendiri oleh perusahaan. 

Sumber data internal terdiri dari dua bagian, yaitu data keuangan dan data 

non keuangan. Data keuangan sudah di simpan di basis data akuntansi 

dalam sistem TPS dan tidak perlu di kumpulkan lagi oleh sistem informasi 

pemasaran. Sistem informasi pemasaran selanjutnya hanya cukup 

menggabungkan basis data akuntansi ke sistem ini. 

1. Bauran Pemasaran  

 Menurut Stanton (1978) bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 

variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan 

yaitu produk, harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi (Hayani, 2012). 

 Ada banyak alat pemasaran, McCarthy mempopulerkan pembagian kiat 

pemasaran ke dalam 4 (empat) faktor yang disebut the four P: product, price, 
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place, and promotion (Kotler, 1992). Keempat bauran pemasaran tersebut secara 

singkat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Product (produk) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau di konsumsi. Produk dapat 

terdiri dari product variety, quality, design, feature, brand name, 

packaging, size, services, warranties, dan returns. 

2. Price (harga), yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli 

produk atau menganti hal milik produk. Harga meliputi last price, 

discount, allowance, payment period, credit terms, dan retail price. 

3. Place (tempat), yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk 

yang di hasilkan/dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat 

meliputi antara lain channels, coverage, assortments, locations, inventory, 

dan transport. 

4. Promotion (promosi), yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. 

Variabel promosi meliputi antara lain: sales promotion, advertising, sales 

force, public relation, and direct marketing. Variabel promosi atau yang 

lazim disebut bauran komunikasi pemasaran (Kotler, 1997): 

a. Advertising, yaitu semua bentuk presentasi non personal dan promosi 

ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat 

bayaran. 

b. Sales promotion, yaitu instentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau pembelian produk dan jasa. 

c. Public relations dan publicity, yaitu berbagai program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individual yang dihasilkan.  

d. Personal selling, yaitu interaksi langsung antara satu atau lebih calon 

pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. 

e. Direct marketing, yaitu melakukan komunikasi pemasaran secara 

langsung untuk mendapatkan respon dari pelanggan dan calon tertentu, 
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yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat, telepon, dan alat 

penghubung nonpersonal. 

Selain itu, strategi pemasaran juga dapat dikelompokkan menjadi (Hayani, 

2012): 

1. Affiliate Marketing 

Teknik ini lebih agresif untuk mempromosikan bisnis atau produk anda. 

Sistem Afiliasi pemasaran memanfaatkan afiliasi atau perantara untuk 

mempromosikan produk atau jasa anda dengan imbalan komisi. 

2. Blog Marketing  

Banyak pengusaha mengambil blog marketing karena cara ini membantu 

menargetkan traffic atau pengunjung ke situs  web mereka. Dalam blog 

marketing, anda bisa mempromosikan produk atau jasa anda melalui dunia 

blogging, para blogger akan menulis review produk dan memasang link 

situs anda sehingga pembaca dapat memiliki akses langsung dan mudah ke 

situs utama anda. 

3. Display Advertising 

Dalam metode ini, anda meletakkan banner anda ke situs-situs yang sering 

dikunjungi oleh target pasar anda. Maka termasuk situs social bookmark, 

situs jaringan sosial, situs penerbitan dan forum. 

4. e-Mail Marketing 

Strategi pemasaran ini sangat baik bagi mereka yang ingin mendapatkan 

akses instan ke kotak surat pelanggan potensial. Pemasaran e-mail adalah 

daftar e-mail yang solid dan potensial yang bisa anda dapatkan dari pihak 

ketiga atau dari pengunjung yang dengan suka rela memasukkan alamat e-

mail mereka ke dalam website anda melalui kontak menu yang telah anda 

sediakan (pop up) cara ini dapat menghasilkan hasil yang besar dalam 

penjualan bisnis anda dan meningkatkan keuntungan. 

5. Viral Marketing 

Metode ini menggunakan jaringan sosial dalam mengirim pesan ke 

pelanggan potensial yang dapat disampaikan ke pengguna online lainnya. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan pesan suara atau email, atau 
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iklan kata dari mulut ke mulut. Cara ini sangat cepat menyebar bagaikan 

menyebarnya sebuah virus.        

2.4. Metode Pengembangan Sistem  

Penelitian ini berbentuk studi kasus menggunakan metode penelitian 

Research dan Development (R&D) dan metode analisis dan perancangan 

aplikasinya menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. Untuk pemodelan sistem menggunakan Unified 

Modeling Language (UML). Metode RAD sebagai salah satu alternatif dari 

metode System Development Life Cycle (SDLC) belakangan ini sudah banyak 

yang menerapkannya untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi apabila 

menggunakan metode konvensional. Metode RAD sesuai untuk menghasilkan 

sistem perangkat lunak dengan kebutuhan yang mendesak dan waktu yang 

singkat dalam penyelesaiannya. Metode RAD merupakan pendekatan 

berorientasi objek untuk menghasilkan sebuah sistem dengan sasaran utama 

mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan proses agar sesegera mungkin 

memberdayakan sistem perangkat lunak tersebut secara tepat dan cepat. Untuk 

perancangan suatu sistem informasi yang normal seandainya membutuhkan 

waktu minimal 180 hari, maka dengan menerapkan metode RAD hanya 

membutuhkan waktu 30-90 hari untuk menyelesaikan sistem perangkat lunak 

tersebut. Metode ini sangat mementingkan keterlibatan pengguna dalam proses 

analisis dan perancangannya, dan dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna dengan baik dan secara nyata akan dapat meningkatkan tingkat 

kepuasan pengguna sistem. Metode RAD mempunyai tiga tahapan utama seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Tahapan RAD 

Ada pun penjelasan pada metode RAD pada gambar 2.2 Noertjahyana (2002): 

1. Rencana Kebutuhan pada tahap ini, user dan analyst melakukan semacam 

pertemuan untuk melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem 

dan melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. 

Pada tahap ini hal terpenting adalah adanya keterlibatan dari kedua belah 

pihak, bukan hanya sekedar persetujuan akan proposal yang sudah dibuat. 

Untuk lebih jauh lagi, keterlibatan user bukan hanya dari satu tingkatan 

pada suatu organisasi, melainkan beberapa tingkatan organisasi sehingga 

informasi yang dibutuhkan untuk masing-masing user dapat terpenuhi 

dengan baik.  

2. Proses Desain pada tahap ini adalah melakukan proses desain dan 

melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian 

desain antara user dan analyst. Untuk tahap ini maka keaktifan user yang 

terlibat sangat menentukan untuk mencapai tujuan, karena user bisa 

langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada 

desain. Biasanya, user dan analyst berkumpul menjadi satu dan duduk di 

meja melingkar dimana masing-masing orang bisa melihat satu dengan 

yang lain tanpa ada halangan. Apabila memungkinkan, maka masing-
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masing user diberikan satu komputer yang terhubung satu dengan yang 

lain, sehingga masing-masing bisa melihat desain yang dibuat dan langsung 

memberikan komentar. Hal ini sering kali disebut dengan Group Decision 

Support System (GDSS). Pada beberapa kasus, GDSS ini merupakan suatu 

langkah yang ideal, karena user dan analyst dapat menyetujui desain yang 

dibuat untuk kemudian dilanjutkan oleh programmer dalam pembuatan 

prototype dari aplikasi yang dimaksud dengan langsung menampilkan 

kepada user hasilnya dengan cepat. Pada tahap desain ini membutuhkan 

waktu beberapa hari, akan tetapi bisa semakin lebih lama, tergantung dari 

besar kecilnya sistem yang dibuat. Pada selang waktu tersebut, user bisa 

memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dikembangkan untuk 

selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Dengan demikian proses 

pengembangan suatu sistem membutuhkan waktu yang cepat. 

3. Implementasi (Implementation) setelah desain dari sistem yang akan dibuat 

sudah disetujui baik itu oleh user dan analyst, maka pada tahap ini 

programmer mengembangkan desain menjadi suatu program. Setelah 

program selesai baik itu sebagian maupun secara keseluruhan, maka 

dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah terdapat 

kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi. Pada saat 

ini maka user bisa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat 

serta persetujuan mengenai sistem tersebut. Adapun hal terpenting adalah 

bahwa keterlibatan user sangat diperlukan supaya sistem yang 

dikembangkan dapat memberikan kepuasan kepada user, dan di samping 

itu, sistem yang lama tidak perlu dijalankan secara paralel dengan sistem 

yang baru. 

2.5.  Unified Modelling Language (UML) 

 UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan 

sistem berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk 

membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta 
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dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka yang lain (Nugroho, 2005). 

Tujuan utama perancangan UML adalah: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai untuk 

mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.  

2.5.1.  Use Case Diagram 

Use case mendiskripsikan 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 informasi dan 

siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

Tujuan utama pemodelan use case adalah: 

1. Memutuskan dan mendiskripsikan kebutuhan-kebutuhan fungsional 

sistem. 

2. Memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya 

dilakukan, sehingga model use case digunakan diseluruh proses 

pengembangan untuk komunikasi dan menyediakan basis untuk 

pemodelan berikutnya yang mengacu system harus memberikan 

fungsionalitas yang dimodelkan para use case. 

3. Menyediakan basis untuk melakukan pengujian sistem yang memverifikasi 

sistem. Menguji apakah sistem telah memberikan fungsionalitas yang 

diminta. 

4. Menyediakan kemampuan melacak kebutuhan fungsionalitas menjadi 

kelas-kelas dan operasi-operasi aktual di sistem. Untuk menyederhanakan 
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perubahan dan ekstensi ke sistem dengan mengubah model use case dan 

kemudian melacak use case yang dipengaruhi ke perancangan dan 

implementasi system. 

Syarat penamaan use case adalah nama didefenisikan sesederhana 

mungkin dan dapat dipahami, ada dua hal utama pada use case yaitu 

pendefenisian apa yang disebut  aktor dan use case.  

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan 

dibuat sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang tapi 

aktor belum tentu orang. 

2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

Dalam use case juga dikenal dengan hubungan antar use case yang 

merupakan generalisasi antara use case yaitu: 

1. Include, yaitu perilaku use case merupakan bagian dari use case yang lain. 

2. Extend, yaitu perilaku use case memperluas perilaku use case yang lain. 

Simbol use case dapat dilihat pada Tabel 2.1: 

Tabel 2.1. Simbol Use Case 

Simbol Deskripsi 

Use Case 

 

Fungsionalitas yang disediakan system sebagai 

unit-unit yang tertukar pesan antar unit atau 

aktor: biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja diawal di awal frase 

nama use case. 

Aktor/Actor 

 

Orang, sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah gambar dari 

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang 

biasanya dinyatakan menggunakan kata benda 

diawal frase nama aktor. 
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Tabel 2.1. Simbol Use Case (Lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

Asosiasi/association 

 

Komunikasi antar aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor. 

Ekstensi/extend 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan 

itu mirip dengan prinsip inheritance.  

Generalisasi/generalization 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari 

lainnya. 

Menggunakan/include/users 

 

 

Include berarti use case yang tambahan akan 

selalu melakukan pengecekan apakan use case 

yang ditambahkan telah dijalankan. 

 

2.5.2.  Diagram Kelas  

Diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Elemen-elemen esensi di 

diagram kelas adalah sebagai berikut: 

1. Kelas 

Kelas merupakan elemen terpenting di sistem berorientasi objek. Kelas 

memiliki sejumlah fitur, seseorang dapat memodelkan multipisitas, 

ketampakan, penenda, polymorphism, dan karekteristik lain. 

a. Nama, nama harus unik, karena akan menjadi identifier di program. 

b. Atribut adalah property bernama dikelas yang mendiskripsikan range 

nilai yang dipunyai instan kelas. 

c. Operasi adalah layanan yang dapat diminta pada sembarang objek 

kelas itu untuk mempengaruhi perilaku sistem. 

<<extend>> 
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d. Tanggung jawab adalah kontrak atau kewajiban kelas. 

e. Lingkup menspesifikasikan apakah fitur (atribut atau operasi) muncul 

di masing-masing instan dan kelas. 

2. Antarmuka  

Merupakan koleksi operasi yang menspesifikasikan layanan dari suatu 

kelas atau komponen. Antarmuka mendiskripikan perilaku tampak secara 

eksternal dari elemen. 

3. Kolaborasi 

Merupakan pendefenisian suatu interaksi dan sekelompok peran dan 

elemen-elemen lain yang bekerja bersama untuk menyediakan suatu 

perilaku kooperatif yang lebih besar dari penjumlahan seluruh elemen. 

4. Hubungan   

seperti kebergantungan, generalisasi, dan asosiasi 

Hubungan kelas di diagram kelas beraneka ragam, yaitu: 

a. Asosiasi 

b. Generalisasi 

c. Dependency 

Simbol diagram kelas dapat dilihat pada Tabel 2.2: 

Tabel 2.2. Diagram Kelas 

Simbol Nama Deskripsi 

 Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

 Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih 

dari dua objek. 

 Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

 Collaboration Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 
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Tabel 2.2. Diagram Kelas (Lanjutan) 

Simbol Nama Deskripsi 

 Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

 Dependency Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri. 

 Association Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

2.5.3.  Diagram Sekuensial 

Diagram sekuensial menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendiskripskan 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 di instasi menjadi objek itu.  

Banyaknya diagram sekuensial yang harus digambar adalah sebanyak 

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

case telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah di cakup pada diagram 

sequence.  

Diagram sekuensial digunakan untuk memodelkan skenario pengguna. 

Skenario pengguna adalah barisan kejadian yang terjadi selama satu eksekusi 

sistem. Cakupan skenario dapat beragam, dari mulai semua kejadian di sistem 

atau hanya kejadian pada objek-objek tertentu. Simbol diagram sekuensial dapat 

dilihat pada Tabel 2.3: 

Tabel 2.3. Simbol Diagram Sekuensial 

Simbol Nama Deskripsi 

 LifeLine Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 
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Tabel 2.3. Simbol Diagram Sekuensial (Lanjutan) 

Simbol Nama Deskripsi 

 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

 

 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

2.5.4.      Diagram Aktivitas 

 Diagram aktivitas menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 

diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 

aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem. 

  Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

berikut: 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistemyang didefenisikan. 

2. Urutan atau pengelompokan tampilan dari system/user interface dimana 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antar muka 

tampilan. 

3. Rancangan tampilan dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefenisikan kasus ujinya. 

Simbol diagram aktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.4: 

Tabel 2.4. Simbol Diagram Aktivitas 

Simbol Nama Deskripsi 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain. 
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Tabel 2.4. Simbol Diagram Aktivitas (Lanjutan) 

Simbol Nama Deskripsi 

 
Action 

State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi. 

 Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

 Actifity Final 

Node 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran. 

2.5.5. Karakteristik dari Objek 

1. Objek 

a. Identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang 

membedakan entitas disebut objek. 

b. Objek dapat kongkrit, seperti halnya arsip dalam sistem operasi. 

c. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. 

d. Dua objek berbeda walaupun bila nilai semua atributnya sama. 

2.   Kelas Objek 

a. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang berbagi dalam 

atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. 

b. Suatu kegiatan mengumpulkan data (atribut) dan perilaku (operasi) 

yang  mempunyai struktur data sama dalam satu grup. 

c. Kelas objek merupakan wadah bagi objek. Dapat digunakan untuk 

menciptakan objek. 

d. Objek mewakili fakta/keterangan dari sebuah kelas. 

3.   Istilah-istilah Objek 

a. Atribut:  Data item yang menegaskan objek. 

b. Operasi: Fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk 

tingkah laku kelas. 
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c. Metode: Pelaksanaan prosedur (badan dari kode yang mengeksekusi 

respon terhadap permintaan objek lain di dalam sistem). 

2.6.    WEB 

Website (Situs Web) merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang 

berhubungan dengan file-file lain yang terkait. Dalam sebuah website terdapat 

suatu halaman yang dikenal dengan sebutan home page. Home page adalah 

sebuah halaman yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi website. 

Dari home page, pengujung dapat mengklik hyperlink untuk pindah kehalaman 

lain yang terdapat dalam website tersebut (Jhonsen, 2004).  

2.7. PHP 

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa server-side scripting 

yang menyatu dengan Hyper Text Markup Language (HTML) untuk membuat 

halaman web yang dinamis. Maksud dari server-side scripting adalah sintaks dan 

perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya akan dijalankan di server tetapi 

disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan web ini merupakan kombinasi 

antara PHP sendiri sebagai bahasa pemrograman dan HTML sebagai pembangun 

halaman web (Sunarfrihantono, 2002).  

2.8. MYSQL 

MySQL adalah multi user data base yang menggunakan bahasa Structured 

Query Language (SQL). MySQL dalam operasi client server melibatkan server 

daemon MySQL disisi server dan berbagai macam program serta library yang 

berjalan disisi client. MySQL mampu mengangani data yang cukup besar. 

Perusahaan yang mengembangkan MySQL yaitu TEX, mengaku mampu 

menyimpan data lebih dari 40 database, 10.000 tabel, dan sekitar 7.000.000 

baristotalnya kurang lebih 100 Gigabyte data (Sunarfrihantono, 2002). 

2.9. Studi Kelayakan 

 Suatu studi kelayakan (Feasibility study) adalah suatu studi yang akan 

digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem 

layak diteruskan atau dihentikan. Studi kelayakan disebut juga dengan istilah 

High point review (Jogiyanto, 2008). 
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Berapa lama waktu untuk melakukan studi kelayakan yaitu tergantung  dari 

ruang lingkup proyek yang dikembangkan. Untuk proyek sistem yang kecil 

dengan sedikit perubahan-perubahan, studi kelayakan mungkin hanya 

membutuhkan waktu satu atau dua hari saja. Untuk proyek sistem informasi yang 

menelan biaya puluhan juta studi kelayakan mungkin akan memakan waktu dua 

atau tiga minggu. Untuk proyek sistem informasi manajamen yang baru akan 

diterapkan diperusahaan besar dengan biaya pengembangannya mencapai ratusan 

juta, studi kelayakan mungkin hanya membutuhkan waktu satu atau dua bulan. 

Untuk proyek sistem informasi yang menelan biaya milyaran rupiah, studi 

kelayakan dapat dilakukan dengan waktu enam bulan sampai satu tahun. Berapa 

biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan studi kelayakan tergantung dari 

ruang lingkup proyek serta tidak dapat ditentukan dengan pasti, hanya kira-kira 

lima smpai sepuluh persen dari seluruh nilai proyek yang diprkirakan. 

Studi kelayakan dilakukan oleh analisis sistem dengan melakukan studi 

pendahuluan. Penelitian pendahuluan merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan jawaban apa yang dikerjakan oleh sistem lama, dan apa yang 

diinginkan dari sistem baru. 

Tujuan dari penelitian pendahuluan: 

1. Memahami sistem operasi yang lama.Sistem yang lama merupakan sumber 

data untuk menyusun sistem yang baru, dengan memahami sistem yang 

lama, sistem analisis akan mempunyai gambaran tentang seperti apa sistem 

yang seharusnya dikembangkan. 

2. Menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem secara garis besar untuk 

mencapai sasaran sistem. Setelah sistem lama dipahami, yaitu apa yang 

dikerjakan oleh sistem lama, siapa yang mengoperasikan dan memakainya, 

analisis sistem kemudian dapat mengumpulkan data mengenai apa 

kebutuhan- kebutuhan pemakai untuk dapat mencapai sasaran sistem yang 

akan direncanakan. 

3. Menetukan permasalahn-permasalahan yang terjadi sehingga sistem yang 

lama belum dapat mencapai sasaran yang diinginkan. 
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1. Analisis Cost and Benefit 

Pengembangan suatu sistem informasi merupakan suatu investasi seperti 

halnya investasi proyek lainya. Investasi berarti dikeluarkanya sumber-sumber 

untuk mendapatkan manfaat dimasa mendatang. Investasi untuk mengembangkan 

sistem informasi juga membutuhkan sumber-sumber daya. Sebagai hasilnya, 

sistem informasi akan memberikan manfaat-manfaat yang dapat berupa 

penghematan-penghematan atau manfaat-manfaat yang baru. Jika manfaat yang 

diharapkan lebih kecil dari sumber-sumber daya yang dikeluarkan, maka sistem 

informasi ini dikatakan tidak bernilai atau tidak Iayak. Oleh karena itu seblum 

sistem informasi dikembangkan, maka perlu dihitung kelayakan ekonomisnya. 

Teknik untuk menilai ini disebut dengan analisis biaya keuntungan (Jogiyanto, 

2005). Untuk melakukan analisis biaya dan manfaat diperlukan dua komponen, 

yaitu komponen biaya dan komponen manfaat: 
 

1. Komponen Biaya  

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat 

diklasiflkasikan kedalam empat kategori utama yaitu (Jogiyanto, 2005):  

a. Biaya pengadaan (procurement cost)  

b. Biaya persiapan operasi (start - up cost)  

c. Biaya pengembangan sistem ataupun biaya proyek (Projeck-releted cost)  

d. Biaya operasi (orgoing cost) dan biaya perawatan (maintenance cost)  

2. Komponen manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut (Jogianto, 2008):  

1. Keuntungan berwujud (Tangible benefit), adalah keuntungan yang berupa 

penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam 

perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai 

uang. Keuntungan berwujud antara lain :  

a. Pengurangan - pengurangan biaya operasi  

b. Pengurangan kesalahan - kesalahan proses  

c. Pengurangan biaya telekomunikasi  

d. Pengurangan biaya persediaan  
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e. Pengurangan kredit tak tertagih  

2. Keuntungan tak berwujud (intagible benefit), adalah keuntungan yang sulit 

atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan uang. Keuntungan tersebut 

antara lain:  

a. Peningkatan pelayanan yang lebih baik  

b. Peningkatan kepuasan kerja personil  

c. Peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.  

Pada analisis biaya dan manfaat, ada beberapa metode kuantitatif yang 

digunakan untuk menentukan standar kelayakan proyek. Metode kuantitatif yang 

dapat digunakan adalah: 
  

1. Analisis Payback (payback period)  

Periode “Payback" menunjukkan berapa lama (dalam beberapa tahun) suatu 

investasi akan bisa kembali. Periode "Payback” menunjukkan perbandingan 

antara "initial investment" dengan aliran kas tahunan, dengan Rumus umum 2.1:  

periode=investasi  x tahun  (2.1) 

             proceed 
                 proceed 

Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan 

proyek tersebut diterima, apabila tidak proyek tersebut ditolak. 

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk nilai investasi melalui penerimaan - 

penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut juga untuk mengukur 

kecepatan kembalinya dana investasi. 
 

Rumus periode 2.2 pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda 

periode pengembalian : 

 periode= n +  a-b x 1 tahun (2.2) 
               c-b 
  

n= Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi   

investasi mula-mula 
 
a = Jumlah investasi mula-mula  
 
b = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke — n  

c = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1  
 

Rumus periode 2.3 pengembalian jika arus kas pertahun jumlalmya 

sama periode pengambalian: 
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  periode= investasi awal x 1 tahun (2.3) 

                                          arus kas  

Usulan Proyek Investasi: 

a. Periode pengembalian lebih cepat: layak.  

b. Periode pengembalian lebih lama: tidak layak.  

c. Jika  usulan  proyek  investasi  Iebih  dari  satu  maka  periode. 

pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. 

Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan 

proyek tersebut diterima, apabila tidak proyek tersebut ditolak. 
 

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui 

penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut juga untuk 

mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. 
 

2. Analisis Net Present Value  
 

Ada beberapa terminologi yang perlu dipelajari, diantaranya:  
 

a. Present Value  

Nilai sekarang dari penerimaan (uang) yang akan didapat pada tahun 

mendatang.  

b. Net Present Value  

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran per tahun.  

c. Discount Rate  

Bilangan yang digunakan untuk mendiskon penerimaan yang akan 

didapat per tahun mendatang menjadi nilai sekarang. Untuk menghitung 

nilai diskon (Discount Rate) dapat digunakan rumus berikut: 

d =1/(1+i)
t
 

d = Discount rate  

 i = Interest rate 

 t = Tahun 

NPV dapat dihitung dengan menggunakan Rumus 2.4: 

NPV= (Bt-Ct)  - Ko   (2.4) 
         (1+i)

t
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Bt = Benefit tahun ke-t  

Ct = Cost tahun ke-t 

i = Interest rate yang ditentukan  

t = Tahun 

K0 = Investasi awal tahun ke-0 (Sebelum proyek dimulai) Kriteria: 

NPV > 0 Feasible 

NPV = 0 Indifferent 

 
NPV < 0 Unfesible 

3. Return Of Investment (ROI)  

Return Of Investment (ROI) adalah besarnya keuntungan yang bisa 

diperoleh (dalam %) selama periode waktu yang telah ditentukan untuk 

menjalankan proyek. Untuk menghitung digunakan Rumus 2.5: 

ROI = total manfaat- total biaya    (2.5) 

                      total biaya 

Jika dinyatakan dalam persen (%). 

Jika ROI bernilai positif maka ROI akan dianggap Iayak, jika bernilai 

negatif maka akan dianggap tidak Iayak. 

2.10. Pengujian Black Box 

Menurut Hermawan dkk (2016) Pengujian sistem dengan metode black box 

bertujuan untuk menemukan kesalahan fungsi pada program. Pengujian dilakukan 

dengan cara memasukkan input tertentu dan melihat hasil yang didapat dari input 

tersebut. Pengujian black box, yang diuji adalah masukan serta keluarannya.  

Pengujian dilakukan dengan cara memberi input atau masukan dari 

pengguna terhadap sistem yang sudah berjalan dan mengamati hasil output dari 

sistem. Pengujian tersebut akan dilakukan pada setiap use case untuk mengetahui 

kesesuaian fungsi dari perangkat lunak. 

Sedangkan menurut Tjandra dan Pickerling (2015), black box testing adalah 

metode dimana penguji atau tester hanya mengetahui apa yang harus dilakukan 

suatu software. Penguji tidak mengetahui bagaimana software tersebut beroperasi. 

Jadi penguji hanya menerima hasil dari apa yang dimasukkan (input) tanpa 

mengetahui bagaimana atau mengapa bisa demikian.   
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2.11. User Acceptance Testing (UAT) 

Menurut Zarnelly (2014) User Acceptance Test (UAT) yaitu pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada 

pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 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. UAT 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. 

2.12. Studi Literatur Sejenis 

Sumber literatur yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah 

studi literatur hasil dari penelitian atau hasil penulisan karya ilmiah. Penelitian 

studi literatur yang di lakukan pada hasil penulisan karya ilmiah, yaitu 

menekankan pada kelebihan dan kekurangan yang dilihat dari sisi sistem yang 

telah dirancang. Sebagai sumber referensi dan bahan acuan terhadap sistem yang 

akan di buat. Dari berbagai referensi, terdapat studi literatur yakni sebagai berikut:  

1. Fahrozi dan Diartono (2015), Alumni dan mahasiswa dari Universitas 

Stikubank  Semarang dalam penelitiannya berjudul “ Sistem Informasi Pemasaran 

Rumah Di Graha Permata Surya Mijen Semarang Berbasis Web” Penulis tersebut 

membahas membangun suatu sistem informasi yang membantu  dalam proses 

pemasaran perumahan di Graha Permata Surya Mijen Semarang, Yakni sistem 

informasi pemasaran berbasis web yang dirancang agar dapat membantu 

memperluas jangkauan pemasaran pada Graha Permata Surya Mijen. Sistem 

pemasaran yang sedang dikelola oleh pengembang PT. Bagoes Property dilakukan 

oleh bagian marketing perusahaan dan marketing freelance dengan sistem komisi. 

Komisi diambil dari booking fee yang dibayarkan oleh konsumen saat melakukan 

pemilihan kaveling. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem 

berjalan maka dibangunlah sistem informasi berbasis web dengan bahasa 

pemograman PHP dan database MySQL, Serta Pengajuan pemilihan kaveling 
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perumahan dapat dilakukan melalui website dengan mengisi data konsumen. 

Pembayaran Booking Fee dan uang muka di lakukan melalui bank dengan 

konfirmasi melalui web. Kelemahanya tidak ada informasi tentang data konsumen 

yang mengambil rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

2. Setiawan dkk (2009) mahasiswa Universitas Kristen Petra dalam 

penelitiannya berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemasaran Dengan 

Teknologi Short Message Services Pada Tridjaya Kartika Property”. Dalam 

penelitian penulis menyimpulkan bahwa sistem yang di bangun pada Tridjaya 

Kartika Property menyediakan fitur-fitur yang cukup baik yang dapat memberikan 

informasi sesuai apa yang dibutuhkan customer dan dapat membantu pada pihak 

marketing dalam memasarkan produk property, informasi yang di berikan melalui 

SMS agar customer dapat informasi secara cepat, lengkap, dan akurat. 

Kelemahannya sistem yang ada kurang menyesuaikan dengan perubahan dan 

perkembangan yang terjadi di pasar. 

3. Abidah dkk (2015) mahasiswi Universitas STMIK Banjarbaru dalam 

penelitiannya berjudul “Desain Sistem Informasi Pemasaran Perumahan Pada PT. 

Griya Rolanda Mandiri Berbasis Web”. Dalam penelitian tersebut penulis 

menyimpulkan bahwa sistem dapat memperluas jangkauan pemasaran dan 

memberikan interface yang menarik dan mudah dimengerti. Kelemahan dari 

sistem informasi ini adalah tidak adanya informasi laporan penjualan yang di 

butuhkan oleh seorang manajer perusahaan. 


