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2.1 Pengertian Sistem 

Menurut M.J. Alexander, sistem adalah suatu kelompok dari elemen-

elemen baik bentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukkan suatu kumpulan 

saling berhubungan dan berinteraksi bersama-sama menuju suatu tujuan (Wirasta, 

2014). 

Sistem dapat didefinisikan dengan dua pendekatan, yaitu (Binarso, dkk., 

2012): 

1. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. 

2. Pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk 

satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.1 Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu 

mempunyai komponen-komponen (component), batas sistem (boundary), 

lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input), 

keluaran (output), pengolah (process) dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal) 

(Hartono, 1999 dikutip oleh Swastikayana, 2011). 

Sebuah sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam 

mencapai tujuan atau sasaran. Unsur-unsur yang saling melengkapi tersebut 

terdapat di dalam sistem yang disebut dengan nama subsistem. Subsistem-

subsistem tersebut harus selalu berhubungan dan berinteraksi melalui komunikasi 

yang relevan sehingga sistem dapat bekerja secar efektif dan efesien (Hartono, 

1999 dikutip oleh Swastikayana, 2011). 

 

2.1.2 Klasifikasi Sistem 

Dari berbagai sudut pandang, sistem dapat diklarifikasikan sebagai berikut 

(Hartono, 1999 dikutip oleh Swastikayana, 2011): 
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1. Sistem abstrak dan sistem fisik  

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tampak 

secara fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat 

dilihat. 

2. Sistem tertentu (deterministic) dan tak tentu (probabilistic)  

Sistem tertentu (deterministic) adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi. 

Sedangkan sistem tak tentu (probabilistic) adalah sistem yang kondisi masa 

depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

3. Sistem tertutup dan sistem terbuka  

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan 

luarnya. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 

4. Sistem alamiah dan sistem buatan  

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak melalui 

proses alam. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang dirancang oleh 

manusia. 

 

2.2 Pengertian Informasi  

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua 

hasil dari pengolahan data tersebut bisa menjadi informasi. Dari uraian tentang 

informasi ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan disini, yaitu (Anwar, dkk, 

2016): 

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data. 

2. Memberikan makna atau arti. 

3. Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian. 

Karakteristik dari informasi adalah penerima informasi mengalami 

perubahan dari kondisi belum mengetahui menjadi kondisi mengetahui. 

Perubahan ini mengandung unsur tidak terduga. Informasi yang benar dan  baru 

dapat mengkoreksi dan mengkonfirmasi informasi sebelumnya. Informasi dapat 

juga dikatakan sebagai data yang telah diproses, yang mempunyai nilai tentang 

tindakan atau keputusan (Anwar, dkk, 2016). 
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2.2.1 Ciri-ciri Informasi 

Dalam lingkup sistem informasi, informasi memiliki ciri-ciri seperti yang 

dijelaskan di bawah ini (Davis, 1989 dikutip oleh Swastikayana, 2011): 

1. Benar atau salah, ini dapat berhubungan dengan realitas atau tidak. Bila 

penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama seperti yang 

benar. 

2. Baru, informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya. 

3. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan baru 

pada informasi yang telah ada. 

4. Korektif, informasi data menjadi suatu korektif atas salah satu informasi 

sebelumnya. 

5. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada. Ini masih 

berguna karena meningkatkan persepsi penerimanya atas kebenaran informasi 

tersebut. 

 

2.2.2 Kualitas Informasi 

Kualitas dari suatu informasi (quality or information) tergantung dari tiga 

faktor, yaitu keakuratan (accurate), ketepatan waktu (timeliness), dan kesesuaian 

(relevance) (Hartono, 1999 dikutip oleh Swastikayana, 2011). 

1. Keakuratan  

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Akurat juga bisa diartikan informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. 

2. Ketepatan  

Waktu Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai karena informasi merupakan 

landasan pengambilan keputusan sehingga bila informasi terlambat maka 

keputusan yang diambil menjadi tidak sesuai dengan keadaan. 

3. Kesesuaian  

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kesesuaian untuk 

tiap-tiap orang bereda-beda tergantung dari cara memandang dan 
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memperlakukan informasi yang telah didapatkannya. Telah diketahui bahwa 

informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi 

(information system) atau disebut juga dengan processing system atau 

information processing system atau information-generating system. 

 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Loudon, sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan 

komponen yang saling berhubungan mengumpulkan, dan mendistribusikan 

informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam 

organisasi (Wirasta, 2014). 

Menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, 

informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai 

tujuan sebuah organisasi (Wirasta, 2014 ).  

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

adalah kumpulan dari prosedur kegiatan yang memproses data sedemikian rupa 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat agar dapat digunakan 

oleh setiap orang dalam mengambil suatu keputusan yang tepat (Wirasta, 2014 ).  

Sistem informasi juga merupakan sistem yang berisi jaringan SPD (Sistem 

Pengolahan Data) yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang 

digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen proses dari sistem informasi 

adalah mengumpulkan data, mengolah data, dan menyebar informasi. Di dalam 

sistem informasi, data, informasi, atau pengetahuan mengalir dibawa oleh 

dokumen atau media komunikasi elektronik seperti telepon dan jaringan komputer 

(Wirasta, 2014 ). 

 

2.4 Kurikulum 

Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun 

untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung 

jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Selanjutnya 

Nasution menjelaskan sejumlah ahli teori kurikulum berpendapat bahwa 

kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan melainkan 
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peristiwaperistiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Jadi selain kegiatan 

kurikulum yang formal yang sering disebut kegiatan ko-kurikuler atau ekstra 

kurikuler (Bahri, 2011). 

Menurut Crow, sebagaimana yang dikutip oleh Oemar Hamalik, 

kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang 

disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh 

ijazah. Dalam bukunya yang lain, Hamalik menjelaskan lebih luas bahwa 

kurikulum di sini memuat isi dan materi pelajaran. Jadi kurikulum ialah sejumlah 

mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh 

sejumlah pengetahuan, mata ajaran (subject matter) dipandang sebagai 

pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau yang telah disusun 

sistematis dan logis (Bahri, 2011). 

 

2.5 Alumni 

Alumni merupakan suatu produk dari suatu institusi pendidikan. Alumni 

memiliki peranan yang penting untuk pengembangan sebuah institusi pendidikan. 

Karena alumni bisa berperan sebagai duta yang mencerminkan kualitas sebuah 

institusi pendidikan di ranah publik. Dengan adanya pemberdayaan alumni yang 

baik secara tidak langsung dapat meningkatkan citra baik almamater terhadap 

masyarakat umum. Sampai saat ini fakultas ilmu komputer universitas klabat 

belum memanfaatkan penggunaan sistem informasi dalam pendataan dan 

penelusuran alumni, yang diharapkan akan mempermudah dalam hal pengelolaan 

data alumni tersebut, selain itu dengan sistem informasi ini memfasilitasi berbagai 

keperluan seperti tracing alumni yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi 

untuk menentukan keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan oleh anak 

didiknya (Billy, 2015). 

Menurut Hasan, dalam menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh 

dunia kerja, terdapat dua isu yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Isu-isu tersebut 

antara lain adalah relevansi antara kompetensi dan kebutuhan pasar. Salah satu 

tahapan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mengetahui kaitan antara 
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kompetensi dengan kebutuhan pasar adalah dengan melakukan pelacakan alumni 

(Tracer Study) (Melianus, 2015). 

 

2.6 Penelusuran Lulusan (Tracer Study)  

Salah satu cara untuk menggali informasi berkaitan dengan transisi dari 

kuliah ke pekerjaan adalah dengan melaksanakan suatu studi yang disebut sebagai 

tracer study. Tracer study adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara 

pendidikan tinggi. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah “Graduate 

Surveys”,“Alumni Researches”, dan “Follow-up Study” (Budiman, dkk, 2014). 

Tracer study dapat menyediakan informasi untuk kepentingan evaluasi 

hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan 

dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi bersangkutan. Di samping itu 

tracer study juga menyediakan informasi berharga mengenai hubungan antara 

pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, 

informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan 

persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi (Budiman, dkk, 2014). 

Studi pelacakan jejak alumni atau survey lulusan atau tracer study telah 

dijadikan sebagai salah satu persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan berbagai 

program hibah kompetisi. Tracer study menjadi kian penting perannya karena 

dapat memberikan berbagai informasi penting untuk pengembangan perguruan 

tinggi, berperan sebagai alat untuk mengevaluasi relevansi antara pendidikan 

tinggi dengan dunia kerja, dapat menyajikan masukan yang berguna bagi dosen 

dan administrator untuk peningkatan kinerja, serta masukan bagi para orangtua 

dalam memantau pendidikan anaknya (Sukardi, 2014). 

 

2.7 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Noviyani, 2016): 

1. Angket atau kuesioner  

Angket atau kuesioner adalah instrument penelitian yang dibuat dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden berupa laporan tentang pribadinya, atu hal-hal yang 
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ia ketahui. Penyebaran angket bertujuan untuk mengetahui informasi 

mengenai suatu masalah dimana responden dapat memberikan jawaban sesuai 

dengan pertnyaan yang diberikan.  

2. Interview atau wawancara  

Interview atau wawancara merupakan instrument penelitian yang digunakan 

oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data 

tentang latar belakang seorang siswa berdasarkan sikapnya terhadap proses 

pembelajaran, sikap orang tua terhadap perkembangan prestasi belajara 

anaknya, sikap dan perhatian masyarakat terhadap pendidikan dan lain-lain.  

3. Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian 

utnuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian 

bersifat perilaku,tindakan manusia, dan fenomena alam, proses kerja dan 

penggunaan responden kecil. Observasi dapat dilakukan dengan cara 

partisipasi ataupun nonpartisipasi. Dalam observasi partisipasi, pengamat ikut 

serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamat ikut sebagai 

peserta. Dalam peserta non partisipasi pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan, dia hanya berperan sebagai pengamat dan tidak ikut dalam kegiatan. 

 

2.8 Relevansi  

Relevansi merupakan cerminan dari tingkat sensitivitas institusi 

pendidikan tinggi terhadap lingkungan di mana institusi tersebut berada. Tingkat 

sensitivitas dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi 

tersebut dalam memberikan respon pada lingkungannya dan sangat bergantung 

pada disiplin atau bidang keilmuan, bentuk-bentuk keterkaitan dan kapasitas yang 

dimiliki oleh institusi tersebut. Relevansi ditinjau dari 2 (dua) sisi yaitu (Sukardi, 

2011): 

1. Sisi mutu lulusan 

2. Keterserapan lulusan tersebut pada segmen dunia kerja yang menjadi target.  

Untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan tingkat 

relevansi, maka perlu dilakukan pemantauan secara berkesinambungan lulusan, 
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dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) dan membangun hubungan yang 

erat dan berkesinambungan dengan pengguna lulusan (employer), seperti industri, 

pengusaha, pemerintah, dan sebagainya (Sukardi, 2011). 

 

2.9 Metode Pengembangan Sistem 

Menurut Royce, 1970; Kumeiga & Vliet, metode pengembangan sistem 

sekuensiallinier atau yang sering disebut dengan siklus kehidupan klasik atau 

model air terjun (waterfall model) memberikan sebuah pendekatan pengembangan 

sistem yang sistematik dan sekuensia, dimulai pada fase perencanaan sistem, 

analisis, desain, kode , pengujian dan pemeliharaan. Dapat dikatakan bahwa 

metode ini menggunakan tahap demi tahap dalam proses pengembangan sistem 

(Mujilan, 2013). 

Tahapan model waterfall dapat dilihat pada gambar berikut ini (Binarso, 

dkk, 2012): 

 
Gambar 2.1 Model Waterfall  
(Sumber: Binarso, dkk, 2012) 

 

2.9.1 Analisis dan Definisi Persyaratan 

Tahap analisis dan definisi persyaratan mendekripsikan semua fungsi dari 

hasil penemuan kebutuhan pengguna berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan kepada alumni dan pihak program studi untuk mendapatkan spesifikasi 

sistem atau sering disebut dengan SRS (Software Requirements System). Tiap 

SRS harus dapat diui pada tahapan pengujian setelah perangkat lunak yang 

dibangun telah selesai. Hasil yang diperoleh pada tahapan analisis model meliputi 
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pemodelan data, pemodelan fungsional dan pemodelan tingkah laku (Binarso, 

dkk, 2012). 

 

2.9.1.1 Pemodelan Data 

Pemodelan data berfungsi untuk mendeskripsikan objek data utama yang 

akan diproses oleh sistem, komposisi masing-masing objek data dan atribut apa 

yang menggambarkan objek tersebut dan hubungan antara objek data tersebut. 

Untuk mendeskripsikan berbagai hal tersebut, metode pemodelan data 

menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) (Binarso, dkk, 2012). 

 

2.9.1.1.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Marlinda Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram 

dari sistem yang menggambarkan hubungan antar entitas beserta relasinya yang 

saling terhubung. ERD menyediakan bentuk untuk menunjukkan struktur 

keseluruhan dari data user. Dalam ERD data-data tersebut digambarkan dengan 

menggunakan symbol entity. Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa 

entity yang saling terkait untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh 

sistem (Yuliawan, 2013) 

Derajat hubungan menyatakan jumlah anggota entitas yang terlibat didalam 

ikatan yang terjadi dalam membentuk hubungan. Derajat hubungan pada 

relationship tipe, batasan structural cardinality ratio memiliki jenis (Waljiyanto, 

2003 dikutip oleh Swastikayana, 2011): 

1. 1:1 (One to one relationship)  

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding satu. 

Derajat hubungan antar entity 1:1 terjadi bila tiap anggota entity A hanya 

boleh berpasangan dengan satu anggota dari entity B. Hubungan ini dapat 

digambarkan dengan tanda lingkaran untuk menunjukkan tabel dan relasi 

antar keduanya diwakilkan dengan tanda panah tunggal. 

2. 1:M (One to many relationship)  

Hubungan antar file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding 

banyak atau dapat pula dibalik menjadi banyak berbanding satu. Derajat 

hubungan ini terjadi bila tiap anggota entity A boleh berpasangan dengan 
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lebih dari satu anggota B. sebaliknya tiap anggota entity B hanya boleh 

berpasangan dengan satu anggota entity A. Hubungan ini dapat digambarkan 

dengan lingkaran untuk menunjukkan tabel dan relasi antar keduanya 

diwakilkan dengan tanda panah ganda untuk menunjukkan hubungan banyak 

tersebut. 

3. M:M (Many to many relationship)  

Hubungan antar satu atribut dengan atribut yang lain dalam satu file yang 

sama mempunyai hubungan banyak lawan banyak. Derajat hubungan ini 

terjadi bila tiap anggota entity A boleh berpasangan dengan lebih dari satu 

anggota B, begitu juga sebaliknya. 

Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam ERD (Entity Relationship 

Diagram) adalah sebagai berikut (Swastikayana, 2011): 

Tabel 2.1 Notasi dalam ERD (Entity Relationship Diagram) 

No Gambar Keterangan 

1 

 

 

E 

Entitas atau bentuk persegi panjang 

merupakan sesuatu objek data yang ada di 

dalam sistem, nyata maupun abstrak 

dimana data tersimpan atau dimana 

terdapat data 

2 

 

 

 

Relationship merupakan hubungan alamiah 

yang terjadi antar entitas. Umumnya diberi 

nama dengan kata kerja dasar. 

3 

 Atribut atau bentuk elips adalah sesuatu 

yang menjelaskan apa sebenarnya yang 

dimaksud entitas atau relationship dan 

mewakili atribut dari masing-masing 

entitas. 

4 

  

Garis merupakan penghubung antar entitas 

Sumber: Swastikayana, (2011). 
 

 

 

R 

a 



 

II-11 
 

Tabel 2.1 Notasi dalam ERD (Entity Relationship Diagram) (Lanjutan) 

No Gambar Keterangan 

5 1, N, M 

Kardinalitas relasi mewakili 1 untuk relasi 

satu dan huruf N atau M untuk relasi 

banyak. 

6 

 Composite entity Menyatakan himpunan 

entitas yang terbentuk dari relasi banyak-ke 

banyak 

Sumber: Swastikayana, (2011). 

 

2.9.1.2 Pemodelan Fungsional 

Pemodelan fungsional mendeskripsikan seluruh fungsi yang terdapat 

dalam perangkat lunak dengan menggunakan alat bantu berupa Data Flow 

Diagram (DFD). DFD adalah sebuah teknis grafis yang menggambarkan aliran 

informasi dan transformasi yang diaplikasikan saat data bergerak dari input 

menjadi output. DFD dapat terdiri atas beberapa level, semakin rendah levelnya 

maka semakin rinci fungsinya. Komponen-komponen Data Flow Diagram 

(DFD), yaitu (Binarso, dkk, 2012): 

1. Proses 

Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang 

mentransformasikan input  menjadi output. 

2. Data Flow / Alur Data 

Data flow atau suatu alur data digambarkan dengan anak panah, yang 

menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. alur data ini 

digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau 

informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. 

3. Data Store 

Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan 

diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya Mahasiswa. Data store ini 

biasanya berkaitan dengan penyimpanan data, seperti file atau database. 
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Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, 

tidak dengan komponen DFD lainnya. 

4. External Entity 

External entity atau entitas luar bertugas untuk berkomunikasi dengan sistem 

yang sedang dikembangkan. External entity dapat berupa orang, sekelompok 

orang, organisasi, department didalam organisasi atau perusahaan yang sama 

tetapi di luara kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. 

 

2.9.1.3 Pemodelan Tingkah Laku 

 Pemodelan tingkah laku berfungsi untuk menunjukkan bagaimana sistem 

berperilaku atau menggambarkan perubahan keadaan (state) pada sistem sebagai 

akibat dari aktivitas eksternal. Pemodelan tingkah laku dapat dimulai dengan 

mengidentifikasi semua state yang dihasilkan oleh sistem dan selanjutnya 

menspesifikasikan event atau kejadian yang menyebabkan perubahan dari state 

satu ke state yang lain. Untuk mengembangkan alir aktivitas yang terjadi pada 

sistem yang sedang dirancang dan bagaimana sistem berinteraksi dengan 

pengguna, dapat menggunakan activity diagram. Activity diagram merupakan 

ilustrasi sederhana mengenai apa yang terjadi, kegiatan apa saja yang dapat 

dilakukan secara parallel dan apakah ada jalur alternatif dalam bentuk work flow 

(Binarso, dkk, 2012). 

 

2.9.2 Tahap Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak 

 Perancangan sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan 

tersebut, terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi sistem yang 

memenuhi persyaratan fungsional yang dikembangkan dalam proses analisis 

sistem. Tahap perancangan meliputi (Binarso, dkk, 2012).: 

1. Perancangan data 

Mentransformasikan model data yang dihasilkan oleh proses analisis menjadi 

struktur data yang dibutuhkan pada saat pembuatan program (coding). 

2. Perancangan Proses atau Fungsi 

Perancangan proses atau fungsi akan melakukan perancangan seperti desain 

program dan prosedur. 
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3. Perancangan antar muka 

Mendefinisikan bagaimana pengguna dan perangkat lunak berkomunikasi 

dalam menjalankan fungsionalitas perangkat lunak. 

 

2.9.3 Tahap Implementasi dan Pengujian Unit  

Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai 

serangkaian program atau unit program. Desain program diterjemahkan kedalam 

kode-kode dengan menggunakan Bahasa pemograman yang sudah ditentukan. 

Program yang dibangun langsung diuji secara unit untuk memastikan bahwa 

setiap unit telah memenuhi spesifikasinya (Binarso, dkk, 2012). 

 

2.9.4 Tahap Integrasi dan Pengujian Sistem  

Unit program atau program individual diintegrasikan menjadi sebuah 

kesatuan sistem dan kemudian dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang dimasukkan 

akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan output yang dibutuhkan. Proses 

pengujian menggunakan black-box. Black-box atau pengujian fungsional 

merupakan pengujian yang kondisi pengujiannya dikembangkan berdasarkan pada 

fungsionalitas perangkat lunak, tester membutuhkan informasi mengenai data 

masukan dan mengamati data keluaran tetapi tidak mengetahui bagaimana 

program bekerja (Binarso, dkk, 2012). 

 

2.9.5 Tahap Operasi dan Pemeliharaan 

Tahap ini biasanya merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem 

diterapkan (diinstal) dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dari beberapa 

error yang tidak di temukan pada tahapan sebelumnya, perbakan atas 

implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem, sementara 

persyaratan-persyaratan baru ditambahkan (Binarso, dkk, 2012). 

 

2.10 Pengertian Web  

Aplikasi berbasis web (web based applications) adalah aplikasi yang 

dijalankan melalui web browser. Aplikasi berbasis web cukup sekali diinstall pada 
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web server dan dapat diakses dari manapun, selama terdapat koneksi ke server 

(menggunakan intranet atau internet) (Wirasata, 2014). 

Adapun keunggulan menggunakan Aplikasi Berbasis Web antara lain 

(Wirasata, 2014):  

1. Platform Independent: artinya aplikasi ini dapat dijalankan dari sistem operasi 

windows, linux, BSD, Mac.  

2. Untuk dijalankan di banyak komputer, anda tidak perlu install di aplikasi 

disetiap komputer, cukup kopi aja script programnya ke server atau salah satu 

komputer. Untuk komputer lain yang ingin menjalankan program ini cukup 

buka browsernya dan membuka alamat host server dimana program ini 

disimpan.  

3. Aplikasi ini dapat dijalankan dari jarak jauh dengan menggunakan internet. 

4. Aplikasi dapat dijalankan menggunakan PDA atau Smartphone yang telah 

menggunakan browser canggih.  

5. Aplikasi berbasis web dibuat dengan menggunakan program server side, 

contohnya ASP, JSP, PHP, dan bahasa lainnya. 

 

2.10.1 Fungsi Web Browser 

Untuk membuat aplikasi web, dalam hal ini kita menggunakan HTML. Di 

sini kita membutuhkan suatu editor yang berguna untuk mengetik, mengedit atau 

menyimpan dokumen-dokumen. HTML editor untuk mendesain suatu web dibagi 

2 yaitu WYSIWYG (Graphic) editor, antara lain Notepad dan Ultra Edit, dan 

Editor WYSIWYG, antara lain Netscape dan Front Page (Swastikayana, 2011). 

 

2.10.2 Web Server 

Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide 

web (www). Web server menunggu permintaan dari client yang menggunakan 

browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla, dan program 

browser lainnya. (Febrian, dkk, 2004).  

Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses 

permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang 

diinginkan kembali ke browser. Data ini mempunyai format yang standar, disebut 
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dengan format SGML (standar general markup language). Data yang berupa 

format ini kemudian akan ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan 

browser tersebut (Swastikayana, 2011). 

 

2.10.3 Nama Domain (Domain Name/URL – Uniform Resource Locator)  

Pengertian nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau 

URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah 

alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah wesite pada dunia internet. 

Contoh  http://www. unsri.ac.id/ dan http://www. detik.com/. Nama domain 

diperjual belikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama 

domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi atau akhiran sesuai dengan 

kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut, contoh nama domain 

berekstensi lokasi negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website 

perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id (nama domain 

website instansi pemerintahan), or.id (nama domain website organisasi) (Utama, 

2011).   

 

2.10.4 Rumah Tempat Website (Web Hosting) 

Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat 

dalam hard disk tempat menyimpan berbagai data, file, gambar dan lain 

sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa 

dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting semakin besar pula data yang 

dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga juga 

diperoleh dengan menyewa besarnya hosting ditentukan ruangan hard disk dengan 

ukuran MB (Mega Byte) atau GB (Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-

rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan perusahaan 

penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun luar negeri 

(Utama, 2011). 
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2.11 Android 

Menurut Nazrudin Safaat, Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan 

aplikasi. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat 

aplikasi mereka sendiri. Pada awalnya dikembangkan oleh Android Inc, sebuah 

perusahaan pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel yang 

kemudian dibeli oleh Google Inc. Untuk pengembangannya, dibentuklah Open 

Handset Alliance (OHA), konsorsium dari 34 perusahaan perangkat keras, 

perangkat lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia (Ichwan, 2011). 

 

2.11.1 Kelebihan Android  

Berikut ini merupakan kelebihan android yang akan dijelaskan adalah 

sebagai berikut (Ichwan, 2011): 

1. Switching dan multitasking yang lebih baik Android sangat mendukung 

multitasking aplikasi, kini hal tersebut kembali ditingkatkan. Dalam 

Honeycomb penggguna dapat dengan mudah berpindah aplikasi hanya 

dengan menyentuh sebuah icon pada system bar.  

2. Kapasitas yang lebih baik untuk beragam widget kapabilitas terhadap 

beragam widget dijanjikan bakal makin memanjakan para penggunanya. 

Contohnya widget untuk email Gmail yang dipamerkan Google, pengguna 

tidak perlu membuka aplikasi Gmail untuk melihat isi di dalamnya.  

3. Peningkatan kemampuan copy-paste. Beberapa seri Android terdahulu 

memang sudah bisa melakukan copy-paste, namun beberapa pengguna 

masalah pemilihan teks yang agak sulit. Kini hal tersebut coba diselesaikan, 

selain copy-paste Google juga menambah share it pada teks yang diseleksi.  

4. Browser Chrome Lebih Cepat. Ada satu fitur yang hilang dalam browser 

Chrome yang diletakkan pada Android terdahulu, kemampuan Tab. Chrome 

yang ada di Honeycomb kini dapat melakukan hal tersebut. Selain itu 
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pengguna juga bisa mensinkronisasi antara browser di ponsel dengan Chrome 

yang ada di komputer.  

5. Notifikasi yang Mudah Terdengar. Dengan layar yang lebih besar, otomatis 

membuat Google lebih leluasa menempatkan notifikasi pada layar.  

6. Peningkatan Drag and Drop serta Multitouch Ukuran layar yang lebih besar, 

menuntut Google untuk meningkatkan kemampuan multitouch di dalam 

Android, tak terkecuali fitur drag and drop. Pada demo yang ditayangkan, 

pengguna bisa melakukan drag and drop untuk memindahkan email di dalam 

aplikasi Gmail. 

 

2.11.2 Kekurangan Android 

Berikut ini merupakan kekurangan android yang akan dijelaskan adalah 

sebaga berikut (Ichwan, 2011): 

1. Koneksi Internet yang terus  menerus.  

Kebanyakan ponsel Android memerlukan koneksi internet yang simultan atau 

terus menerus aktif. 

2. Iklan.  

Aplikasi di Ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan 

gratis, namun konsekuensinya di setiap Aplikasi tersebut, akan selalu ada 

Iklan yang terpampang. 

 

2.12 Sejarah Software Open Source 

Software Open source dimulai dari hacker kultur pada Laboratorium Ilmu 

Komputer di Amerika Serika tepatnya di Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, 

and MIT pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada komunitas kecil programmer 

tersebut sering bertukar kode program. Jika salah satu dari mereka melakukan 

perubahan, maka akan segera mengirimkan kode perubahan ke yang lain. Pada 

tahun 1970-an Richard Stallman, seorang insinyur di Laboratorium AI di MIT 

memprakarsai pembentukan pergerakan Free Software yang melahirkan UNIX 

yang bebas yang sering disebut dengan GNU (GNU‟s not Unix). Meskipun belum 

memperoleh keberhasilan. Stallman dengan Free Software Foundation (FSF) 

mengeluarkan lisensi GNU General Public License (GPL) untuk free software. 
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Selain lisensi, FSF juga menghasilkan program-program sederhana untuk 

membuat sebuah sistem operasi seperti: linker, assembler, C library dan lainnya. 

Dengan lisensi dan program-program tersebut, membuat perangkat yang sangat 

berguna untuk mengembang sistem operasi LINUX yang dibuat oleh Linus 

Torvalds (Rakhmawati, 2006). 

Pada tahun 1997, Eric Raymond mempublikasikan essay berjudul The 

Cathedral and The Bazaar. Pada essaynya tersebut, Raymond mengatakan 

pentingnya lisensi open source yang mengijinkan setiap orang untuk melihat, 

memodifikasi dan mendistribusikan kode sehingga dapat menghasilkan software 

dengan kualitas tinggi dan harga yang tidak mahal. Raymond mencetuskan Open 

Source Initiative (OSI) sebagai reaksi atas Free Software Richard Stallman. Term 

„free software‟ menurut Raymond tidak menarik minat bisnis untuk 

mengembangkannya. Untuk itu dengan pertimbangan pemasaran, Raymond, Tim 

O‟Relly dan Bruce Perens memilih term „open source‟ yang menekankan pada 

keuntungan open source pada masalah teknis dan praktis pengembangan daripada 

pada masalah prinsip (Rakhmawati, 2006). 

 

2.12.1 Definisi Open source 

Open source berasal dari dua kata “open” dan “source”. Berdasakan arti 

bahasa inggris dapat dikatakan open source berarti sumber yang terbuka. Sumber 

yang dimaksud ini tulisan program atau kode program tersebut. Dalam teknologi 

Informasi (IT) sumber tersebut dikenal sebagai source code. Lawan dari source 

code adalah closed source atau sering disebut juga binary code (kode biner). 

Binary code merupakan hasil kompilasi dari source code dengan nilai 1 dan 0. 

Binary code ini tidak dapat dibaca manusia, hanya computer saja yang bisa 

membacanya sehingga sering disebut dengan closed source karena mempunyai 

sifat tertutup (Rakhmawati, 2006). 
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Gambar 2.2 Pembuatan Binary Code 

(Sumber: Rakhmawati, 2006) 

 

 Dari uraian diatas dapat dikatakan open source mendistribusikan software 

dengan source codenya. Menurut Open Source Initiative, ide dasar yang melatar 

belakangi timbulnya open source adalah sangat sederhana. Ketika seorang 

programmer dapat membaca, dapat mendistribusikan lagi dan memodifikasi kode 

program untuk sebagian software atau terlibat keseluruhan. Orang dapat 

meningkatkan, menyesuaikan, memperbaiki bug dari software tersebut 

(Rakhmawati, 2006). 

 

2.12.2 Kelebihan Open Source 

Berikut kelebihan dari software open source (Rakhmawati, 2006): 

1. Berkembang cepat melalui internet 

Pengembang proyek-proyek open source berkomunikasi dan bertukar kode 

program lewat  internet di seluruh dunia.  

2. Pemusatan IQ 

Pengembangan software open source tidak terpusat, tidak ada kelompok 

khusus yang mengerjakan tugas tertentu. Setiap ada masalah setiap orang 

akan mencoba memecahkannya. Sehingga orang-orang dengan kemampuan 
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programming baik dari seluruh dunia dapat bergabung untuk membuat 

software.  

3. Paralel development dan debugging 

Pengembangan secara parallel membantu untuk mencari pemecahan masalah 

terbaik dari setiap orang yang terlibat dalam proyek. Banyak orang yang 

menjadi tester untuk melakukan debugging akan meningkat kecepatan dan 

keefektifan dalam mencari tingkat kesatbilan software. 

4. Mudah untuk berpastisipasi 

Setiap orang dengan keahlian tinggi atau rendah dapat terlibat dalam 

pembuatan software open source.  

5. Lokalisasi  

Dengan ada pendistribusian kode program, maka setiap orang dapat 

melakuakn penyesuain dengan kebutuhan di daerahnya. Misalnya di 

indonesia, kita dapat membuat software yang kita dapat dari luar negeri 

kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita merubahnya 

dalam bahasa Indonesia.  

 

2.12.3 Kekurangan Open Source 

Berikut Kekurangan software open source (Rakhmawati, 2006): 

1. Kurang fokus pada pelangggan  

Komunitas open source tidak mempunyai penekanan pada penggunaan 

program tertutama pada perusahaan. Karena terkadang disesuaikan dengan 

kebutuhan sendiri (hobi) dan membutuhkan keahlian yang tinggi untuk 

menjalankan software tersebut  

2. Tidak adanya kelompok yang bertanggung jawab  

Di internet kita dapat secara mudah mendapatkan software open source. 

Namun jika program tersebut tidak berjalan tidak ada kelompok yang 

langsung menanganinya secara langsung, namun akan dijawab secara 

beramai-ramai oleh komunitas lewat forum atau mailinglist.  
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3. Tidak adanya pemusatan technical support    

Technical support pada software open source tersebar pada mailing list, 

forum dan sebagainya. Sehingga user harus secara mandiri mencari solusi 

dari permasalahnhya.  

4. OSS sering disebut sebagai “hackerware”  

Orang-orang yang tidak mengenal secara mendalam tentang OSS terutama 

manajer perusahaan sering berpikir bahwa open source buatan hacker 

sehingga ada ketakutan jika menggunakannya. Mereka lebih mempercayai 

professional IT. 

 

2.13 LINUX 

Linux merupakan software yang bersifat free atau open source sehingga 

untuk memperolehnya dapat diunduh secara gratis. Pada awalnya linux 

merupakan sistem operasi yang cocok untuk jaringan tapi sekarang linux sudah 

berubah menjadi sistem operasi yang tidak hanya handal dari segi jaringan dan 

server tapi juga sudah menjelma menjadi sistem operasi yang enak dipakai di 

lingkungan desktop baik untuk keperluan pribadi atau bahkan untuk perkantoran 

(Hendriadi dan Heryana, 2014) 

Linux pertama kali dibuat oleh Linus Benedict Torvalds di Universitas 

Helsinki, Finlandia. Linus mendapat inspirasi membuat Linux dari Minix. Linux 

versi 0.01 dikerjakan bulan agustus 1991. Kemudian pada bulan Oktober 1991 

Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang dapat menjalankan 

BASH (Bourne Again Shell) dan GCC (GNU C Compiler). Linux menggunakan 

penguin sebagai logo. Visualisasi logo Linux ini dikompetisikan kepada umum 

melalui mailing list Linux Kernel. Pencetusnya adalah Alan Cox, dan logo 

penguin tersebut diberi nama Tux, yang dibuat oleh Larry Ewing. Sistem Operasi 

Linux mempunyai tiga bagian utama yang saling berinteraksi satu sama lain, tiga 

bagian utama tersebut adalah (Khairil, dkk., 2013) :  

1. Kernel Linux  

Kernel merupakan program inti dari Sistem Linux. Kernel juga menyediakan 

layanan untuk mengakses kernel yang disebut system call, yang 
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mengimplementasikan layanan yang digunakan Sistem Operasi. Tugas yang 

dipegang oleh Kernel ini antara lain :    

a. Mengendalikan akses terhadap komputer.  

b. Mengatur memori komputer.  

c. Memelihara sistem file.  

d. Mengalokasikan sumber daya komputer di antara pemakai.   

 
Gambar 2.3 Arsitektur Sistem Operasi Linux 

(Sumber: Khairil, dkk, 2013) 

 

2. Shell  

Shell merupakan program yang memungkinkan pemakai dapat berkomunikasi 

dengan komputer. Tugas shell adalah membaca perintah yang diberikan 

pemakai dan menterjemahkan perintah (command intepreter) tersebut sebagai 

suatu permintaan dan meneruskannya ke Kernel.  Pada prompt shell, pemakai 

memberi perintah kepada shell dan kemudian shell akan langsung 

memberikan respon. Perintah-perintah tersebut dapat dirangkai serta dapat 

disimpan dalam sebuah file teks yang disebut dengan program shell atau shell 

scripting.   

3. Utility  

Utility adalah program bantu di luar shell untuk melakukan tugas tertentu, 

misalnya saja untuk meng-edit dokumen, memanipulasi file, menambah user, 

menghapus user dan lain sebagainya. 

 



 

II-23 
 

4. Pengorganisasian Directory dan File  

Dalam mengorganisasikan file dan direktori, linux menggunakan struktur 

direktori yang bersifat hirarki, yang membentuk tree atau pohon. Semua 

direktori berada dibawah satu direktori tertinggi, yaitu direktori root (/).  

Struktur seperti ini memudahkan user jika ingin menambahkan hardware. 

 

2.13.1 Keunggulan Linux  

Linux mempunyai banyak keunggulan antara lain (Sasongko, 2006): 

1. Open Source  

Linux merupakan salah satu sistem open source, yang berarti memberi 

kesempatan kepada penggunanya untuk melihat program asal, dan atau 

mengubahnya sesuai keperluan tanpa terkena sanksi property right di bawah 

lisensi GNU.  

2. Freeware 

Linux merupakan salah satu system yang freeware di bawah lisensi GNU 

yang memungkinkan seorang secara pribadi, beberapa orang, maupun instansi 

untuk memakai dan menyebarkannya tanpa dituntut royalty oleh 

penciptanya.. Hal ini sangat menguntungkan masyarakat dalam arti sempit, 

pengguna komputer dan negara secara luas. Selain menghemat devisa, juga 

akan semakin memperluas pengembangan sumber daya manusia. 

3. Minimal perangkat keras (hardware) 

Linux tidak memerlukan hardware yang mahal, minimal hardware yang  

dibutuhkan adalah Procesor Intel 386DX, dengan RAM minimal 8MB, serta 

kapasitas hard disk minimal 85MB. Untuk keperluan khusus, Linux dapat 

dijalankan hanya dengan satu atau dua disket saja, misalnya pada komputer 

harddiskless (tanpa hard disk) dan router. 

4. Skalabilitas 

Linux bisa berjalan di mesin sekecil 3Com Palm Pilot dan Digital Itsy dan 

mesin sebesar Beowulf Cluster (sekumpulan PC yang capat dihubungkan 

untuk menyelesaikan persoalan ilmiah atau scientific). Linux juga mendukung 

multi processor hingga 16 buah.  
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5. Stabilitas 

Oleh NASA, Linux digunakan untuk percobaan tanaman, dengan 

menggunakan prosesor Intel 486 DX-2 dan memory 4MB, yang disyaratkan 

untuk terus hidup salama 4 hari berturut – turut di luar angkasa, tanpa boleh 

sekalipun mengalami gangguan.  

6. Shared Libraries  

Linux menggunakan penomoran versi Shared Libraries. Shared Libraries di 

Linux mencantumkan versi pada nama file-nya, sehingga memungkinkan 

untuk menginstal versi barunya tanpa merusak keterkaitan program lain. 

Sedangkan kebanyakan aplikasi Windows menginstal versi-versi baru dari 

Dynamic Link Libraries (DLL) yang pada umumnya mengakibatkan aplikasi 

lain yang meminta versi yang berbeda dari DLL tersebut tidak berfungsi 

semestinya. Penomoran versi dari Shared Libraries adalah satu hal yang 

mendasari stabilitas Linux.   

7. Non – Fragmentasi  

Yang memudahkan penggunanya untuk membuat, mengedit dan menghapus 

file tanpa kuatir terjadi fragmentasi pada data atau program yang ada. Karena 

Linux memakai sistem file ext2fs (Second Extended File System) yang 

mempunyai keunggulan reduksi fragmentasi otomatis. Dengan memakai 

ext2fs, kinerja baca tulis (akses) dari atau ke hard disk tetap terjaga.  

8. Kebal Virus  

Linux kebal terhadap virus DOS atau Windows . Ini merupakan hal 

terpenting jika memepertimbangkan untuk mempergunakan Linux. Linux 

juga mewarisi tradisi Unix dengan mendukung adanya file permission (ijin 

file) yang dapat mencegah perubahan atau penghapusan file tanpa ijin dari 

pemiliknya. Karena itu virus pada dasarnya tidak dikenal di dunia Linux. 

Bahkan di Linux sendiri sampai saat ini belum ditemukan virus yang benar-

benar bisa merusak sistem operasi. Hal ini dikarenakan Linux adalah sistem 

operasi terbuka, sehingga rasa kebersamaan yang ditimbulkannya membuat 

Linux adalah milik setiap orang, bukan hanya milik pembuat atau 

pengembangnya saja.  
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9. Bugfix  

Masalah keamanan yang menyangkut sistem operasi itu sendiri biasanya 

diumumkan beberapa jam saja setelah ditemukan, diikuti dengan bugfix, 

workaround, advisory, dan sebagainya. Misalnya waktu ditemukan bug di 

hardware itu sendiri (Prosesor Pentium dengan bug FO OF), workaround 

sudah tersedia untuk download beberapa saat setelah diumumkan adanya bug 

tersebut. 

10. TCP/IP  

Linux memiliki native protocol TCP/IP sehingga semua yang memanfaatkan 

TCP/IP akan dapat dilakukan lebih cepat disbanding sistem operasi lain non-

UNIX sehingga resource komputer yang dibutuhkan jauh lebih murah bila 

dibandingkan dengan sistem operasi lain.  

11. File Sistem 32 Bit  

Linux mendukung secara penuh file system 32 bit, bahkan 64 bit (Ultra 

Sparc) Yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai server, baik secara 

terpisah  maupun secara bersama-sama (Power Linux-Beowulf: ratusan CPU 

disusun secara baersama-sama sehingga seolah-olah merupakan satu 

komputer/CPU/ server). 

12. Multi User  

Dimana lebih dari satu orang dapat menggunakan program yang sama atau 

berbeda dari satu mesin yang sama, pada saat bersamaan diterminal yang 

sama atau berbeda.  

13. Multiconsole  

Dalam satu komputer, pengguna dapat melakukan login dengan nama user 

yang sama atau berbeda lebih dari satu kali, tanpa perlu menutup sesi 

sebelumnya.  

14. Multitasking 

Memungkinkan mengakses data, atau mengeksekusi suatu program secara 

Bersama-sama pada konsol yang berbeda tanpa takut terjadi stack atau hang 

pada sistem operasi.  
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15. Virtual Memory  

Pemanfaatan memori secara maksimal oleh Linux.  

16. Login User  

Linux memiliki login user atau operator yang tidak terbatas jumlahnya 

sehingga memungkinkan pemakaian hingga 254 klien secara bersamaan, dan 

dilengkapi dengan password. 

17. Akses Sistem File  

Linux mendukung 34 macam akses sistem file yang berbeda, antara lain 

FAT16 untuk MS-DOS, 32/VFAT untuk MS Windows, NTFS untuk 

mengakses Windows XP, HPFS , MINIX, UFS, SCO, XENIX untuk 

mengakses sistem operasi berbasis UNIX, Apletalk untuk mengakases Apple, 

Marsnw untuk mengakses Novel Netware, dan lain – lain.  

18. Emulator  

Linux menyediakan emulator untuk menjalankan aplikasi yang didesain 

(baca: di-compile) untuk system operasi yang berbeda., misal :  

a. DOSemu (DOS emulator), untuk menjalankan aplikasi DOS.  

b. WINE (WINdows Emulator), untuk menjalankan aplikasi Windows 16 bit 

dan beberapa aplikasi Windows 32 bit.  

c. Executor, untuk menjalankan aplikasi Macintosh.  

d. IBCS, untuk menjalankan file executable FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, 

SCO UNIX(TM), dsb.  

e. Dengan menggunakan VMWare, Linux bahkan bisa menjalankan 

Windows, Windows NT dari sistem operasi Linux secara bersamaan 

sehingga seolah-olah sistem operasi tersebut merupakan suatu program 

aplikasi biasa.  

19. Proxy Server Lokal  

Linux dilengkapi Proxy Server Lokal yang sama dengan yang digunakn oleh 

mayoritas ISP dan kampus – kampus di seluruh dunia.  
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20. Transparent Proxy  

Linux dilengkapi dengan Transparent Proxy sehingga semua klien seolah-

olah dapat berhubungan dengan internet tanpa ada pembatas, yang 

memungkinkan banyak aplikasi yang berjalan.  

21. Web Server  

Linux bisa digunakan sebagai Web Server dangan perangkat lunak Apache 

yang dapat digunakan sebagai basis www, Isi web server.  

22. FTP Server  

Linux bisa digunakan sebagai FTP Server sehingga memungkinkan klien 

untuk men-download suatu program atau data pada saat yang bersamaan.  

23. Remote  

Server Linux dapat dikonfigurasi dan diperbaiki secara remote atau jarak 

jauh. 

24. Firewall  

Linux dilengkapi dengan Firewall yang digunakan untuk mengatur jalannya 

lalu lintas data agar lebih lancar, sehingga lebih tahan terhadap ancaman luar 

dan dalam.  

25. Shell Programmable  

Yang memungkinkan system untuk menerima perintah dari user dan 

menjalankannya. Shell merupakan salah satu antarmuka dalam Linux yang 

bersifat CLIs.  

26. Program Distribusi 

Linux menyediakan semua program dan aplikasi networking (dalam CD atau 

disket),sehingga tidak perlu mencari membeli, atau mendoenload aplikasi 

tambahan lagi. 

 

2.13.2 Kekurangan Sistem Operasi Linux  

Beberapa kekurangan yang terdapat di Sistem Operasi Linux Yaitu 

(Khairil, dkk, 2013):  
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1. Banyak pengguna yang belum terbiasa dengan linux dan masih menggunakan 

Windows Minded. Hal ini dapat diatasi demgan pelatihan-pelatihan atau 

Edukasi kepada pengguna agar mulai terbiasa dengan linux.  

2. Dukungan perangkat keras dari vendor ke vendor tertentu yang tidak terlalu 

baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada 

Linux, dapat diundu dari Linux-Drivers.org. atau Linux Hardware.org.  

3. Proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. 

Instalasi software di Linux, akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke 

internet atau bila mempunyai CD atau DVD repository-nya. Bila tidak, maka 

kita harus men-download satu per satu package yang dibutuhkan beserta 

dependencies-nya.   

Bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-Like (seperti 

Linux), maka mau tidak mau harus mempelajari hal ini. Sehingga syarat untuk 

menjadi administrator adalah manusia yang suka belajar hal-hal baru dan terus-

menerus belajar (Khairil, dkk, 2013). 

 

2.14 Bahasa Pemograman Dan Perangkat Lunak Pembangun Sistem 

Berikut ini merupakan Bahasa pemograman yang akan digunakan untuk 

membangun sistem informasi berbasis web: 

 

2.14.1 Xampp  

XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang merupakan kompilasi dari 

beberapa program, yang mendukung banyak sistem operasi. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP 

Server, MySQL database, dan interpreter untuk bahasa pemrograman PHP dan 

Perl (Martha, 2015). 

 

2.14.2 LAMPP (Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Phyton) 

LAMPP server adalah suatu jenis perangkat lunak yang ditemukan di 

server tertentu.  LAMP terdiri dari Linux, Apache, MySQL dan PHP.  P 

merupakan Perl atau Python tetapi umumnya diasumsikan menjadi PHP.  Ini 

adalah tumpukan solusi program perangkat lunak, umumnya program open 
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source, digunakan bersama-sama untuk menjalankan situs web dinamis atau 

server (Whitehurst, dkk., 2007).  

Linux adalah sistem operasi (seperti sistem windows). Apache adalah 

server web yang digunakan.  MySQL adalah sistem manajemen database.  PHP, 

Perl atau Python digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk sistem. Meskipun 

ini program open source tetapi tidak merancang mereka semua untuk bekerja 

secara khusus satu sama lain, kombinasi, telah menjadi populer karena biaya 

rendah akuisisi dan karena kehadiran komponennya (yang datang dibundel dengan 

sebagian saat ini distribusi Linux). Bila digunakan dalam kombinasi mereka 

mewakili susunan solusi teknologi yang mendukung aplikasi server (Whitehurst, 

dkk., 2007). 

 

2.14.3 MySQL  

MySQL merupakan database yang menghubungkan script PHP dengan 

menggunakan perintah query dan escape character yang sama dengan PHP. 

MySQL mempunyai tampilan client yang mempermudah user dalam mengakses 

database dengan kata sandi untuk mengijinkan proses yang akan dilakukan. 

Kelebihan dari MySQL dapat melakukan transaksi dengan mudah dan efisien 

serta mampu menangani jutaan user dalam waktu yang bersamaan (Martha, 2015). 

 

2.14.4 PHP  

Menurut kutipan buku Bimo Sunarfrihantono, PHP adalah bahasa 

scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. PHP 

berbeda dengan HTML karena dengan PHP kita tidak langsung menuliskan yang 

ingin dimunculkan di browser, tetapi kita menuliskan kode yang memerintahkan 

server untuk memproses dan menghasilkan halaman web yang diinginkan. 

Artinya semua sintak yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server 

sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Aplikasi PHP juga 

memanfaatkan HTTP untuk komunikasi antara server dan client. HTTP 

menjelaskan tata cara suatu client informasi dari server dan mengambil informasi 

yang diminta termasuk aplikasi tersebut didapat atau tidak (Wirasata, 2014). 
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2.14.5 PhpMyAdmin   

PhpMyadmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL 

melalui Jejaring Jagat Jembar (World Wide Web). phpMyAdmin mendukung 

berbagai operasi MySQL, diantaranya (mengelola basis data, tabeltabel, bidang 

(fields), relasi (relations), indeks, pengguna (users), perijinan (permissions), dan 

lain-lain. Pada dasarnya, mengelola basis data dengan MySQL harus dilakukan 

dengan cara mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk 

setiap maksud tertentu. Jika seseorang ingin membuat basis data (database), 

ketikkan baris perintah yang sesuai untuk membuat basis data (Barri, 2015). 

 

2.14.6 HTML (Hypertext Markup Language)  

HTML (Hypertext Markup Language) adalah suatu Bahasa yang 

digunakan untuk menulis halaman web. HTML dirancang untuk digunakan tanpa 

tergantung pada suatu platform tertentu (platform independent). Dokumen HTML 

adalah suatu dokumen teks biasa, dan disebut sebagai markup language karena 

mengandung tanda-tanda (tag) tertentu yang digunakan untuk menentukan 

tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu 

dokumen. Pada dokumen HTMLyang termasuk sistem hyper-text, kita tidak harus 

membaca dokumen tersebut secara urut dari atas ke bawah atau sebaliknya, tetapi 

kita dapat menuju pada topik tertentu secara langsung dengan menggunakan teks 

penghubung yang akan membawa anda ke suatu topik atau dikumen lain secara 

langsung (Sutarman, 2007). 

HTML adalah merupakan pengembangan dari standar performatan 

dokumen teks yaitu SGML (Standart Generalized Markup Language).  Sejak 

awal perkembangan sampai sekarang ini telah tersedia bermacam-macam level 

(versi) HTML, ada HTML level 1.0, HTML 2.0, HTML 3.0 dan HTML 4.0 

(Sutarman, 2007). 

 

2.14.7 CSS 

Menurut Badiyanto, CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheets, 

CSS skrip yang berisi rangkaian intruksi yang memantau suatu teks akan tertampil 
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dihalaman web browser. Contoh cara penggunaan CSS sebagai berikut 

(Yatini,2014): 

<html> 

<head> 

<style> 

body { 

background-color: #d0e4fe; 

} 

h1{  

color: orange; 

text-align: center; 

} 

p{ 

font-family: “Times New Roman”; 

font-size: 20px; 

color: blue; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1> Ini contoh CSS </h1> 

<p>ini bagian dari paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

 

2.14.8 Java     

Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang populer dikalangan para 

akademisi dan praktisi  komputer. Java pertama kali dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan akan sebuah bahasa komputer yang ditulis satu kali dan 

dapat dijalankan dibanyak system komputer berbeda tanpa perubahan kode 

berarti. Pada umumnya, para pakar pemrograman berpendapat bahwa bahasa Java 



 

II-32 
 

memiliki konsep yang konsisten dengan teori pemrograman objek dan aman untuk 

digunakan (Retno, 2013). 

Java sampai saat ini masih merupakan bahasa pemrograman yang masih 

sangat di minati dan banyak digunakan oleh para proggramer dan software 

developer untuk mengembangkan berbagai tipe aplikasi, mulai dari aplikasi 

console, aplikasi desktop, game, dan applet (aplikasi yang berjalan di lingkungan 

web browser), sampai ke aplikasi-aplikasi yang berskala enterprise. Untuk 

memenuhi kebutuhan tipe aplikasi yang beragam tersebut, Java dikategorikan 

menjadi tiga edisi, yaitu: J2SE (Java 2 Platform Standart Edition) untuk membuat 

aplikasi-aplikasi desktop dan apllet, J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition) 

untuk membuat aplikasi-aplikasi multitier berskala enterprise, dan J2ME (Java 2 

Platform Micro Edition) untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dapat dijalankan 

dilingkungan perangkat-perangkat mikro seperti handphone, PDA dan 

Smartphone (Retno, 2013). 

 

2.14.9 JavaScript  

JavaScript adalah bahasa scripting kecil, ringan, berorientasi objek yang 

ditempelkan pada kode HTML dan di proses di sisi client. JavaScript digunakan 

dalam pembuatan website agar lebih interaktif dengan memberikan kemampuan 

tambahan terhadap HTML melalui eksekusi perintah di sisi browser. JavaScript 

dapat merespon perintah user  dengan cepat dan menjadikan halaman web 

menjadi responsif. JavaScript memiliki struktur sederhana, kodenya dapat 

disisipkan pada dokumen HTML atau berdiri sebagai satu kesatuan aplikasi. 

Struktur penulisan JavaScript adalah sebagai berikut (Yatini,2014):         

<script language = “javascript”>            

 <!--            

Penulisan kode javascript             

//-->        

</script>   

 

 

 



 

II-33 
 

2.14.10 jQuery  

jQuery adalah JavaScript library yang dirancang untuk meringkas kode-

kode JavaScript, sehingga dapat menyederhanakan penulisan skrip program, 

sesuai dengan slogan “write less, do more” . jQuery pertama kali dirilis oleh John 

Resig pada tahun 2006, pada perkembangannya jQuery tidak hanya sebagai 

framework JavaScript, namun memiliki kelebihan antara lain (Yatini,2014): 

1. Kemudahan mengakses dan memanipulasi elemen-elemen HTML.  

2. Memanipulasi CSS. 

3. Penanganan event HTML. 

4. Efek-efek JavaScript dan animasi.  

5. Memodifikasi elemen HTML DOM.  

Sintak dasar jQuery $(selector).action(), tanda $ untuk mendefinisikan 

jQuery, jQuery selector digunakan untuk mendapatkan elemen HTML, action 

adalah tindakan yang dilakukan jQuery pada elemen (). Contoh penggunaan 

jQuery untuk menyembunyikan elemen dengan id “test” sebagai berikut 

(Yatini,2014):         

$(“#test”).hide()  

Semua metode jQuery berada di dalam fungsi document.ready() yaitu 

perintah inisialisasi yang menunjukan dokumen telah siap ditampilkan dan 

sekaligus menjalankan perintah yang terdapat didalam fungsi (Yatini,2014). 

 

2.14.11Sublime Text  

Sublime Text  adalah editor teks yang dirancang  untuk  mengolah 

potongan-potongan kode,  plugin, dan markup. Tetapi Sublime Text juga dapat 

digunakan untuk menulis artikel dan mengetik dalam prosa normal. Keunggulan 

Sublime Text   terletak pada kualitas dan kuantitas fitur-fiturnya seperti blok multi 

tempat, kursor banyak, dan pengolahan split (Soelistio,2015). 

Sublime text merupakan teks editor berbasis Python, sebuah teks editor 

yang elegan, kaya fitur, cross platform, mudah dan simpel yang cukup terkenal di 

kalangan developer (pengembang), penulis dan desainer. Para programmer 

biasanya menggunakan sublime text untuk menyunting source code yang sedang 
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di kerjakan. Sublime text mempunyai beberapa keunggulan-keunggulan yang 

dapat membantu pengguna dalam membuat sebuah web development 

(Faridl,2015). 

 

2.14.12Android Studio 

Android Studio merupakan sebuah Integrated Development Environment 

(IDE) khusus untuk membangun aplikasi yang berjalan pada platform android. 

Android studio ini berbasis pada IntelliJ IDEA, sebuah IDE untuk bahasa 

pemrograman Java. Bahasa pemrograman utama yang digunakan adalah Java, 

sedangkan untuk membuat tampilan atau layout, digunakan bahasa XML. 

Android studio juga terintegrasi dengan Android Software Development Kit 

(SDK) untuk deploy ke perangkat android (Alfikri, dkk, 2016). 

Android studio yang merupakan IDE (Integrated Development 

Environment) resmi untuk pengembangan aplikasi Android dan bersifat open 

source atau gratis. Peluncuran Android Studio ini diumumkan oleh Google pada 

16 mei 2013 pada event Google I/O Conference untuk tahun 2013. Sejak saat itu, 

Android Studio mengantikan Eclipse sebagai IDE resmi untuk mengembangkan 

aplikasi Android.   Android studio sendiri dikembangkan berdasarkan IntelliJ 

IDEA yang mirip dengan Eclipse disertai dengan ADT plugin (Android 

Development Tools). Android studio memiliki fitur, diantaranya (Juansyah, 2015):  

1. Projek berbasis pada Gradle Build  

2. Refactory dan pembenahan bug yang cepat 

3. Tools baru yang bernama “Lint” dikalim dapat memonitor kecepatan, 

kegunaan, serta kompetibelitas aplikasi dengan cepat.  

4. Mendukung Proguard And App-signing untuk keamanan.  

5. Memiliki GUI aplikasi android lebih mudah  

6. Didukung oleh Google Cloud Platfrom untuk setiap aplikasi yang 

dikembangkan.    

 

2.14.13GIMP 

GIMP meruapakan Free open source software yang digunakan untuk 

memproses gambar dan menggambar dengan bentuk bebas, GIMP berguna untuk 
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mengubah ukuran, memotong dan mengubah gambar dengan format yang 

berbeda. GIMP juga mengumpulkan beberapa tugas khusus. GIMP didesain untuk 

diperbesar dengan plug-in dan ekstensi, yang dapat memperbaiki kinerja 

(Sparavigna, 2015). 

 

2.15 OWASP (Open Web Application Security Project)  

OWASP (Open Web Application Security Project) adalah merupakan 

suatu komunitas yang bebas dan terbuka du seluruh dunia yang berfokus pada 

peningkatan keamanan perangkat lunak aplikasi. Pendekatan OWASP sangat 

penting untuk menguji perangkat lunak dalam masalah keamanan berdasarkan 

pada prinsip rekayasa dan sains. OWASP membutuhkan pendekatan yang 

berulang dan pasti untuk menguji suatu aplikasi (Meuci, 2015). 

 

2.16 Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) 

Cane (1998) dalam Paramita (2012:4) menjelaskan dalam bahasa Jepang, 

kaizen berarti perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). Ciri 

kunci manajemen kaizen antara lain lebih memperhatikan proses dan bukan hasil, 

manajemen fungsional silang dan menggunakan lingkaran kualitas dan peralatan 

lain untuk mendukung peningkatan yang terus menerus (Fatkhurrohman dan 

Subawa, 2016). 

 

2.17 Skala Likert (Metode Perhitungan, Persentase dan Interval) 

Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiono, 2012).   

1. Penentuan Skor Jawaban  

Skor jawaban merupakan nilai jawaban yang akan diberikan oleh responden, 

menurut sugiono dijelaskan pada bukunya bahwa hal pertama yang harus kita 

lakukan adalah menentukan skor dari tiapa jawaban yang akan diberikan. 

Contohnya, sikap yang akan kita pakai yaitu "setuju". Selanjutnya kita 

menentukan banyaknya jawaban pada tiap pertanyaan yang akan kita berikan. 

Misalnya 5 skala, berarti sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup. Jika 
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pertanyaan yang diberikan bersifat susah untuk diberikan jawaban, otomatis 

responden cenderung statik oleh karena itu kita dapat memberikan pilihan 

jawaban yang banyak, misal 7 atau 9 jawaban dari tiap pertanyaan. Hal ini 

bertujuan agar responden dapat memberikan penilaian sesuai dengan kriteria 

mereka berdasarkan pilihan yang ada. Lihat Tabel dibawah ini (Sugiono, 2012). 

Tabel 2.2 Skala Jawaban 

Skala Jawaban Nilai 

Sangat Tidak Setuju/Suka/Bagus 1 

Kurang Setuju/ Suka/Bagus 2 

Cukup Setuju/Suka/Bagus 3 

Setuju/Suka/Bagus 4 

Sangat Setuju/Suka/Bagus 5 

Sumber: Sugiono (2012) 

 

2. Skor Ideal  

Skor ideal merupakan skor yang digunakan untuk menghitung skor untuk 

menentukan rating scale dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung jumlah 

skor ideal (kriterium) dari seluruh item, digunakan rumus berikut, yaitu. 

 

Skor Kriterium = Nilai Skala x Jumlah Responden        (2.1) 

 

Seandainya skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden 20, maka dapat 

dirumuskan menjadi: 

Tabel 2.3 Rumus 

Rumus Skala 

5 x 20 SB 

4 x 20 B 

3 x 20 CB 

2 x 20 KB 

1 x 20 SKB 

Sumber: Sugiono (2012) 
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Selanjutnya semua jawaban responden dijumlahkan dan dimasukkan kedalam 

rating scale dan ditentukan daerah jawabannya.  

 

3. Rating Scale  

Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dimasukkan kedalam rating 

scale bertikut ini:  

 
 Gambar 2.4 Rating Scale 

(Sumber: Sugiono, 2012) 
 

Rating scale berfungi untuk mengetahui hasil data angket (kuisioner) dan 

wawancara secara umum dan keseluruhan yang didapat dari penilaian angket 

(kuisioner) dan wawancara. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Nilai Jawaban 

Nilai Jawaban Skala 

81-100 SB 

61-80 B 

41-60 CB 

21-40 KB 

0-20 SKB 

Sumber: Sugiono (2012) 

 

4. Persentase persetujuan  

Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui 

persentase, yaitu digunakan rumus sebagai berikut: 

p = f
n
x    %             (2.2) 

p : Persentase  

f : Frekuensi dari setiap jawaban angket   

n : Jumlah skor ideal  


