
  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Profil Perusahaan 2.1

Profil perusahaan merupakan penjelasan secara rinci tentang perusahaan 

tersebut, didalamnya terdapat sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur 

organisasi perusahaan serta deskripsi tugas dalam jabatan. 

2.1.1 Sejarah Singkat PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru 

PT. Sigap Prima Astrea merupakan Badan Usaha Jasa Pengamanan 

(BUJP) anak dari Perusahaan Astra Internasional. Perusahaan ini menyediakan 

tenaga kesatuan pengamanan, sistem dan perangkat keamanan, jasa konsultasi 

keamanan web dan lembaga pelatihan dasar satuan pengamanan. PT. Sigap Prima 

Astrea tersebar lebih dari 120 kota di Indonesia salah satunya di Pekanbaru. 

Untuk wilayah Pekanbaru PT. Sigap Prima Astrea berdiri sejak tahun 2002, saat 

ini memiliki 91 Tenaga Keamanan atau Security Guard (SG). Perusahaan ini 

beralamatkan dijalan M. SM. Amin No.172, Kelurahan Simpang baru, Kecamatan 

Tampan, Pekanbaru. 

 PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru yang merupakan Representatif 

(Perwakilan) saat ini bekerja dengan dengan 19 Site atau Costumer, 15 

diantaranya merupakan perusahaan Astra dan 4 lainnya perusahaan Non Astra. 

Berikut daftar nama costumer dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Daftar Nama Costumer 

No. Nama Perusahaan Jenis Perusahaan Jumlah SG 

1. PT. Astra Credit Company (ACC) Astra 6 

2. PT. Asuransi Astrea Buana GARDA 

OTO (AAB) 
Astra 2 

3. PT. Astra Internasional Daihatsu Sales 

Operation (PT.AI-DSO) 
Astra 9 

4. PT. Astra Internasional  Isuzu Sales 

Operation ( PT.AI-ISO) 
Astra 6 
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Tabel 2.1 Daftar Nama Costumer (Lanjutan) 

No. Nama Perusahaan Jenis Perusahaan Jumlah SG 

5. PT. Astra Internasional  Isuzu Sales 

Operation Duri ( PT.AI-ISO) Duri 
Astra 3 

6. PT. Harmoni Mitra Utama (HMU) Astra 3 

7. PT. Balai lelang Serasi (IBID) Astra 3 

8. PT. Serasi Mitra Mobil (M88) Astra 3 

9. PT. Serasi Auto Raya (TRAC) Astra 6 

10. PT. Unired Tractors (PT.UT) Astra 3 

11. PT. Traktor Nusantara (TRAKNAS) Astra 5 

12. PT. Toyota Astra Finance Service 

(TAFS) 
Astra 1 

13. PT. Toyota Finance Service  (TAFS) 

Duri 
Astra 1 

14. PT. United Tractors  (PT.UT) Kerinci Astra 3 

15. PT. Sigap Prima Astra Pekanbaru 

(Reserved) 
Astra 1 

16. PT Ajinamoto Sales Operation Non Astra 5 

17. PT. Bank Muamalad Indonesia, Tbk Non Astra 5 

18. PT. Trakindo Utama Non Astra 3 

19. PT. Asuransi Manulife Indonesia Non Astra 2 

(Sumber: PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru, 2017) 

2.1.2 Visi dan Misi 

Untuk pelaksanaan Visi dan Misi dari perusahaan kami terus memperkuat 

kompetensi kami dalam berbagai aspek bisnis seperti: pembesaran layanan 

jaringan, sumber daya manusia yang handal, pembangunan berkelanjutan dan 

pengawasan, manajemen modern dan sistem operasional dan organisasi berbasis 

kompetensi. Kami mengacu prioritas kami untuk penggunaan optimal dari up to 

date teknologi keamanan dalam operasi sehari-hari di instalasi kerja nasional. 
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1. Visi 

Menjadi salah satu perusahaan BUJP dengan pengelolaan terbaik di 

Indonesia, melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia dan kepuasan 

pelanggan. 

2. Misi 

a. Memuaskan pelanggan dengan memberikan solusi terbaik 

dibidang jasa pengamanan. 

b. Menyediakan produk dan jasa yang berkualitas. 

c. Melakukan pengelolaan secara profesional sesuai kaidah tata 

kelola perusahaan yang baik. 

d. Melakukan pembinaan untuk membentuk karyawan yang 

profesional, dan perbaikan sistem manajemen secara 

berkesinambungan. 

2.1.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ekha Ramian Putra, ST sebagai 

Area Administration Head (ADH), maka diperoleh data perusahaan  yaitu struktur 

organisasi. Berikut stuktur organisasi PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru, dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

(Sumber: PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru, 2017) 
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2.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan 

PT.Sigap Prima Astrea Pekenbaru di pimpin oleh 2 orang yaitu Bapak 

Kapten (Inf) Kasina yang menjabat sebagai Area Representative Head (ARH)  

dan Ekha Ramian Putra S.T sebagai Area Administration Head (ADH). Berikut 

Deskripsi tugas dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Deskripsi Tugas dan Jabatan 

ARH ADH 

Recruitment 

Mencari anggota Koordinasi dengan HO terkait 

recruitment anggota 

Seleksi calon anggota Memastikan kelengkapan lamaran 

yang dibutuhkan 

Pengumpulan kelengkapan lamaran 

Anggota 

Mengumpulkan, melaporkan, serta 

memastikan lamaran sudah lengkap 

dikirim ke HO 

Fullfillment & Time Sheet 

Mengkoordinir anggota baru yang 

diterima SIGAP 

Koordinasi dengan HO terkait dengan 

remunasi yang di berikan 

Melakukan penarikan dan penempatan 

anggota di site 

Pelaporan perubahan data site ke HO 

Pengumpulan time sheet Pelaporan perubahan data di site ke 

HO 

Penugasan dan control utilitasi reserve Pencatatan jumlah pergerakan dan 

penggunaan reserve 

Investasi dan SP 

Melakukan investigasi SG bermasalah Pembuatan laporan dan catatan SG 

bermasalah 

Memberikan SP atau pengakhiran  

anggota bermasalah 

Membuat surat SP dan koordinasi 

pengakhiran anggota ke HO 

Melakukan apel atau memastikan  Membuat catatan pemenuhan  
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Tabel 2.2 Deskripsi Tugas dan Jabatan (Lanjutan) 

ARH ADH 

Investasi dan SP 

pemenuhan penjaan di setiap shift di site penjagaan disetiap site 

Melakukan investigasi atas kejadian di 

user 

Membuat laporan resmi investigasi 

Pembinaan 

Melakukan pembinaan SG Membuat jadwal pembinaan 

Memastikan pembinaan berjalan sesuai 

target 

Membuat pencatatan pembinaan 

atasan melaporkannya 

Mengkoordinir pembinaan khusus 

(Sesuai SLA) 

Membuat laporan atau dokumentasi 

terkait pembinaan khusus 

Tindak lanjut pembinaan, evaluasi 

anggota atas hasil UK 

Pencatatan nilai UK 

Pengawasan dan distribusi 

Melakukan patroli sesuai target Membuat catatan patroli dan temuan 

Melakukan kunjungan sesuai terget Membuat catatan rekap kunjungan 

dan VOC 

TASK FORCES Membuat dokumen kegiatan khusus 

yang di laksanakan 

Mendistribusikan seragam sesuai 

ketentuan 

Membuat rekap ukuran seragam & 

cheklist pembagian seragam 

Mendistribusikan slip gaji, BPJS, dan 

compensation atau benefit lainnya 

Mencetak dan melaporkan tanda 

terima penyerahan slip gaji, BPJS, 

dan compensation dan benefit 

lainnya. 

Mendistribusikan PKWT Menerima dan melaporkan PKWT 

dari HO, serta copy PKWT untuk 

filing 
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Tabel 2.2 Deskripsi Tugas dan Jabatan (Lanjutan) 

ARH ADH 

Database 

Melakukan pengecekan ukuran seragam 

anggota 

Pencatatan ukuran seragam anggota 

Melakukan pengecekan perubahan 

informasi user atau PIC atau peralatan 

di site 

Pencatatan data inventaris/ info PIC 

di setiap site 

Melakukan evaluasi atas hasil 

performace area 

Pembuatan laporan bulanan  atau 

laporan area 

Pengajuan perpanjangan KTA ke aparat Mempersiapkan data pengajuan 

perpanjangan KTA 

Koordinasi pendidikan di daerah Mempersiapkan dokumen pensukung 

pendidikan 

Keuangan 

Penggunaan keuangan sesuai dengan 

prosedur 

Pelaporan penggunaan keuangan 

(Petty Cash) 

Penandatangan penggunaan keuangan 

di daerah 

Pembuatan berita acara penggunaan 

keuangan daerah 

Lain-lain 

Koordinasi dengan aparat atau lembaga 

sesuai denga tugas HO 

Pencatatan aparat yang 

dikoordinasikan di daerah 

(Sumber: PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru, 2017) 

 Kinerja (Performance) 2.2

Sebelum mengenal lebih dalam mengenai penilaian kinerja (performance 

appraisal), terlebih dahulu perlu dijelaskan makna dari kinerja (performance) itu 

sendiri. Pada setiap organisasi, kinerja yang ditampilkan oleh anggotaanggotanya 

memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan organisasi. Banyak 

organisasi yang menyatakan bahwa alasan dibalik kesuksesan mereka adalah para 

karyawannya (Overton, 2002). Hal ini disebabkan karena para karyawan sebagai 



14 

salah satu aset organisasi menampilkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga 

mendatangkan keuntungan bagi organisasi. 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Jika dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata 

performance, yang menurut The Scriber-Bantam English Dictionary, terbitan 

Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal dari akar kata “to perform” dengan 

beberapa penjelasan yaitu (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or 

carry out, execute); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat (to 

discharge of fulfill; as vow); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung 

jawab (to execute or complete an understaking); dan (4) melakukan sesuatu yang 

diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person 

machine). Menurut Ilyas (2002), kinerja adalah penampilan hasil karya personel 

dalam sautu organisasi. Sedangkan Braumbach dalam Mooney (2009) 

mendefinisikan penilaian kinerja sebagai tingkah laku dan hasil. 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi atau 

perusahaan karena pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Menurut model 

partner-lawyer (Donnelly, Gibson dan Ivancevich, 1994), kinerja individu pada 

dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor: (a) harapan mengenai imbalan; (b) 

dorongan; (c) kemampuan, kebutuhan dan sifat; (d) persepsi terhadap tugas; (e) 

imbalan internal dan eksternal; (f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan 

kerja. Selanjutnya Harris (1997) dan Greenberg & Baron (2000) menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: 

1. Pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan 

Pengetahuan adalah seluruh fakta, data, dan informasi yang 

dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketrampilan adalah 

gerakan-gerakan  kombinasi psikomotorik. Kemampuan adalah 

keadaan mental yang  memungkinkan seseorang untuk melakukan 

pengambilan keputusan, berkomunikasi, membaca, dan berinteraksi 

secara efektif dengan orang lain. 

 



15 

2. Motivasi 

Individu yang memiliki kemampuan yang baik dapat menampilkan 

kinerja yang buruk jika tidak memiliki motivasi dalam melakukan 

tugasnya. 

3. Persepsi individu mengenai perasaannya 

Keyakinan individu mengenai apa yang diharapkan dari dirinya dalam 

melakukan tugas, turut mempengaruhi kinerja individu tersebut. 

4. Kesempatan (peluang) dan ketersediaan karyawan 

Karyawan yang tergolong baik sekalipun akan menampilkan kerja 

yang buruk jika kesempatan atau ketersediaan sumber daya untuk ia 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya dibatasi. 

 Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) 2.3

Penilaian kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai 

penimbangan karya, penilaian kinerja, penimbangan unjuk kerja, atau penilaian 

prestasi kerja. disini penggunaan kata pernilaian kinerja lebih lanjut akan disebut 

dengan penilaian kinerja. Munandar (2001) mengatakan bahwa penilaian kinerja 

adalah proses penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja 

seorang tenaga kerja/karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang 

untuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan tentang tindakan-tindakan terhadapnya di bidang ketenagakerjaan. 

Sedangkan menurut Ilyas (2002), penilaian kinerja merupakan proses 

menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian 

kinerja. Rivai, dkk. (2008) berpendapat bahwa penilaian kinerja merupakan proses 

yang digunakan organisasi untuk mengevaluasia job performance. Beberapa ahli 

lain juga ikut mengemukakan pendapatnya mengenai penilaian kinerja, Cascio 

(2010) menjelaskan penilaian kinerja sebagai berikut: 

Performance appraisal is a review of the job-relevant strengths and 

weakness of an individual or a team in an organization. 

Cummings dan Worley (2001) juga memberikan batasan tentang penilaian 

kinerja, yaitu sebagai berikut: 
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Performance appraisal is a feedback system that involves the direct 

evaluation of individual or work group performance by a supervisor, manager, or 

peers. 

Sedangkan Simamora (2001) mendefinisikan penilaian prestasi kerja 

sebagai suatu alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja daripada 

karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

adalah suatu proses untuk mengukur kerja individu, menilai kinerjanya dalam 

suatu organisasi atau perusaaan yang dilakukan dalam periode-periode waktu 

tertentu. Proses penilaian kinerja tidak berjalan satu arah, melainkan karyawan 

memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian kinerja tersebut. 

Keterlibatan karyawan secara aktif, diperlukan karena dari hasil penilaian kinerja 

dapat dibuat perencanaan tindakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam 

organisasi. 

 Pengembangan Sistem 2.4

Berikut merupakan penjelasan tentang pengertian pengembangan sistem, 

sekilas tentang pengembangan sistem, tahap-tahap pengembangan sistem dan 

siklus hidup pengembangan sistem. 

2.4.1 Pengertian Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem informasi adalah menyusun suatu sistem yang 

benar-benar baru atau yang sering terjadi menyempurnakan sistem yang telah ada 

(Nugroho, 2005). 

2.4.2 Sekilas Tentang Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem (system development) merupakan suatu 

prosesstandar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah 

yang diperlukan untuk menganalisa, mengimplementasikan dan memelihara 

sistem informasi (Kadir, 2003). 

Pengembangan sistem ini bertujuan untuk menyusun sistem baru yang 

menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang 

telah ada sebelumnya.  
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2.4.3 Tahap-Tahap Pengembahan Sistem 

Pengembangan sistem mempunyai beberapa tahapandimulai dari suatu 

tahapan sampai tahapan terakhir dan kembali lagi ketahapan awal membentuk 

suatu siklus. Menurut Kadir (2003) tahap-tahap pengembangan sistem adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan sistem 

Sebelum sistem informasi direncanakan, harus dimulai dengan adanya 

suatu perencanaan yang baik terlebih dahulu. 

2. Analisis sistem 

Tahapan dianalisis sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Identify, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai. 

b. Understand, memahami sistem yang ada. 

c. Analyze, menganalisa sistem. 

d. Report, membuat suatu laporan. 

3. Desain sistem 

Jika analisa sistem telah selesai dilakukan, maka sistem telah 

mendapatkan gambaran dengan jelas apa saja yang akan dikerjakan. 

Dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada 

user tentang sistem yang baru.  

4. Implementasi sistem 

Tahap ini merupakan tahap meletakan sistem supaya siap 

dioperasikan. 

2.4.4 Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari perancanfan sistem, analisis 

sistem, desain (perancangan) sistem secara umum, evaluasi dan seleksi sistem, 

desain (perancangan) sistem secara terinci, implementasi (penerepan) sistem, dan 

perawatan sistem. Penggambaran dari siklus hidup pengembangan sistem dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

(Sumber: Pressman, 2001) 

 Rapid Application Development (RAD) 2.5

Menurut Kendal (2003) RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek 

terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode  pengembangan 

serta perangkat-perangkat lunak. 

 Menurut Pressman (2002)  RAD adalah sebuah model proses 

perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus 

perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi 

“kecepatan tinggi” dari model sekuensial linier dimana perkembangan cepat dapat 

menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. jika kebutuhan 

dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan 

menciptakan “sistem fungsional yang utuh” dalam periode waktu yang sangat 

pendek (kira-kira 60 sampai 90 hari). 

2.5.1 Alasan Menggunakan RAD 

Beberapa alasan mengapa digunakan RAD adalah: 

1. Sistem yang akan dibangun membutuhkan waktu pengerjaan yang 

singkat sehingga setiap perubahan dan perkembangan yang 
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dibutuhkan pada sistem akan dapat langsung disarankan kepada 

penggunaa hal ini sesuai dengan tujuan dari model RAD. 

2. Dengan menggunakan metode RAD akan dicapai suatu sistem 

fungsional yang utuh dalam periode waktu yang relatif pendek dengan 

catatan, investigasi kebutuhan sistem telah diperoleh dan dipahami 

dengan baik (Pressman, 2010). 

3. RAD dapat mendukung untuk penggunaaan teknik dan kemampuan 

tools komputer yang spesial untuk mempercepat fase analisis, desain 

dan implementasi, kemampuan spesial itu antara lain seperti fourth 

generation visual programming language yang membuat proses 

pemrograman menjadi mudah dan sederhana, penggunaan code 

generators yang mengotomasi pembuatan program berdasarkan 

spesifikasi desain dan RAD mendukung pengembangan sistem yang 

membutuhkan lingkungan  pustaka (library) yang cukup besar, yaitu 

menggunakan teknologi JAVA Enterprise Edition (JEE). 

4. RAD dapat mengatasi permasalahan ketidakjelasan tentang kebutuhan 

pengguna (user requirement), terhadap apa yang harus sistem lakukan  

nantinya, ketidakjelasan ini biasanya disebabkan karena sulitnya bagi 

pengguna untuk mengemukakan apa yang diinginkan kepada 

pengembang dan lebih mudah jika langsung berinteraksi dengan 

teknologi. Hal ini sesuai dengan penjelasan maksud dan tujuan RAD 

yang dikemukan oleh konsep prototyping, dimana seorang pengguna 

dapat langsung berinteraksi dengan sistem di awal. 

2.5.2 Pengertian RAD 

RAD adalah suatu pendekatan berorientasi obyek terhadap pengembangan 

sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat 

lunak (Kendall, 2010). RAD menggunakan metode berorientasi objek. Ada tiga 

fase dalam RAD yaitu: 
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1. Fase Perencanaan Syarat (Requirement Planning)  

Dalam fase ini, penganalisis dan pengguna bertemu untuk 

mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk 

mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari 

tujuan-tujuan tersebut. 

2. Design Workshop  

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa 

digambarkan sebagai workshop. Selama workshop Desain RAD, 

pengguna merespon working prototype yang ada dan penganalisis 

memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon 

pengguna. 

3. Implementation 

Dalam fase ini anda dapat melihat bahwa penganalisis bekerja dengan 

para pengguna secara intens selama workshop untuk merancang 

aspek-aspek bisnis dan nonteknis dari perusahaan. Segera setelah 

aspek-aspek ini disetujui dan sistem dibangun dan disaring, sistem-

sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan kemudian 

diperkenalkan kepada organisasi. 

2.5.3 Pendekatan Pioner Martin untuk RAD 

Berikut ini adalah gambaran mengenai pendekatan Pioner Martin untuk 

RAD dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Fase RAD  

(Sumber: Kendall, 2010) 

Menurut Kendall (2010), pada fase pertama Martin dibahas perencanaan 

syarat-syarat. Disini, pengguna tingkat tinggi memutuskan fungsi apa yang harus 

difiturkan oleh aplikasi tersebut. Pada fase kedua, disebut fase desain pengguna, 

Fase Perencanaan 

Syarat-syarat 

Fase Perencanaan 

Pengguna 
Fase Kontruksi Fase Pelaksanaan 
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Martin menandai pengguna diminta membahas aspek-aspek desain non-teknis dari 

sistem, dengan bimbingan penganalisis. Workshop desain RAD memadukan fase 

pengguna dan fase konstruksi, karena tingginya sifat interaktif dan visual dari 

desain serta memperbaiki proses yang terjadi dalam hal yang bersifat interaktif 

dan partisipatif tersebut, pada fase konstruksi, dilakukan banyak kegiatan yang 

berbeda. Setiap desain yang diciptakan dalam fase sebelumnya selanjutnya 

ditingkatkan dengan menggunakan perangkat-perangkat RAD, begitu fungsi yang 

baru tersedia, selanjutnya fungsi-fungsi baru tersebut ditunjukan kepada pengguna 

untuk mendapatkan interaksi, komentar, dan revisi. Sedangkan pada fase keempat 

dan terakhir, fase pelaksanaan, aplikasi yang baru dikembangkan menggantikan 

aplikasi lama. Sembari dijalankan secara paralel dengan aplikasi lama, aplikasi 

baru di uji coba, pengguna dilatih, dan prosedur-prosedur organisasional diubah 

sebelum pelaksanaan terjadi. 

Menurut Whitten (2004), sebagai respon pada kemajuan ekonomi pada 

umumnya, RAD pengembangan aplikasi cepat telah menjadi rute yang popular 

untuk mengakselerasi pengembangan sistem. Menurut Whitten (2004), gagasan-

gagasan RAD adalah: 

1. Lebih aktif melibatkan para pengguna sistem dalam aktivitas analisis, 

desain, konstruksi. 

2. Megorganisasikan pengembangan sistem ke dalam rangkaian seminar 

yang intensif dan berfokus dengan para pemilik, pengguna, analis, 

desainer, pembangun sistem. 

3. Mengakselerasi fase-fase analisis dan desain persyaratan melalui 

pendekatan konstuksi berulang. 

4. Memperpendek waktu yang diperlukan sebelum para pengguna mulai 

melihat sebuah sistem bekerja. 

Menurut Whitten (2004), keunggulan dan kelemahan RAD adalah: 

a. Keunggulan 

1) Berguna untuk proyek-proyek tempat persyaratan-persyaratan 

pengguna tidak pasti dan tidak tepat. 
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2) Mendorong pengguna aktif dan partisipasi menejemen 

(berkebalikan dengan reaksi pasif pada model-model sistem yang 

tidak bekerja). Hal ini meningkatkan antusiasme pengguna akhir 

pada proyek. 

3) Proyek-proyek memiliki visibilitas dan dukungan lebih tinggi 

karena keterlibatan pengguna yang ekstensif selama proses. 

4) Para pengguna dan manajemen melihat solusi-solusi yang 

berbasis perangkat lunak dan bekerja lebih cepat daripada 

pengembangan yang model-driven. 

5) Error dan penghilangan cenderung untuk dideteksi lebih awal. 

 

b. Kelemahan 

1) Beberapa orang berpendapat bahwa RAD mendorong mentalitas 

“mengkode, mengimplementasi, dan memperbaiki” yang 

meningkatkan biaya seumur hidup yang diperlukan untuk 

mengoperasikan, mendukung, dan merawat sistem. 

2) Prototipe-prototipe RAD dapat dengan mudah memecahkan yang 

salah karena analisis masalah disingkat atau diabaikan. 

3) Prototipe berbasis RAD mungkin membuat para analis minder 

untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif teknis lain yang 

lebih bernilai. 

4) Kadang-kadang lebih baik membuang sebuah prototipe, tapi para 

stakeholder enggan melakukannya karena menganggapnya 

sebagai hilangnya waktu dan usaha dalam produk saat ini. 

Penekanan pada kecepatan dapat berdampak terhadap kualitas 

yang disebabkan jalan-jalan pintas yang disarankan dengan buruk 

melalui metodologi tersebut. 

 Unifield Modelling Language (UML) 2.6

UML adalah bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembang sistem untuk mencetak biru atas visaual mereka dalam bentuk baku, 

mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi 
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(sharing) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain (Nugroho, 

2005). 

UML merupakan gabungan dari metode Booch, Rumbaugh (OMT) dan 

Jacobson. Tetapi UML ini akan mencakup lebih luas daripada OOAD. Pada 

pertengahan pengembangan UML dilakukan standarisasi proses dengan Object   

Management Group (OMG) dengan harapan UML  akan menjadi bahasa standar 

pemodelan pada masa yang akan datang. 

UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, 

dan membangun sistem perangkat lunak. UML berorientasi objek, menerapkan 

level abstraksi, tidak bergantung proses pengembangan, tidak bergantung bahasa 

dan teknologi, pemaduan beberapa notasi di beragam metodologi, usaha bersama 

dari banyak pihak, didukung oleh kakas-kakas yang dintegrasikan lewat XML. 

Standar UML dikelola oleh Management Group (MG). 

Tujuan utama perancangan UML ada enam, (Nugroho, 2005) yaitu: 

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-konsep ini. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman 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.  

2.6.1 Gambaran UML 

UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia 

pengembangan sistem berorientasi objek. Hal ini di sebabkan karena UML 

menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam 

bentuk baku, mudah di mengerti serta dilengkapi dengan mekanisme efektif 
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untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan mereka yang lain 

(Nugroho, 2005). 

UML adalah bahasa untuk memvisualisasi, menspesifikasikan dan 

mendokumentasikan artifak-artifak sistem perangkat lunak. UML merupakan 

sistem notasi yang membantu pemodelan sistem menggunakan konsep 

berorientasi objek. 

Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis 

dan perancangan adalah model.Hal ini berlaku umum tidak hanya untuk perangkat 

lunak. Menurut Nugroho (2005) dengan model kita dapat mempresentasikan 

sesuatu karena lima hal, yaitu:  

1. Model mudah dan cepat dibuat. 

2. Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail 

tentang sesuatu. 

3. Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita tentang 

sesuatu. 

4. Konsep bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata. 

5. Konsep-konsep yang diterapkan UML adalah suatu model berisikan 

informasi mengenai sistem (domain) model-model berisi elemen-

elemen model seperti kelas, simpul-simpul, paket-paket, dan 

sebagainya. Satu diagram menunjukkan satu pandangan tertentu dari 

model. 

2.6.2 Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh sistem. Use case diagram menyediakan cara mendeskripsikan 

pandangan eksternal tehadap sistem dan interaksi-interaksinya dengan dunia luar. 

Pemodelan ini biasa dilakukan lewat proses berulang interaksi antara pengembang 

dan pemakai untuk memperoleh spesifikasi kebutuhan yang sama-sama 

disepakati. 

Use case diagram berguna dalam tiga hal (Nugroho, 2005), yaitu: 

1. Menjelaskan fasilitas yang ada (requirements). 

2. Komunikasi dengan client. 
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3. Membuat test dari kasus-kasus secara umum. 

Tujuan utama pemodelan use case ada empat (Nugroho, 2005), seperti: 

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 mengecu sistem 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 perubahan dan ekstensi ke sistem dengan 

mengubah model use case dan kemudian melacak use case yang 

dipengaruhi keperancangan dan implementasi sistem. 

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 di buat diluar 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 duahubungan antar use case yang 

merupakan generalisasi antara use case (Nugroho, 2005) yaitu: 

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

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

lain. 

 

Gambar 2.4 Use Case Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Use Case Diagram  

Simbol Deskripsi 

 

Use case 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang tertukar pesan antar 

unit atau actor: biasanya dinyatakan 

dengan emnggunakan kata kerja diawal di 

awal frase nama use case 

 

Aktor/Actor 

    Nama aktor
 

Orang, proses atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun 

symbol dari actor adalah gambar dari 

orang, tapi actor belum tentu merupakan 

orang; biasanya dinyatakan menggunakan 

kata benda diawal frase nama aktor 

 

Asosiasi/ association 

   

Komunikasi antar actor dan use case yang 

berpartisipai pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor 

 

Ekstensi/ extend 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang di tambahkan 

dapat berdiri sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu mirip dengan prinsip 

inheritance.  

Nama Use case 

<<extend>
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Tabel 2.3 Simbol-Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

       

    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 

. 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

2.6.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaksi yang yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, pesan apa yandag dikirim dan 

kapan pelaksanaannya. Diagram ini disusun berdasarkan waktu. Objek-objek yang 

berkaitan daengan proses berjalannnya operasi diurutkan dari kiri ke kanan 

berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut.  

 

Gambar 2.5 Sequence Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 
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Tabel 2.4 Simbol-Simbol Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor 

    Nama aktor
 

Orang, proses atau sistem yang lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan di buat diluar 

sistem yang akan di buat itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, tetapi aktor 

belum tentu menggunakan orang; biasanya di nyatakan 

menggunakan kata bemda di awal frase nama aktor 

Garis hidup / lifeline 

 

Menyatakan hidup suatu objek 

Objek 

 

Menyatakan objek yang berinteraksi pesan 

Waktu aktif 

 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi 

pesan  

Pesan tipe create 

<<create>> 

Objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang 

di buat 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

2.6.4 Activity Diagram 

Pada dasarnya Activity Diagram sering digunakan oleh flowchart. Diagram 

ini berhubungan dengan diagram Statechart. Diagram Statechart berfokus pada 

objek yang dalam suatu proses(atau proses menjadi suatu objek), diagram Activity 

berfokus pada aktifitas-aktifitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses 

tunggal. Jadi dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana aktifitas-

aktifitas tersebut bergantung satu sama lain. 

 

 

 

 

 

Nama objek: nama kelas  
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Gambar 2.6  Activity Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

Tabel 2.5 Simbol-Simbol Activity Diagram  

Simbol Deskripsi 

Status awal 

 

Status awal aktivitas sistem,sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem,aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja 

Percabangan / decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu 

Penggabungan / join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabung menjadi satu 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem,sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

2.6.5 Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 
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berorientasi objek. Class diagram menggambarkan keadaan (atribut/properti) 

suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 

tersebut (metoda/fungsi). Class diagram juga menggambarkan struktur dan 

deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

 

Gambar 2.7 Class Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

Tabel 2.6 Simbol-Simbol Class Diagram  

Simbol Deskripsi 

Kelas 

 

Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka / interface 

 

Nama_interface 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemograman berorientasi objek 

Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi 

biasanya juga di sertai dengan multiplicity 

Generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesifikasi (umum-khusus) 

ketergantungan/dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan 

antar kelas 

Agregasi / aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua bagian 

(Sumber: Nugroho, 2005) 
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 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 2.7

PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang 

digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang 

disisipkan pada dokumen html. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat 

dibuat dinamis sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan 

efisien (Peranginan, 2006). 

PHP memiliki 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 mengumpulkan data 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 

(termasuk variannya HP-UX, Solaris dan OpenBSD), Microsoft Windows, Mac 

OS X, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan PHP dapat bekerja sebagai suatu 

CGI processor. PHP tidak terbatas pada hasil keluaran Hyper Text Markup 

Languages (HTML). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran 

gambar, file PDF, dan movies Flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti 

XHTML dan file XML lainnya.  

Menurut Hidayatullah (2014) dalam bukunnya yang berjudul 

Pemrograman Web menyatakan ada sepuluh kelebihan PHP, diantaranya: 

1. PHP berbasis Server Side Scripting. 

2. Command Line Scripting pada PHP. 

3. PHP dapat membuat aplikasi Desktop. 

4. Digunakan untuk berbagai macam Platform OS. 

5. Mendukung berbagai macam Web Server. 

6. Object Oriented Programming atau Procedural. 

7. Output file PHP pada XHTML, HTML dan XML. 

8. Mendukung banyak RDMS (Database). 

9. Mendukung banyak komunikasi. 

10. Pengolahan teks yang sangat baik. 
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 Framework CodeIgniter 2.8

Buku Pemrograman Web yang ditulis oleh Hidayatullah (2014) 

menjelaskan CodeIgniter adalah salah satu framework PHP yang paling powerful 

saat ini karena di dalamnya terdapat fitur lengkap aplikasi web dimana fitur-fitur 

tersebut sudah dikemas menjadi satu. Selain itu CodeIgniter juga saat ini banyak 

digunakan  khususnya bagi developer web untuk mengembangkan aplikasi 

berbasis web tersebut. 

Menurut Hidayatullah (2014) ada empat keuntungan yang didapat dari  

penggunaan framework  adalah: 

1. Menghemat waktu pengembangan. 

2. Penggunaan ulang program atau kode. 

3. Bantuan komunitas. 

4. Kumpulan program terbaik. 

Model View Controller atau yang disebut dengan MVC adalah suatu 

metode yang memisahkan data logic (Model) dari presentation logic (View) dan 

process logic (Controller) atau secara sederhana adalah memisahkan antara desain 

interface, data dan proses (Hidayatullah, 2014), dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.8 Metode MVC 

(Sumber : Hidayatullah, 2014) 

 

Terdapat tiga komponen dalam metode MVC menurut Hidayatullah (2014) 

yaitu: 

1. Model 

Model mengelola basis data (RDBMS) seperti MySQL ataupun 

RDMS. Model berhubungan dengan database  sehingga biasanya 

Controller 

View Model 
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dalam model akan berisi class ataupun fungsi untuk membuat 

(create), melakukan pembaruan (update),  menghapus data (delete), 

mencari data (search), dan mengambil data (select) pada database. 

2. View 

View adalah bagian user interface atau bagian yang nantinya 

merupakan tampilan untuk end-user. View bisa berupa halaman html, 

css, rss, javascript, jquery, ajax, dan lain-lain. 

3. Controller  

Merupakan penghubung antara view dan model, maksudnya ialah 

karena model tidak dapat berhubungan langsung dengan view ataupun 

sebalikanya. Sehingga tugas controller  ialah sebagai jembatan 

pemrosesan data atau alur logic program, menyediakan variabel yang 

akan ditampilkan di view, pemanggilan model sehingga model dapat 

mengakses database. 

Untuk mengetahui bagaimana alur MVC pada CodeIgniter, digambarkan 

flow diagram dalam hal ini user mengakses browser untuk menjalankan web yang 

berbasis codeIgniter, dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Flow Diagram CodeIgniter 

(Sumber: Hidayatullah, 2014) 

MySQL 

Web Browser Browser 

 

Model View 

 
  

 

Controller 
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 Database Management System (DBMS) 2.9

Menurut Shalahudin (2011), DBMS adalah suatu sistem aplikasi yang 

digunakan untuk menyimpan, mengola, dan menampilkan data. Suatu sistem 

aplikasi disebut DBMS jika memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: 

1. Menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data. 

2. Mampu menangani integritas data. 

3. Mampu menangani backup data. 

Karena pemtingnya data bagi suatu perusahaan maka hampir sebagian 

besar perusahaan memanfaatkan DBMS dalam mengolah data yang mereka 

miliki. Pengelolaan DBMS sendiri biasanya ditangani oleh tenaga ahli yang 

spesialis menangai DBMS yang disebut sebagai Database Adminstrator (DBA). 

Berikut ini adalah 4 macam DBMS (Database Management System) versi 

opem source berkembang dan paling banyak digunakan saat ini seperti: 

1. MYSQL. 

2. PostgreSQL. 

3. Firebird. 

4. SQLite. 

 MySQL 2.10

MySQL merupakan salah satu database server yang berkembang di 

lingkungan open source dan didistribusikan secara free (gratis) di bawah lisensi 

GPL. MySQL merupakan Relational Database Management Sistem (RDBMS) 

server. RDBMS adalah program yang memungkinkan pengguna database untuk 

membuat, mengelola, dan menggunakan data pada suatu model relational. 

Dengan demikian, tabel-tabel yang ada pada database memiliki relasi antara satu 

tabel dengan tabel lainnya (Prasetyo, 2004). 

Menurut Prasetyo (2004) ada empat keunggulan dari MySQL yaitu: 

1. Cepat, handal dan mudah dalam penggunaannya 

MySQL lebih cepat tiga sampai empat kali dari pada database server 

komersial yang beredar saat ini, mudah diatur dan tidak memerlukan 

seseorang yang ahli untuk mengatur administrasi pemasangan MySQL. 
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2. Didukung oleh berbagai bahasa 

Database server MySQL dapat memberikan pesan error dalam 

berbagai bahasa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, 

Jerman, dan Italia. 

3. Mampu membuat tabel berukuran sangat besar 

Ukuran maksimal dari setiap tabel yang dapat dibuat dengan MySQL 

adalah 4GB sampai dengan ukuran file yang dapat ditangani oleh 

sistem operasi yang dipakai. 

4. Lebih murah  

MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis tanpa 

biaya untuk UNIX platform dan Windows platform. 

 Internet 2.11

Menurut Mulyanto (2009), International Network (internet) merupakan 

rangkaian jaringan terbesar didunia dimana semua jaringan yang berada pada 

semua organisasi dihubungkan dengan suatu jaringan terbesar sehingga dapat 

saling berkomunikasi. 

Dalam jaringan tersebut mungkin melibatkan LAN, MAN, dan WAN yang 

ada di seluruh dunia. Untuk dapat menggunakan layanan internet, organisasi atau 

perusahaan harus terhubung dengan jaringan internet atau dengan menjadi 

pelanggan Internet Service Provider (ISP). ISP adalah organisasi komersial yang 

bergerak dalam penyediaan jasa akses internet. 

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Internet, diantaranya 

yaitu: 

1. World Wide Web (WWW), merupakan kumpulan web server dari 

seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk 

digunakan bersama. Berbagai informasi dapat ditemukan pada WWW, 

seperti informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, sastra, sejarah, 

teknologi, pendidikan dan sebagainya. Kita dapat mengumpamakan 

WWW ini merupakan perpustakaan besar yang menyediakan berbagai 

informasi yang  dibutuhkan. 
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2. Web Site (Situs Web), merupakan tempat penyimpanan data dan 

informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Diumpamakan situs Web 

ini adalah sebuah buku yang berisi topik tertentu. 

3. Web Pages (Halaman Web), merupakan sebuah halaman khusus dari 

situs Web tertentu. Diumpamakan halaman Web ini adalah sebuah 

halaman khusus buku dari situs Web. 

4. Homepage, merupakan sampul halaman yang berisi daftar isi atau 

menu dari sebuah situs Web. 

5. Browser, merupakan program aplikasi yang digunakan untuk 

memudahkan Anda melakukan navigasi berbagai data dan informasi 

pada WWW. 

 Black Box Testing 2.12

Black box testing berkaitan dengan pengujian-pengujian yang dilakukan 

pada antarmuka perangkat lunak. Pengujian ini juga sering disebut pengujian 

fungsional karena penguji hanya melakukan pengujian pada perangkat lunak yang 

berkaitan dengan fungsionalitas dan bukan pada implementasi perangkat lunak. 

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa black box testing merupakan 

pengujian yang berfokus pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui 

apakah fungsi input dan output sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati, 

2016). 

Berikut merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode black box testing. 

Persentase keberhasilan   
                

                 
         ..................................... ... (2.1) 

 User Acceptance Test (UAT) 2.13

Pengujian UAT atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu proses 

pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang 

dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima 

oleh pengguna, apabila hasil pengujian (testing) sudah bisa dianggap memenuhi 
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kebutuhan dari pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement 

yang disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi 

lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka 

dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian. 

Proses dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil 

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

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

telah ada telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Skenario UAT adalah 

suatu rencana yang disusun untuk dijalankan sesuai dengan urutan yang telah 

ditetapkan. 

Suatu skenario akan mencakup perencanaan pelaksanaan dan proses 

pengujian dari awal pemasangan software sampai dengan akhir proses. Suatu 

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

dokumen yang menunjukkan bukti pengujian, berdasarkan bukti pengujian inilah 

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

tidak. 

Menurut Zarnelly (2014) 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. 

Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode UAT.  

Persentase keberhasilan 
                

                 
         ..................................... ... (2.2) 
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 Penelitian Terdahulu 2.14

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Berikut dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

1. Safrian 

Aswati, M. 

Sabir  

Ramadhan, 

Ada Udi 

Firmansyah, 

Khairil Anwar 

(2017) 

Studi Analisis Model 

Rapid Application 

Development Dalam 

Pengembangan Sistem 

Informasi 

Penggunaan model RAD 

merupakan alternatif pilihan 

yang baik dalam 

pengembangan sistem 

dikarenakan membutuhkan 

waktu yang relatif singkat 

2. Sabbana Azmi 

(2014) 

Implementasi Web 

Service pada Rancang 

Bangun Sistem 

Informasi Kinerja 

Dosen dengan 

Pendekatan Rapid 

Application 

Development (RAD)  

Metode pengembangan sistem 

dengan pendekatan Rapid  

Application Development 

(RAD) merupakan metode 

yang tepat dalam membangun 

sistem secara dengan 

memanfaat modul-modul 

yang sudah ada sebelumnya.  
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

3. Astria 

Hijriani, Febi 

Eka 

Febriansyah 

dan Fitriana 

Rahmawati 

(2015) 

Pengembangan Sistem 

Informasi Job Record 

dan Penilaian Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Traktor Nusantara 

Bandar Lampung 

Sistem job record dan 

penilaian kinerja karyawan 

dapat membantu perusahaan 

dalam menjalankan proses 

bisnisnya dengan 

menghubungkan beberapa 

modul penerimaan karyawan, 

job record dan penilaian 

karyawan, serta proses 

penggajian 

4. Arzan 

Muharom, 

Rinda 

Cahyana MT, 

H. Bunyamin 

M.kom (2013) 

Pengembangan 

Aplikasi Sunda 

Berbasis Android 

Menggunakan Metode 

Rapid Application 

Development (RAD) 

Rapid Application 

Development (RAD) 

merupakan pengembangan 

siklus yang dirancang yang 

dapat memberikan 

pengembangan yang jauh 

lebih cepat dan hasil yang 

lebih berkualitas tinggi dari 

pada yang dicapai dengan 

siklus hidup tradisional. 

5. Sandy Kosaki 

(2015) 

Penerapan Rapid 

Application 

Development Dalam 

Sistem Perniagaan 

Elektronik Furniture 

 

Penerapan metode Rapid 

Application Development 

(RAD) dalam menghasilkan 

sistem perangkat lunak 

perniagaan elektronik untuk 

produk furniture secara nyata 

sudah dapat memberikan hasil 

yang maksimal 


