
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Rancang Bangun 

Rancang bangun (design) adalah tahap dari setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan 

fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat 

berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, 

termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat 

keras dan perangkat lunak dari suatu sistem (Jogiyanto, 2005). 

 

2.2.  Defenisi Sistem Informasi 

2.2.1.   Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005) sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu, 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Dasar Sistem 

(Sumber: Jogiyanto, 2005) 

2.2.2.  Karekteristik Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005) mengemukakan sistem mempunyai karakteristik 

atau sifat-sifat tertentu, yakni:  

 1. Komponen  

 Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem 
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(Output) 
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(Input) 
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http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html
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atau bagian-bagian dari sistem. setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari 

sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses 

sistem secara keseluruhan. 

 2. Batasan sistem  

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. batasan suatu 

sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

 3. Lingkungan Luar Sistem  

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas sistem yang 

mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dana dapat juga bersifat menguntungkan sistem tersebut. 

Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem dan 

dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. sedang lingkunagn luar 

yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan 

menggangu kelangsungan hidup dari sistem. 

 4. Penghubung Sistem  

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainya. melalui penghubung ini memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainya. 

Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem 

yang lainya membentuk satu kesatuan.  

  5. Masukan Sistem (Input). 

Masukan sistem adalah energi yang masukan kedalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input), dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukan supaya 

tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk 

didapatkan keluaran. Sebagai contoh didalam komputernya dan data 

adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

 6.  Keluaran Sistem (Output). 

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklafikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. misalnya untuk 

http://www.sarjanaku.com/2012/11/komunikasi-data-dan-jaringan-komputer.html
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sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak 

berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedang informasi adalah 

keluaran yang dibutuhkan.  

7.  Pengolahan Sistem (Proses). 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran. Sistem ini akan mengubah data transaksi 

menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. 

 8. Sasaran Sistem (Objective). 

Sebuah sistem sudah tentu mempunyai sasaran ataupun tujuan. Dengan 

adanya sasaran sistem, maka kita dapat menentukan masukan yang 

dibutuhkan sistem dan keluaran apa yang akan dihasilkan sistem tersebut 

dapat dikatakan berhasil apabila mencapai/mengenai sasaran atau pun 

tujuan. 

2.2.3.   Komponen Sistem 

Menurut Jogianto (2005) komponen sistem memiliki 5 macam: 

1. Perangkat keras (CPU, disk, printer, tape). 

2. Perangkat lunak (sistem operasi, sistem database, program pengontrol 

komunikasi, program aplikasi). 

3. Personil (yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, 

mengkonsumsi keluaran dan melakukan aktivitas manual yang 

mendukung sistem). 

4. Data (yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu tertentu). 

5. Prosedur (instruksi dan kebijakan untuk mengoperasikan sistem). 

 

2.2.4. Konsep Infomasi 

Informasi adalah data yang telah diklasifikasi dan diolah atau diinterpretasi 

untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai informasi 

berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka 

informasi menjadi tidak ada pilihan atau keputusan, maka informasi menjadi tidak 

diperlukan. Sumber informasi adalah data. Data merupakan kenyataan yang 
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menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu kesatuan yang nyata dan 

suatu bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut untuk 

menghasilkan informasi (Sutabri, 2005). 

 

2.2.5. Pengertian Sistem Infomasi 

Menurut Susanto (2007): “Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub 

sistem komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama 

lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah 

data menjadi informasi yang berguna“. 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi 

merupakan perpaduan antara manusia, alat teknologi, media, prosedur dan 

pengendalian yang bertujuan untuk menata jaringan komunikasi sehingga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. 

 

2.3. Website 

2.3.1.    Pengertian Website 

“The World Wide Web” (WWW atau hanya Web) adalah suatu ruang 

informasi di mana barang-barang yang menarik, disebut sebagai sumber daya, 

diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier 

(URI). Dengan demikian, web  adalah suatu ruang informasi. Tiga spesifikasi 

pertama untuk teknologi Web didefenisikan URL, HTTP, dan HTML 

(http://www.w3.org, di akses tanggal 22 Januari 2017). 

Website adalah keseluruhan halaman-halaman yang terdapat dari sebuah 

domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas 

banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman 

web dengan halaman web lainnya disebut Hypertext (Yuhefizar, 2013.) 

World Wide Website (www) atau web adalah kumpulan dokumen-

dokumen elektronik dari seluruh dunia. Setiap dokumen-dokumen elektronik web 

disebut laman, yang dapat menyimpan teks, gambar, animasi, audio, dan video. 

Selain itu, laman-laman biasanya mempunyai sambungan built-in ke 

dokumen-dokumen lain (Shelly, 2012). 

http://www.w3.org/
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Secara umum, manfaat dari website adalah (Yuhefizar, 2013): 

1. Media untuk memperkenalkan diri atau mempromosikan 

intitusi/lembaga, tentunya dengan menyediakan informasi yang akurat 

dan jelas pada website. 

2. Media untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan clientnya, antara 

pengelola sekolah dengan siswanya, antara pemerintah dengan warganya, 

atau media komunikasi untuk stake holder yang terkait dengan website 

tersebut dan masyarakat umum. 

3. Media untuk berbagi informasi. 

4. Media untuk belajar dan mengajar. 

5. Media untuk berbisnis. 

6. Dan seterusnya. 

 

2.4.   Hypertext Prepocessor (PHP) 

 PHP adalah tujuan umum bahasa scripting populer yang sangat cocok untuk 

pengembangan web.  Cepat, fleksibel dan pragmatis, kekuatan PHP segala sesuatu 

dari blog anda ke situs-situs yang paling populer di dunia (http://www.php.net/, 

diakses tanggal 22 Januari 2017). 

 PHP merupakan bahasa program yang paling sering digunakan oleh 

programming web karena merupakan bahasa pemograman open source, sehingga 

para programming tidak perlu membeli lisensi untuk membuat aplikasi web. 

(Buana, 2014). 

  Berikut adalah kelebihan-kelebihan PHP (Peranginangin, 2006): 

1.  PHP di fokuskan pada pembuatan script server-side, yang bisa dilakukan 

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 dari pada CGI. 

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

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

Mac OS X, RISC OS. 

http://www.php.net/
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3.  PHP juga mendukung banyak web server, seperti banyak web server, 

seperti Apache, Microsoft Internet Information Server (MIIS), Netscape 

and iPlanet server, Oreilly Website Pro server, audium, Xitami, Omni 

HTTPD, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan PHP dapat bekerja 

sebagai CGI processor. 

PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML (Hypertext Markup 

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

file PDF, dan movie Flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti XHTML 

dan file XML lainnya. 

 

2.5. MySQL 

MySQL merupakan database server yang paling sering digunakan dalam 

pemograman PHP. MySQL digunakan untuk menyimpan data di dalam database 

dan memanipulasi data-data yang digunakan. Manipulasi data tersebut berubah, 

menambah, mengubah, dan menghapus data yang berada dalam database (Buana, 

2014). 

Berikut adalah kelebihan-kelebihan MySQL (Puspitosari, 2013): 

1. Gratis 

MySQL dapat digunakan secara gratis. Meskipun demikian, ada juga 

MySQL yang bersifat komersial. 

2. Fleksibel 

MySQL dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop 

maupun web dengan teknologi yang bervariasi. 

3. Performa Tinggi 

MySQL memiliki Query dengan platform tinggi. Dengan demikian, 

proses transaksional dapat dilakukan dengan cara cepat. 

4. Lintas Luas 

MYSQL dapat digunakan di berbagai platform (sistem operasi) yang 

beragam, bisa Microsoft Windows, Linux atau UNIX. 
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5.      Komunitas Luas 

Komunitas luas karena penggunannya banyak maka MySQL memiliki 

komunitas yang luas. Hal ini berguna jika menemui suatu 

permasalahan dalam proses pengolahan data menggunakan MySQL 

maka kita dapat bertanya di komunitas yang banyak sekali di internet. 

2.6. XAMPP 

 XAMPP adalah software web Apache yang didalamnya sudah tersedia 

database server MySQL dan dapat mendukung pemograman PHP. XAMPP 

merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di 

Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstall satu kali sudah 

tersedia Apache web server, MySQL database server, PHP Support (PHP 4 dan 

PHP 5) dan beberapa module lainnya. (Februariyanti, 2012). 

2.7 Blackbox Testing 

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. Penguji ini 

berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari 

perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutukan. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa blackbox merupakan pengujian yang berfokus 

pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi input dan 

output sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati, 2016). 

 

2.7.1. Keuntungan Blackbox Testing 

Menurut jurnal Rahman (2016) beberapa keuntungan yang diperoleh dari 

jenis blackbox testing antara lain:  

1. Anggota tim tester tidak harus dari seseorang yang memiliki kemampuan 

teknis di bidang pemrograman.  

2. Kesalahan dari perangkat lunak ataupun bug sering kali ditemukan oleh 

komponen tester yang berasal dari pengguna.  
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3. Hasil dari blackbox testing dapat memperjelas kontradiksi ataupun 

keracunan yang mungkin timbul dari eksekusi sebuah perangkat lunak.  

Proses testing dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan whitebox testing 

 

2.8. Geographic Information System (GIS) 

Sistem informasi geografis terdiri dari tiga kata sistem informasi dan 

geografis. Sistem merupakan sekumpulan software, hardware, prosedur-prosedur 

dan brainware yang saling bekerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah 

tertentu. Informasi merupakan data yang telah diolah yang akan berguna bagi 

orang lain. Sedangkan geografis yang asal katanya dari geografis merupakan 

gambaran yang representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataan dari 

bentuk permukaan bumi. 

Sehingga jika ketiga kata tersebut digabungkan memiliki arti tersendiri. 

Menurut Burrough sistem informasi geografis adalah seperangkat alat untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, memanipulasi, menyajikan 

dan menjelaskan informasi (data spasial) yang berhubungan dengan permukaan 

bumi. (Eddy Prahasta, 2009). 

Sistem informasi geografis memiliki 2 model data, yaitu: 

1. Model Data Raster  

Permukaan bumi direpresentasikan dibagi dalam bentuk sel-sel yang 

memiliki ukuran yang sama (pixel) yang masing-masingnya memiliki 

warna dan nilai kecerahan tersendiri. 

2. Model Data Vektor 

Tiap detail alam dipresentasikan sebagai sebuah entitas berupa titik atau 

garis yang memiliki nilai besar dan arah. 
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Komponen yang menggambarkan apa saja yang terdapat di dalam GIS 

dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Komponen GIS 

 

2.9. PT. Virajaya Riauputra 

PT.Virajaya Riauputra yang merupakan salah satu perusahaan  di bidang 

industri asphalt mixing plant (AMP), batching plant, stone crusher dan konstruksi 

skala besar. Perusahaan yang dimiliki putra daerah Riau ini berdiri sejak tahun 

2001, dengan komitmen teus mengembangkan keahlian, pengalaman dan 

terknologi untuk pembangunan daerah. Dengan konsep bisnis terpadu yang 

mengintegrasikan jasa konstruksi, industri asphalt mixing plant (AMP), batching 

plant, stone crusher, PT. Virajaya mampu mengengerjakan proyek dengan cepat 

dan akurat. Aset-aset alat berat yang dimiliki oleh PT. Virajaya Riauputra dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

          

GIS 

   Orang 

   Data    Aplikasi 

   Sofware     Hardware 



 
 

17 

 

2.10. Struktur Organisasi PT. Virajaya Riauputra 
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Gambar 2.3. Struktur Organisasi PT. Virajaya Riauputra 

(Sumber: Divisi Logistik PT. Virajaya Riauputra) 

 Pada sebuah perusahaan memiliki struktur organisasi yang 

menggambarkan tahapan pembagian kerja dalam sebuah kelompok atau 

perusahaan. Berikut di bawah adalah struktur organisasi dalam PT. Virajaya 

Riauputra. 
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1. Komisaris, yaitu pemilik perusahaan PT. Virajaya Riauputra 

2. Direktur Utama, yaitu Kepala Utama PT. Virajaya Riauputra yang 

bekerja memantau kinerja perusahaan. 

3. Direktur Teknik, yaitu yang bertugas memantau setiap proyek yang 

dipegang oleh perusahaan PT. Virajaya Riauputra. 

4. Dir. Keuangan & Personalia, yaitu yang bertugas memantau laporan 

keuangan masuk dan keluar yang digunakan untuk proyek. 

5. Dir. Operasional & Pemasaran, yaitu yang bertugas memantau pencarian 

tender atau proyek baru yang akan dipegang perusahaan untuk 

dikerjakan. 

6. Humas, yaitu yang bertugas untuk membuat laporan yang masuk 

keperusahaan seperti; surat sumbangan, surat acara, dan surat tamu. 

7. Sekretaris, yaang bertugas membantu direktur utama dalam surat 

menyurat input maupun output. 

8. Manager Produksi, yaitu yang bertugas memantau input dan   produksi 

dan yang memantau kinerja pada pabrik milik perusahaan. 

9. Kepala AMP, yaitu yang bertugas untuk memantau kinerja bagian proyek 

pengaspalan jalan. 

10. Kepala Batching Plant, yaitu yang bertugas untuk memantau kinerja 

bagian proyek persemenan seperti pembangunan sebuah gedung. 

11. Kepala Logistik, yaitu yang bertugas memantau kinerja pendataan atau 

pengolahan data di pabrik. 

12. Kepala Mekanik, yaitu yang bertugas memantau kinerja dalam mekanis 

atau perbengkelan. Bagian yang memantau kondisi alat berat mau pun 

aset transportasi pabrik. 

13. Kepala Peralatan, yaitu yang bertugas memantau pemeliharaan segala 

peralatan yang digunakan pabrik untuk pengerjaan proyek. 

14. Kepala Laboraturium, yaitu yang bertugas memantau di laboraturium di 

pabrik.  

15. Kepala STC 
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16. Material Gudang, yaitu yang bertugas menangani material yang ada di 

gudang, seperti  pasir, semen, kerikil, dan aspalt. 

17. Manager Teknik, bagian bertugas dalam menangani proyek yang akan 

ditangani oleh perusahaan. 

18. GS/Kontrol Lapangan, yaitu yang bertugas mengkontrol lokasi proyek 

yang akan dikerjakan, dimulai dari pengukuran lokasi. 

19. Quantity, yaitu yang juga akan bertugas dalam persiapan proyek yang 

akan dikerjakan. 

20. Surveyor, yaitu yang akan bertugas survei kelapangan dan mendata 

kondisi tempat yang akan dikerjakan. 

21. Site Manager, yaitu yang bertugas mengelola atau bertanggung jawab  

dalam tugas proyek yang akan dikerjakan. 

22. Pelaksana, yaitu yang bertugas sebagai bawahan dari site manager dan 

sebagai pelaksana proyek perusahaan. Bagian ini nanti yang juga akan 

memberikan data tentang keadaan lapangan kepada site manager. 

23. Administrasi Proyek, yaitu yang bertugas sebagai mendata administrasi 

atau pengelolaan keuangan yang akan dikeluarkan selama pengerjaan 

proyek. Contohnya: pengeluaran untuk operator atau supir. 

24. Manager Keuangan, yaitu yang bertugas memantau keuangan masuk atau 

pun keluar yang ada pada perusahaan.  

25. Akuntansi/zahir, yaitu yang bertugas mengelola atau mendata keuangan 

perusahaan.  

26. Umum 

27. Kasir, yaitu yang bertugas sebagai pemegang keuagan pada proyek dan 

memberikan dana jika ada proyek 

28. Pajak, yaitu yang bertugas mengurus pajak-pajak ada pada perusahaan 

29. Manager Pemasaran, yang bertugas memantau mendapatkan tender  baru 

yang akan dikerjakan. 

30. Staff Pemasaran, yaitu yang bertugas untuk mendapatkan tender atau 

proyek baru dan mengolah data. 

31. Satpam 
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2.11. Visi dan Misi Perusahaan 

  Visi 

1. Membangun perusahaan berbasis manajemen mutu dan pelayanan 

2. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Riau 

3. Meningkatkan integritas dan kompetensi sumber daya manusia 

4. Menerapkan manajemen perusahaan yang peduli terhadap kesehatan 

dan keselamatan kerja 

5. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan 

  Misi 

1. Etika, menjunjung tinggi etika dan profesionalisme bisnis serta 

membangun hubungan harmonis dengan stakeholder. 

2. Teknologi, menggunakan teknologi terbaru dan terbaik yang ramah 

lingkungan 

3. Organisasi, mengembangkan sumber daya manusia serta produk dan 

jasa yang dihasilkan untuk menjaga kepercayaan konsumen 

4. Spirit, mengintegrasikan nilai-nilai budaya melayu dalam aktivitas 

bisnis. 

 

2.12. Pengertian Manajemen Aset 

Menurut defenisi Danylo (1998) manajemen  aset  sebagai  sebuah  

metodologi  untuk mengalokasikan  resources  (sumber  daya)  secara  efisien  

dan  benar  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  

bahwa  manajemen  aset  adalah  cara  atau  pendekatan melakukan  sesuatu  

untuk  menyelesaikan  masalah  atau  situasi.  Metodologi  dapat terkomputerisasi 

atau tanpa bantuan komputer.  

Wenzler dalam  Faiz dan Eran (2009) mendefinisikan manajemen aset 

sebagai proses identifikasi, desain,  penciptaan, operasi, dan pemeliharaan aset 

fisik. Pendekatan yang berpusat pada  aset  (aset  centric)  sangat  vital  untuk  

keberhasilan  pengorganisasian  aset  secara  intensif karena manajemen aset yang 

efektif merupakan penentu pokok keberhasilan organisasi. Salah satu isu kunci 
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dalam manajemen informasi aset adalah ketersediaan informasi pada saat yang 

tepat, dalam format yang tepat, untuk orang yang tepat, dengan query yang tepat, 

dan pada level yang tepat. 

 

2.13. System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut O’Brian (2009) SDLC (System Development Life Cycle) 

merupakan siklus yang menggambarkan perangkat lunak yang dibangun. SDLC 

juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat 

lunak, yang terdiri dari tahap-tahap:  

1. Rencana (planning) 

2. Analisis (analysis) 

3. Desain (design) 

4. Implementasi (implementation) 

5. Uji coba (testing) dan  

6. Pengelolaan (maintenance) 

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai 

jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini 

membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan 

sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis 

metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni:  

1. Siklus hidup sistem tradisional (traditional system life cycle), berupa 

definisi masalah, studi kelayakan, analisa, desain, dan implementasi. 

2. Siklus hidup menggunakan protoyping (life cycle using prototyping), 

merupakan salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada 

konsep model bekerja (working model). 

3. Siklus hidup sistem orientasi objek (object-oriented system life cycle), 

dasar dari konsep obyek oriented adalah obyek, class, asosiasi dan 

inheritance menjadi kemudi dalam proses pembuatan dari tahap paling 

awal dan menyediakan dasar tunggal bagi daur hidup sistem. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_pengembangan_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_pengembangan_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklus_hidup_sistem_tradisional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Protoyping_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/SDLC
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklus_hidup_sistem_orientasi_objek&action=edit&redlink=1
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2.14. Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall 

 Pengembangan (waterfall) salah satunya model air terjun yang penulis 

gunakan yaitu yang disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, 

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

pada Gambar 2.4 (Nugroho, 2010). 

  Kemunculan model air terjun adalah untuk membantu mengatasi 

kerumitan yang terjadi akibat proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, 

sebuah model air terjun untuk memperinci apa yang seharusnya perangkat lunak 

lakukan (mengumpulkan dan menentukan kebutuhan sistem) sebelum sistem 

dikembangkan. Kemudian model ini memungkinkan pemecahan misi 

pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis yang pada akhirnya 

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

 

Gambar 2.4. Tahapan Metode Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 

 

1. System requirements 

Menetapkan komponen untuk membangun sistem, termasuk persyaratan 

perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen lain yang 

diperlukan. Contohnya termasuk keputusan tentang perangkat keras, 

seperti papan plug-in (jumlah saluran, kecepatan akuisisi, dan sebagainya), 

Systems Requirements 

Software Requirements 

Architectural Designs 

Detailed Design 

Coding 

Testing 

Maintenance 
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dan keputusan tentang perangkat lunak eksternal, seperti database atau 

perpustakaan. 

2. Software requirements 

Menetapkan harapan untuk fungsionalitas perangkat lunak dan 

mengidentifikasi yang persyaratan sistem mempengaruhi perangkat 

lunak. Analisis kebutuhan mencakup penentuan interaksi yang dibutuhkan 

dengan aplikasi dan database lain, persyaratan kinerja, persyaratan 

antarmuka pengguna. 

3. Architectural design 

  Menentukan kerangka kerja perangkat lunak sistem untuk memenuhi 

persyaratan tertentu. Desain ini mendefinisikan komponen utama dan 

interaksi komponen-komponen tersebut, namun tidak mendefinisikan 

struktur masing-masing komponen. Antarmuka dan alat eksternal yang 

digunakan dalam proyek dapat ditentukan oleh perancang. 

4. Detail design  

Memeriksa komponen perangkat lunak didefinisikan dalam tahap desain 

arsitektur dan menghasilkan spesifikasi untuk bagaimana setiap komponen 

diimplementasikan. 

5. Coding 

Mengimplementasikan spesifikasi desain rinci. 

6. Testing 

Menentukan apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan tertentu dan 

menemukan kesalahan hadir dalam kode. 

 

2.15. Kelemahan Menggunakan Metode Waterfall 

Kelemahan pengembangan software dengan metode waterfall yang utama 

adalah lambatnya proses pengembangan perangkat lunak. Dikarenakan prosesnya 

yang satu persatu dan tidak bisa diloncat-loncat menjadikan model klasik ini 

sangat memakan waktu dalam pengembangannya. Disisi lain, pihak klien tidak 

dapat mencoba sistem sebelum sistem benar-benar selesai pembuatannya. 

Terdapat lima kelemahan yang lain menurut (Nugroho, 2010): 
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1. Diperlukan majemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat 

dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. 

2. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak 

awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. 

3. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak 

dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 

4. Pelanggan harus sabar, karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai 

ketika tahap desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain 

bisa memakanwaktu yang lama.  

5. Pada kenyataannya, jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. 

Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. 

2.16. Kelebihan Menggunakan Metode Waterfall 

Menurut Nugroho (2010) kelebihan waterfall terdiri dari dua ialah sebagai 

berikut: 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh 

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan 

tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase 

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase 

berikutnya. Jadi  setiap fase atau tahap anakan mempunyai dokumen 

tertentu daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, 

metode ini juga masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan 

baik. 

2.17.  Metode Berorientasi Objek 

Menurut (Nugroho, 2005) objeck oriented programming (OOP) atau 

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta 

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

bantuan komputer. Filosofi objeck oriented programming objeck oriented 

programming (OOP) menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus 
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pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta 

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum 

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara 

keseluruhan. 

 

2.18. Object Oriented Analysis (OOA) 

Tahapan perangkat lunak dengan menentukan spesifikasi sistem (sering 

orang menyebutnya sebagai SRS/System Requirement Spesification) dan 

mengidentifikasi kelas-kelas serta hubungannya satu terhadap yang lainnya. 

Untuk memahami spesifikasi sistem, kita perlu mengidentifikasi para pengguna 

atau yang sering disebut sebagai aktor-aktor. Siapa aktor-aktor yang akan 

menggunakan sistem dan bagaimana mereka menggunakan sistem, mencari 

objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk mendapatkan 

informasi lebih lengkap objek-objek pada sistem yang bersangkutan. Objek-objek 

dapat bersifat mandiri, organisasi-organisasi, satuan informasi, gambar-gambar, 

atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam konteks representasi dunia nyata 

dalam sistem yang sedang dikembangkan (Nugroho, 2005). 

Menurut Nugroho (2005) adapun aktifitas utama dari OOAD adalah: 

1. Menganalisis masalah domain 

2. Menjelaskan sistem proses 

3. Mengidentifikasi objek  

4. Menentukan atribut 

5. Mengidentifikasi operasi 

6. Komunikasi objek 
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2.19. Object Oriented Design (OOD) 

Menurut Nugroho (2005) OOD adalah merancang kelas-kelas yang 

teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka (User Interface). Selama tahap 

ini kita mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang 

mendukung implementasi dari spesifikasi kebutuhan. Adapun proses pada OOD 

meliputi: 

1. Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem. 

2. Mendesain arsitektur sistem. 

3. Identifikasi objek sistem utama. 

4. Mengembangkan model desain. 

5. Menentukan interface objek. 

 

2.20. Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Salahuddin dan Rosa (2008) Unified Modeling Language (UML) 

digunakan untuk melakukan pemodelan sistem/perangkat lunak dengan 

menggunakan tools yang ada. Dengan pemodelan menggunakan UML, rekayasa 

dan pengembangan perangkat dapat dilakukan dengan fokus pengembangan dan 

desain perangkat lunak terhadap: 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan. 

2. Penelaah bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan pesan 

(message) dan saling berkerjasama satu sama lain. 

3. Menguji apakah sistem/perangkat lunak sudah berfungsi seperti yang 

seharusnya. 

4. Dokumentasi sistem/perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu 

di masa yang akan datang. 

Setiap sistem yang komplek seharusnya bisa dipandang dari sudut 

pandang yang berbeda-beda sehingga bisa dilakukan pemahaman secara 

menyeluruh. Dalam upaya-nya tersebut, UML menyediakan sembilan jenis 

diagram yang dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya yang statis ataupun 

dinamis. Keempat jenis diagram untuk UML adalah: 
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a. Use-Case Diagram 

Menurut Salahuddin dan Rosa (2008) Use Case Diagram atau diagram Use 

Case merupakan pemodelan untuk kelakukan (behaviour) sistem informasi yang 

akan dibuat. Use Case Diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. secara kasar, Use Case 

Diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah 

sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada Use Case Diagram diagram dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 di bawah: 

Tabel 2.2. Simbol-simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor 

2 

 

 Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

3  Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

5  
Generalizati

on 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

6 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case diagram 

sumber secara eksplisit. 

(Sumber: Salahuddin dan Rossa, 2008) 
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b. Class Diagram 

Menurut Salahudin dan Rosa (2008) Class Diagram menggambarkan 

Class dan hubungan antar Class didalam sistem. Class Diagram dibangun 

berdasarkan Use Case Diagram yang telah dibuat sebelumnya. Class Diagram 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah: 

Tabel 2.3. Simbol-Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

2 
 Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek. 

3 
 

Class 

Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama. 

4 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu 

aktor 

5 
 

Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek. 

6  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

7 
 

Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya 

 (Sumber: Salahuddin dan Rossa, 2008) 

 


