
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sejarah Pembentukan PA Tembilahan 

Pengadilan Agama Tembilahan dahulunya termasuk dalam wilayah 

Propinsi bagian tengan dan masih menyatu dengan Kabupaten Indragiri dengan 

Ibukotanya Rengat. 

Di dalam penyelesaian sengketa perkara-perkara perdata Agama baik yang 

menyangkut dengan perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibat, wakaf dan 

sedekah yang berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama yang dahulu 

disebut Mahkamah Syar’ah yang berkedudukan di Kota Bukit Tinggi mengadkan 

sidang keliling ke daerah-daerah, termasuk ke daerah Riau di Indragiri Hilir. 

Pada tahun 1965 seiring denga pemekaran Kabupaten dalam wilayah Riau, 

maka Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, sedangkan Kabupaten 

Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan. 

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota 

Tembilahan, secara bertahap Kantor Jawatan dan Dinas ditingkat Kabupaten 

mulai terbentuk, demikian juga halnya dengan eksistensi/keberadaan Pengadilan 

Agama Tembilahan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 

16 Maret 1972 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di 

daerah Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara serta Aceh, dimana dilalam 

Keputusan Menteri Agama RI tersebut termasuk salah satunya Pembentukan 

Pengadilan Agama Tembilahan. 

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan 

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 

4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 
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2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan 

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan adalah sebagai 

berikut 

A. Visi 

Terwujudnya Pengadilan Agama Tembilahan yang bersih bermartabat, 

berwibawa, dan dihormati dengan melahirkan putusan yang adil, sehingga 

kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib, dan damai di bawah 

lingungan Allah SWT. 

B. Misi 

1. Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar 

secara berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kerja dilingkungan 

Peradilan Agama Tembilahan 

3. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Tembilahan yang propesional 

disiplin, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan agar publik dengan mudah 

mendapatkan informasi dengan peranan informasi Teknologi. 

2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tembilahan 

2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tembilahan 
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2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama 

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta 

wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi 

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan 

kecuali biaya perkara); 

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50  

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang 

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

3  Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 

pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; 
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7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya. 

 

2.5 Pengertian 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. 

Menurut Jogiyanto (2001), Perancangan Sistem yaitu: “Perancangan 

Sistem dapat didefenisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi”. 

Pengertian perancangan sistem yang lain menurut Jogiyanto (2001), yaitu : 

“Perancangan sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan 

apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem 

sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan 

bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisa sistem”. 

Dengan demikian perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

2. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

3. Persiapan untuk rancang bangun dan implementasi. 

4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 

5. Penggambaran, perancangan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan 

berfungsi. 
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2.5.1 Tujuan Perancangan Sistem 

Menurut Jogiyanto (2001) tujuan utama perancangan sistem adalah: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang 

lengkap kepada programmer. 

Kedua tujuan ini lebih berfokus pada perancangan atau desain siatem yang 

terinci yaitu pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap yang nantinya 

digunakan untuk pembuatan program komputernya. 

2.6 Definisi Perkara 

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan 

tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang yang menjadai 

pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. 

Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh 

pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim 

sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Contohnya sengketa 

warisan, jual-beli, dan lain-lain. 

Ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada 

perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan. 

Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim tentang status 

dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan 

diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris 

yang sah, permohonan tantang pengangkatan anak, dan lain-lain. 

2.7 Pengertian Pengadilan Agama 

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili 

perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili 

perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama 

merupakan terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang berarti Pengadilan 

Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau 
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penyelesaian perselisisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – 

peraturan dalam agama.
 

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu 

diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang 

sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan 

khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan 

Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat 

tertentu (yang beragama Islam).
 

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata 

tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang 

beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam 

tertentu saja. 

Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah 

peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam. 

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari 

peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang 

berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – 

orang yang beragama Islam. 

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan 

yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau 

gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama 

bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan 

memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan 

masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau 

gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih 

dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai 

pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara 

yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat 

pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak 
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untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya 

dengan dalih apapun. Hal ini ditegas kan dalam Pasal 56 yang bunyinya: “ 

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara 

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan 

wajib memeriksa dan wajib memutus nya”. 

Kekuasaan dan kewenangan mengadili  Pengadilan Agama adalah 

memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama antara  

orang  –  orang  yang  beragama  Islam  dibidang  perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam. Mengenai perkara 

perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi 

wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang 

dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian 

masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan 

tersebut. 

2.8 Tahap Dalam Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam 

pembangunan sistem ini yaitu metode konvensional dengan memanfaatkan model 

atau paradigma siklus hidup klasik yang biasa disebut dengan waterfall model. 

Model waterfall merupakan salah satu contoh dari bentuk pengembangan 

sistem sekuensial yang prosesnya diselesaikan setiap tahap sebelum masuk tahap 

berikutnya dimulai dari awal hingga akhir. Adapun kelebihan dari model ini yaitu 

mudah digunakan, seluruh kebutuhan sistem ini dapat didefinisikan secara utuh, 

eksplisit dan benar di awal proyek, maka Software Engineering (SE) dapat 

berjalan dengan baik dan tanpa masalah. 

Secara umum kerangka kerja waterfall menurut referensi Sommerville 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Perencanaan

Pemeliharaan

Implementasi

Perancangan

Analisa

                         

Gambar 2.2  Kerangka Kerja Pengembangan Sistem 

(Sumber : Sommerville, 2015) 

Menurut Sommerville dalam Rosmiati (2015), ada tahapan pada model waterfall 

ini, yaitu: 

1. Requirements Definition 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan mengenai kebutuhan- 

kebutuhan pengguna sistem. Setelah itu, hasil dari pengumpulan tersebut kita 

analisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tahapan ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan konsultasi dengan pengguna sistem. Setelah itu, 

kita definisikan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dalam sistem yang akan kita 

buat. 

2. System and Software Design 

Pada proses desain sistem ini, membagi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

didefinisikan pada tahap sebelumnya menjadi sistem perangkat lunak atau 

perangkat keras.  Proses tersebut menghasilkan sebuah arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Desain perangkat lunak (software) termasuk menghasilkan fungsi 

sistem perangkat lunak dalam bentuk yang memungkinkan untuk 

ditransformasikan kedalam satu atau lebih program yang dapat dijalankan. 
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3. Implementation and Unit Testing 

Pada tahap ini, desain perangkat lunak yang telah dihasilkan, direalisasikan 

kedalam bentuk program-program yang terpisah sesuai dengan unit-unitnya. 

Setelah terbentuk ke dalam suatu program, maka dilakukan testing atau uji coba 

terhadap program tersebut. 

4. Integration and System Testing 

Tahapan ini merupakan tahap akhir sebelum sistem diserahkan kepada 

pengguna. Pada tahap ini dilakukan penyatuan terhadap program-program yang 

telah diuji pada tahap sebelumnya. Semua program disatukan ke dalam suatu 

sistem yang lengkap. Setelah itu, dilakukan uji coba terakhir terhadap sistem yang 

telah lengkap. Setelah uji coba selesai dilakukan, maka sistem siap untuk 

diserahkan kepada pengguna. 

5. Operation and Maintenance 

Pada dasarnya tahapan ini merupakan tahap yang membutuhkan waktu paling 

lama diantara semua tahapan. Tahapan ini merupakan tahap penggunaan sistem 

oleh pengguna. Pengguna akan mengetahui hasil dari sistem yang telah 

diinginkan. Setelah itu, dilakukan tahap perawatan atau maintenance. 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. 

Ketika dijalankan mungkin saja masih ada permasalahan yang tidak ditemukan 

sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 

tersebut.  

2.8.1. Analisa Sistem 

Menurut Jogiyanto (2007) analisa sistem dapat didefinisikan sebagai 

uraian dari sistem informasi untuk mendapatkan kerja yang lebih baik dengan 

mengetahui kelemahan, hambatan, serta kesempatan yang ada. Tahap analisa 

sistem dilakukan setelah tahap perencanaan dan sebelum tahap desain sistem. 

Tahap ini merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan 

dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Menurut 

Jogiyanto (2007) di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar 

yang harus dilakukan oleh analisis sistem, antara lain: 
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1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

3. Analyze, yaitu menganalisa sistem. 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 

2.8.2. Desain Sistem 

Menurut Kadir (2008) tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. 

Desain sistem dapat dibagi atas dua bagian, yaitu desain sistem secara umum atau 

disebut juga desain konseptual dan desain fisik atau desain internal. 

Menurut Kadir (2008) tahap desain sistem mempunyai maksud dan tujuan 

sebagai utamanya, yaitu: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rancang bangun yang 

lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lain yang 

terlibat. 

2.8.3. Perancangan Sistem 

Menurut Sutabri (2004) rancangan sistem merupakan tindakan lanjutan 

dari analisa sistem yang digambarkan sebelumnya. Tahap rancangan ini 

programmer merancang desain yang bisa diimplementasikan dari logika yang 

telah ada. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa perancangan sistem dilakukan 

untuk menghasilkan suatu rancangan yang lebih efektif dan lebih efisien dari pada 

sistem yang telah ada sebelumnya. 

2.9 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Abdul Kadir (2008) PHP merupakan singkatan dari PHP 

Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan 

dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat 

pemakai menggunakan browser. Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk 

aplikasi web dinamis. 

Menurut Arbie (2004) PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang 

perintahnya dilaksanakan pada server dan kemudian hasilnya ditampilkan 
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komputer klien. PHP juga merupakan HTML embedded, yaitu perintah-perintah 

PHP yang dituliskan bersamaan dengan perintah-perintah HTML. Dapat 

dikatakan tanpa HTML (HyperText Markup Language) sendiri merupakan sebuah 

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

paling menguatkan, yaitu PHP dan HTML.. 

2.9.1 Kelebihan – kelebihan PHP 

Menurut Kasiman Paranginangin (2006) PHP mempunyai banyak 

kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script sejenis. PHP difokuskan pada 

pembuatan script server-side, yang bisa melakukan apa saja yang dapat dilakukan 

oleh CGI, seperti mengumpulkandata dari form, menghasilkan isi halaman web 

dinamis, dan kemampuan mengirim serta menerima cookies, bahkan lebih 

daripada kemampuan CGI. 

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

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

seperti Apache, Microsoft internet information server (MIIS), personal web server 

(PWS), Netscape and iPlanet servers, Orielly website dan masih banyak lagi, PHP 

dapat bekerja sebagai suatu CGI Procesosor. 

PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML (Hypertext Markup 

Languages). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran gambar, 

file PDF, dan movies Flash. PHP juga dapat menghasilkan text seperti XHTML 

dan file XML Lainnya. 

Salah satu fitur yang dapat diandalkan oleh PHP adalah dukungannya 

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

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

FrontBase,Hyperwave, IBM DB2, informix dan masih banyak lagi.  

2.10 MySQL 

Menurut Kasiman Paranginangin (2006) MySQL merupakan proyek 

internal sebuah firma asal Swedia, TcXDataKonsult.  MySQL kemudian dirilis 

untuk publik pada tahun 1996.  Karena  MySQL  menjadi  sangat  populer,  pada  

tahun  2001  firma  tersebut mendirikan  sebuah  perusahaan  baru,  MySQL  AB,  
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yang  khusus  menawarkan layanan dan produk berbasis MySQL. Dari  awal  

pembuatannya,  para  pengembang   MySQL   menitikberatkan pengembangan  

MySQL  pada  sisi  performa  dan  skalabilitasnya.  Hasilnya adalah sebuah 

perangkat lunak yang sangat teroptimasi, walaupun dari sisi fitur memiliki 

kekurangan dibandingkan solusi basis data kelas enterprise lain.  Akan tetapi 

MySQL menarik minat banyak pengguna. Saat ini, tercatat lebih dari lima juta 

basis data MySQL yang terpasang dan aktif di seluruh dunia. Beberapa 

perusahaan dan  instansi  penting  dunia  seperti  Yahoo!,  Google  dan  NASA  

menggunakan MySQL untuk mengolah basis data mereka. 

Menurut Kasiman Paranginangin (2006) MySQL adalah sebuah aplikasi 

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

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

yang banyak digunakan di dunia maya, yang menggunakan SQL sebagai bahasa 

dasar untuk mengakses database. Database adalah sekumpulan tabel yang saling 

berhubungan satu sama lain, yang tujuannya adalah memelihara informasi dan 

membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Untuk menambah, mengakses, dan 

memproses data yang disimpan dikomputer, diperlukan sistem manajemen 

database seperti MySQL. 

2.10.1 Keunggulan MySQL 

MySQL dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi. 

Keunggulan MySQL dalam mengolah database adalah (Arbie :2004) : 

a. Kecepatan. 

Berdasarkan hasil pengujian, MySQL memiliki kecepatan yang paling baik 

dibandingkan database server lainnya. Contohnya MySQL 4.0 kinerja query 

naik sebesar 200% dari kinerja biasa. 
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b. Mudah digunakan. 

Perintah dalam MySQL dan aturan-aturannya relatif mudah diingat dan 

diimplementasikan, karena MySQL menggunakan SQL (Structured Query 

Language) sebagai bahasa standar database. 

c. Open Source 

MySQL sudah menggunakan konsep Open Source, siapapun dapat 

mengembangkan MySQL dan hasil pengembangannya dipublikasikan 

kepada para pemakai. 

d. Kapabilitas 

MYSQL mampu memproses data yang tersimpan dalam database dengan 

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

mampu memproses sebanyak 32 indeks per-tabel. 

e. Replika data 

Dengan adanya fasilitas replika data, dapat mempunyai beberapa database 

bayangan pada beberapa server anak lainnya yang berasal dari satu database 

intuk sehingga akan meningkatkan kinerja dan kecepatan MySQL. 

f. Biaya rendah (relatif gratis) 

Pemakai dapat menggunakan MySQL tanpa harus mengeluarkan biaya yang 

cukup mahal selama mengikuti konsep open source/GNU Public License. 

g. Konektifitas dan Keamanan 

MySQL menerapkan system keamanan dan hak akses secara bertingkat, 

termasuk dukungan dengan keamanan data secara pengacakan lapisan data. 

Adanya tingkatan user dan jenis akses yang beragam dan sistem pengacakan 

password (encrypted password) 

h. Fleksibilitas.  

MySQL mendukung perintah-perintah ANSI SQL 99 dan beberapa perintah 

database alternative lainnya sehingga memudahkan untuk berlalih dari dan 

ke MySQL. 
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i. Lintas Platform sistem operasi. 

MySQL dapat dijalankan pada beberapa sistem operasi, diantaranya yaitu 

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

dan IBM’s AIX. 

2.11   Metode Berorientasi Objek 

Menurut (Sholiq, 2006) berorientasi objek atau object oriented merupakan 

paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai 

kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang dimaksud dengan 

berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai 

kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi atau struktur 

data dan perilakau (behavior) yang mengaturnya.  

Menurut (Adi Nugroho,2002) OOP (Objeck Oriented Programming) atau 

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta 

berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba-atasi dengan 

bantuan komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus 

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta 

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum 

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara 

keseluruhan. 

Objek adalah konsep abtraksi atau sesuatu yang memiliki arti bagi aplikasi 

yang akan dikembangkan. Pengertian objek biasanya adalah kata benda, namun 

objek dalam konteks OOP bukan hanya objek nyata yang bisa dilihat serta diraba 

dan dilihat secara kasat mata, namun juga menyangkut entitas-entitas konseptual 

seperti rumus persamaan kuadrat, liberalisme, marxisme, dan sebagainya. 

Menurut (Sholiq, 2006) beberapa istilah berorientasi objek adalah: 

1. Abtraksi (abtraction) 

2. Pewarisan (inheritance) 

3. Banyak bentuk (polymorphism) 

4. Pembungkusan (encapsulation) 

5. Pengiriman pesan (message sending) 
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6. Assosiasi (assosiation) 

7. Aggregasi (aggregation) 

2.12   Unifield Modelling Language (UML) 

Menurut (Sholiq, 2006) Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady 

Booch, DR.James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter 

Yourdon, dan lainnya. Jacobson menulis tentang pendefinisian persyaratan-

persyaratan sistem yang disebut use case. Juga mengembangkan sebuah metode 

untuk perancangan sistem yang disebut Object Oriented Software Enginnering 

(OOSE) yang berfokus pada analisis. Boch, Rumbough dan Jacobson biasa 

disebut dengan tiga sekawan (tree amigod). Semuanya bekerja di Rational 

Software Corporation dan berfokus pada standarisasi dan perbaikan ulang UML. 

Simbol UML mirip dengan Boch, notasi OMT, dan juga ada kemiripan dengan 

notasi lainnya. 

Penggabungan beberapa metode menjadi UML dimulai 1993. Pada akhir 

tahun 1995 Unified Method versi 0.8 diperkenalkan. Unified Method diperbaiki 

dan di ubah menjadi UML pada tahun 1996, UML 1.0 disahkan dan diberikan 

pada Object Technology Group (OTG) pada tahun 1997, dan pada tahun itu juga 

beberapa perusahaan pengembang utama perangkat lunak mulai mengadopsinya. 

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

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

lain: 

1. Digram use case (use case diagram) 

2. Diagram aktivitas (activity diagram) 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram) 

4. Diagram kolaborasi (collaboration diagram) 

5. Diagram kelas (class diagram) 

6. Diagram statechart (statechart diagram) 

7. Diagram komponen (component diagram) 

8. Diagram deployment (deployment diagram) 



20 

 

2.12.1 Diagram Use Case 

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

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

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem 

atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai 

atau pengguna. 

Tabel 2.1 Simbol Diagram Use Case 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri (independent). 

3  Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

4  Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

5  Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 
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7 

 

 

 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

 

8  Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor 

9  Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk menyediakan prilaku 

yang lebih besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi). 

10  Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

 

2.12.2 Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat 

juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use 

case. Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar 

bersudut tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang 

terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang 

menunjukkan dimulainya aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang 

menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. 

Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini 

akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar. 
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Tabel 2.2 Simbol Diagram Aktivitas 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain 

2  Action 
State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi 

3  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4  
Actifity 

Final Node 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 

5 
 

Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

2.12.3 Diagram Sekuensial 

Diagram sekuensial menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sekuen maka haru 

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

yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu. 

 Banyaknya diagram sekuensial yang harus digambar adalah sebanyak 

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

case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada 

diagram sekuen sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan maka 

diagram sekuen yang harus di buat semakin banyak. 
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Tabel 2.3 Simbol Diagram Sekuensial 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

3 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

2.12.4 Diagram Kolaborasi 

Diagram kolaborasi menunjukkan informasi yang sama persis dengan 

diagram sekuensial, tetapi dalam bentuk dan tujuan yang berbeda. Pada diagram 

sekuensial, keseluruhan interaksi berdasarkan urutan waktu, tetapi pada diagram 

kolaborasi, interaksi antar objek atau aktor ditunjukkan dengan arah panah tanpa 

keterangan waktu. 

Diagram kolaborasi berbentuk seperti bintang, dengan beberapa objek 

yang berkomunikasi dengan sebuah objek pusat. Arsitek sistem menggunakan 

diagram ini untuk menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun sangat tergantung 

pada objek pusat, dan merancang ulang objek-objek untuk mendistribusikan 

proses secara merata. Interaksi demikian akan sulit dilihat jika menggunakan 

diagram sekuensial saja.   
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Tabel 2.4 Simbol Diagram Kolaborasi. 

SIMBOL NAMA KETERANGAN 

 

Object Object merupakan instance dari sebuah class 

dan dituliskan tersusun secara horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak) 

dengan nama obyek 

didalamnya yang diawali dengan sebuah titik 

koma 

 

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan object, 

maka actor juga dapat diurutkan sebagai kolom. 

Simbol Actor sama dengan simbol pada Actor 

Use Case Diagram. 

 

Message Message, digambarkan dengan anak panah 

yang 

mengarah antar obyek dan diberi label urutan 

nomor yang mengindikasikan urutan 

komunikasi yang terjadi antar obyek. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

2.12.5 Diagram Kelas 

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. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber 

untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram 

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. 
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Tabel 2.5 Simbol Diagram Kelas 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

2  
Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi dengan 

lebih dari 2 objek. 

 

3  Class 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

4  Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor 

5  Realization 

Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 

suatu objek. 

 

6  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempegaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

7  Association 

Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya 

 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 
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2.12.6 Diagram Statechart 

Diagram statechart menyediakan sebuah cara untuk memodelkan 

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

diagram kelas menunjukkan gambaran statis kelas-kelas dan relasinya, diagram 

statechart digunakan untuk memodelkan tingkah laku dinamik sistem. 

Tabel 2.6 Simbol Diagram Statechart 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

State 

Nilai atribut dan nilai link pada suatu 

waktu tertentu, yang dimiliki oleh suatu 

objek. 

2 
 Initial 

Pseudo State 
Bagaimana objek dibentuk atau diawali 

3 
 

Final State 
Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

4 

 

Transition 

Sebuah kejadian yang memicu sebuah 

state objek dengan cara memperbaharui 

satu atau lebih nilai atributnya 

5 
 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

6 

 

Node 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 
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2.12.7 Diagram Komponen 

Diagram komponen menunjukkan model secara fisik komponen perangkat 

lunak pada sistem dan hubungannya antar pengguna. Ada dua tipe komponen 

dalam diagram yaitu komponen excutable dan kode pustaka (libraries code). 

Masing-masing kelas dalam model akan dipetakan ke sebuah komponen kode 

pustaka. Setelah komponen dibuat pengguna akan ditambahkan dalam diagram 

komponen dengan memberikan relasi antara komponen-komponen. Relasi yang 

terjadi antara komponen hanya satu tipe relasi yaitu dependensi yang 

menunjukkan ketergantungan compile-time dan rune-time antar komponen. 

Diagram komponen digunakan oleh siapapun yang bertanggung jawab 

untuk melakukan kompilasi sistem. Diagram ini juga menunjukkan komponen apa 

yang dibutuhkan saat proses kompilasi dan menampilkan komponen run-time apa 

saja yang dibuat sebagai proses kompilasi dan memperlihatkan pemetaan dari 

kelas-kelas ke komponen-komponen sebagai implementasi kelas. 

Tabel 2.7 Simbol Diagram Komponen 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 
package

 

Package 
package merupakan sebuah bungkusan 

dari satu atau lebih komponen 

2 
nama_komponen

 

Komponen Komponen sistem 

3 
 

Kebergantungan 

/ dependency 

Kebergantungan antar komponen, arah 

panah mengarah pada komponen yang 

dipakai 

4 

 

Antarmuka / 

interface 

sama dengan konsep interface pada 

pemrograman berorientasi objek, yaitu 
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sebagai antarmuka komponen agar 

tidak mengakses langsung komponen 

5 
 

Link  

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

2.12.8 Diagram Deployment 

Diagram deployment menampilkan rancangan fisik jaringan sehingga 

terlihat berbagai komponennya. Diagram deployment digunakan oleh manajer 

proyek, arsitek sistem, dan karyawan distribusi untuk memahami rancangan fisik 

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

manajer proyek mengkomunikasikan tentang apa yang sistem inginkan terhadap 

pemakai, juga membantu bagian pengembangan untuk merencanakan distribusi 

yang akan ditawarkan. 

Tabel 2.8 Simbol Diagram Deployment 

SIMBOL NAMA KETERANGAN 

 

komponen 

Pada deployment diagram, 

komponenkomponen yang ada 

diletakkan didalam node untuk 

memastikan keberadaan posisi 

mereka 

 
Node 

Node menggambarkan bagian-

bagian hardware dalam sebuah 

sistem. Notasi untuk node 

digambarkan sebagai sebuah 

kubus 3 dimensi. 

 
Association 

Sebuah association 

digambarkan sebagai sebuah 

garis yang menghubungkan dua 

node yang mengindikasikan 
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jalur komunikasi antara 

element-elemen hardware. 

(Sumber: Rosa dan Shalahudin, 2014) 

2.13   WEB 

Web merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang tersebar di mesin-

mesin di internet. Dokumen ini biasa disebut page (halaman HTML). Tiap page 

mengandung link ke page yang lain di mesin yang lain di internet. Halaman web 

yang melakukan point ke halaman yang lain ini dinamakan menggunakan 

Hypertext. String yang melakukan link ke halaman yang lain disebut dengan 

hyperlink. (Syachbana dan Zulkarnain Akib: 2014) 

Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal dengan web merupakan salah 

satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. 

Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet, dengan menggunakan 

teknologi hyperteks, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan 

mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam 

browser web. 

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar 

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

informasi, kini juga digunakan untuk komunikasi bisnis diperusahaan ataupun di 

instansi pemerintahan. Selain itu web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai 

strategi informasi, ada beberapa alasan diantaranya: 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup server lebih mudah. 

3.  Informasi mudah di distribusikan.  

Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem operasi 

mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat disajikan. 
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2.14   Pengujian BlackBox 

Perangkat lunak perlu dijaga kualitasnya bahwa kualitas bergantung 

kepada kepuasan pelanggan. Sering kali perangkat lunak mengandung kesalahan 

(error) pada proses-proses tertentu pada saat perangkat lunak sudah berada pada 

ditangan user. Kesalahan-kesalahan (error) pada pernagkat lunak ini serimg 

disebut dengan “bug”. Untuk menghindari banyak bug maka diperlukan adanya 

pengujian perangkat lunak sebelum perangakat lunak diberikan ke user atau 

pengguna. 

Pada penelitian ini menggunakan pengujian black box. Black box testing 

adalah Menguji perngkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji 

desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian black box dilakukan dengan membuat 

kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perngakat lunak 

apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rossa&Shalahuddin, 2014). 

 

 


