
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem 

Menurut Fitz Gerald, seperti yang di kutip Jogiyanto (2001), menyatakan 

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. 

Menurut Kadir (2003), System adalah sekumpulan elemen yang saling 

terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Adapun elemen-

elemen pembentuk system adalah: 

1. Tujuan yaitu setiap system memiliki tujuan (goal) yang menjadi 

pemotivasi dalam mengarahkan system. Tanpa tujuan, system menjadi 

tak terarah dan tak terkendali. 

2. Masukan (input) yaitu masukan system adalah segala sesuatu yang 

masuk kedalam system dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. 

Misalnya berupa data transaksi.  

3. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau 

transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna.  

4. Keluaran (output) yaitu keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. 

Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan 

sebagainya.  

5. Mekanisme pengendalian (control mechanism) adalah untuk mengatur 

agar system berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam bentuk yang 

sederhana, dilakukan perbandingan antara keluaran system dan 

keluaran yang dikehendaki. Jika terdapat penyimpangan, maka akan 

dilakukan pengiriman masukan untuk melakukan penyesuaian 

terhadap proses supaya keluaran berikutnya mendekati standar.  

6. Umpan balik (feedback) biasanya umpan balik digunakan dalam 

melakukan mengendalikan baik masukan maupun proses. 
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2.2 Pengertian Informasi 

Menurut Sutabri (2005), informasi merupakan hasil pengolahan data 

sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimaannya dan mempunyai 

kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan 

akibatnya secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada saat mendatang. 

2.2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005), sistem informasi dapat didefenisikan sebagai 

suatu sistem didalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-

orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang 

ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi 

rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap 

kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu 

dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. 

2.2.2 Komponen Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005), sistem informasi dapat terdiri dari komponen-

komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (building block), blok 

masukan (input block), blok model (model block), blok keluaran (output block), 

blok teknologi (technology block), blok dasar data (database block), dan blok 

kendali (control block). Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-

masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan 

untuk mencapai sasarannya. 

 

 

Gambar 2.1 Blok Sistem Informasi yang Berinterakasi 

(Sumber: Jogiyanto, 2005) 
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1. Blok Masukan 

 Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input 

disini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.  

2. Blok Model  

 Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasis 

data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran 

yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran 

 Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk 

semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi  

 Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model,menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan 

membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi 

terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Teknisi, perangkat lunak, dan 

perangkat keras. 

5. Blok Basis Data 

 Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubngan satu dengan yang lain, tersimpan diperangkat keras 

komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

Data perlu disimpan dalam basis data untuk data keperluan 

penyediaan informasi lebih lanjut. Data didalam basis data perlu 

diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan 

berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk 

efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau 

dimanipulasi menggunakan perangakat lunak paket yang disebut 

Database Management System (DBMS). 
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6. Blok kendali 

 Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana 

alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-

kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisienan, pengelolaan, dan lain 

sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan 

untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat 

dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat 

langsung cepat diatasi. 

 

2.3 Pengertian Tilang 

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut dengan tilang merupakan ruang 

lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No.14 tahun 1992 

(transparansi.or.id, 2009). Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh Undang-Undang, tujuan suatu hukum pidana adalah menakut-nakuti 

seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan 

mendidik atau mengarahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik 

menjadi baik dan bisa diterima lagi oleh masyarakat. 

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum 

langsung dari aparat jadi tidak usah menunggu laporan atau pengaduan dari pihak 

yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang biasanya melanggar 

pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta pasal 59 

mengenai muatan lebih terhadap truk atau angkutan umum serta pasal 61 salah 

memasuki jalur lintas kendaraan. 

Persidangan perlanggaran lalu lintas berlangsung cepat, dalam proses 

persidangan terdakwa ditempatkan disuatu ruangan. Lalu hakim membacakan 

nama para terdakwa untuk membacakan denda, setelah denda selesai dibacakan 

hakim akan mengetuk palu sebagai tanda bahwa telah ditetapkannya suatu 

keputusan. Pasal 211 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimaksudkan 

sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. 

  

http://www.transparansi.or.id/
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2.3.1 Undang-Undang Mengenai Lalu Lintas 

1. Pasal 59 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 UU No.14 Tahun 1992 barang siapa 

mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat  menjunjukkan 

Surat Ijin Mengemudi (SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 2 Bulan atau denda setinggi-tingginya 2.000.000 (Dua Juta 

Rupiah). 

2. Pasal 61 ayat 1 jo Pasal 23 ayat 1 huruf d UU No.14 Tahu 1992 

 Apabila pengemudi ternyata tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi 

(SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan 

atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah). 

3. Pasal 61 Ayat 1 jo pasal 23 ayat 1 huruf d UU No.14 Tahun 1992 

 Barang siapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka   

jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan 

parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau 

minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan 

kendaraan lain dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) Bulan 

dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). 

4. Pasal 60 ayat jo pasal 231 huruf b UU No.14 Tahun 1992 

 Barang siapa menegmudikan kendaraan bermotor dijalan dan tidak 

mengutamakan keselamatan pejalan kaki dipidana dengan pidana 

surungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 

1.000.000 (Satu Juta Rupiah). 

5. Pasal 69 UU No.14 Tahun 1992 

 Mengulangi pelanggaran yang sama Jika seseorang melakukan lagi 

pelanggaran yang sama dengan pertama sebelum lewat jangka waktu 

satu tahu sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang 

kedua ditambah dengan sepertiga dari pida kurungan pokoknya atau 

bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana 

denda yang diancam untuk pelanggaran yang bersangkutan. 
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2.3.2 Bentuk Pelanggaran yang Sering Terjadi 

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai 

berikut: 

1. Berkendara tidak memakai system pengaman  yang lengkap seperti 

pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak SNI 

(Standar Nasional Indonesia), pengendara mobil tidak memakai safety 

belt. 

2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun 

pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya 

pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru. 

3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering 

kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu 

rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu 

rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena 

terlalu lama. 

4. Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat 

ijin mengemudi SIM. 

5. Membiarkan kendraaan bermotor yang ada dijalan tidak memakai plat 

nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK. 

6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. 

 

2.3.3 Dampak Dari Pelanggaran Lalu Lintas 

Pastinya setiap hal yang melanggar pasti akan ada dampaknya termasuk 

juga dampak pelanggaran lalu lintas, berikut adalah dampak dari pelanggaran lalu 

lintas: 

1. Tingginya angka kecelakaan  dipersimpangan atau perempatan 

maupun dijalan raya. 

2. Keselamatan pengendara yang mengunakan jalan menjadi terancam 

bahkan pejalan kali yang menyebrang jalan maupun berjalan di 

trotoar. 
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3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarnakan para 

pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu 

lintas. 

4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga 

budaya melanggar peraturan lalu lintas. 

2.3.4 Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas 

Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarnakan 

kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakan juga banyak terjadi karna faktor lain, 

diantaranya adalah karna pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk 

menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. 

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan 

lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan 

maupun pemerintah. 

Berikut ini adalah terjadinya pelanggaran lalu lintas terjadi di Indonesia: 

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang 

berlaku di Indonesia hal tersebut dikarnakan kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu 

lalu lintas. 

2. Semenjak kecil seorang anak kecil sudah diperbolehkan membawa 

kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi 

untuk berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu 

lintas karna belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. 

3. Hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan ada rajia atau saat ada 

polisi. Ini sudah hal biasa yang sering kita lihat dijalanan bahkan kita 

sendiri sering melakukan ini. 

4. Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain atau masyarakat yang 

ada di sekitar jalan. Contohnya pengendara motor tidak memakai 

helm, kaca spion dan tidak menyalakan lampu disiang hari. 

5. Bisa langsung mengurus pelanggaran lalu lintas di tempat atau kata 

lain “damai”. Hal ini lah yang sering terjadi di setiap ada rajia polisi 

atau pelanggaran lalu lintas, hal yang pertama yang dipikirkan oleh 
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pengendara saat terkena tilang karena melakukan pelanggaran lalu 

lintas adalah jalan “damai”. 

2.3.5 Upaya yang Dilakukan Pemerintah  

Berikut ini adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi 

pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang setiap harinya sering terjadi dan tidak 

sedikit yang merenggut korban jiwa. 

1. Pemerintah harus lebih bersosialisai kemasyarakat dalam peraturan-

peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-

peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. 

2. Pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak 

mendukungnya hukum pidana atau petugas yang menyelesaikan 

masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur damai. 

3. Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu 

lembaga yang bertujuan untuk mengahasilkan pengemudi pengendara 

bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun 

pelanggaran lalu lintas 

4. Menambah atau memperbaiki rambu2 lalu lintas yang ada dijalan. 

 

2.4 Model Umum Perancangan Analisis dan Perancangan Sistem  

Adapun model perancangan analisis dan perancangan sistem yang akan 

digunakan adalah: 

2.4.1  Pengertian Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) 

Menurut Satzinger et al (2010) pengertian Object-Oriented Analysis and 

Design with the Unified Process (OOAD) adalah Object Oriented Programming 

(OOP) menuliskan tentang pernyataan dalam bahasa pemrograman untuk 

mendifinisikan tipe dari masing-masing objek. 

 
Gambar 2.2 Object-Oriented Even-Driven Program Flow 

(Sumber: Satzinger, 2010) 
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Object-Orientied Analysis (OOA) adalah semua jenis objek yang 

melakukan pekerjaan dalam sistem dan menunjukan interaksi pengguna apa yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Objek diartikan sebagai suatu hal 

dalam sistem komputer yang dapat merespon pesan-pesan. 

Object Oriented Design (OOD) adalah semua jenis objek yang diperlukan 

untuk berkomunikasi dengan orang dan perangkat dalam sistem, menunjukan 

bagaimana objek berinteraksi untuk meyelesaikan tugas, dan menyempurnakan 

definisi dari masing-masing jenis objek sehingga dapat diimplementasikan dengan 

bahasa tertentu. Sedangkan menurut Whitten et al (2007), Object-Oriented 

Analysis and Design (OOAD) merupakan suatu kumpulan alat dan teknik untuk 

mengembangkan suatu sistem yang akan menggunakan teknologi objek untuk 

membangun sebuah sistem dan piranti lunak. 

2.4.2 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Nugroho (2005), Unified Modelling Language (UML) adalah 

sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem berorientasi 

objek, hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual 

yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas 

visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan 

mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka dengan yang lain. 

Unified Model Language (UML) adalah bahasa universal untuk 

memvisualisasikan grafis model yang tepat, menetapkan model yang tepat, 

lengkap, dan tidak ambigu untuk mengambil semua keputusan penting dalam 

analisis, desain dan implementasi, membangun model yang dapat dihubungkan 

langsung dengan bahasa pemrograman, mendokumentasikan semua informasi 

yang dikumpulkan oleh tim sehinngga memungkinkan untuk berbagi informasi 

Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis 

dan perancangan adalah model. Menurut Nugroho (2005), dengan model kita 

dapat merepresentasikan sesuatu karena: 

 



16 

 

1. Model mudah dan cepat untuk dibuat. 

2. Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail 

tentang sesuatu. 

3. Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita 

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

Menurut Nugroho (2005), UML mempunyai sejumlah elemen grafis yang 

bisa dikombinasikan menjadi diagram. Karena ini merupakan sebuah bahasa, 

UML mempunyai aturan untuk menggabungkan dan mengkombinasikan elemen-

elemen tersebut. Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, 

digunakan bentuk-bentuk diagram atau simbol untuk merepresentasikan elemen-

elemen dalam sistem. 

Bentuk diagram yang digunakan untuk merepresentasikannya adalah 

sebagai berikut:  

1. Use Case Diagram. 

2. Activity Diagram. 

3. Sequence Diagram.  

4. Class Diagram. 

5. Collaboration Diagram. 

Tabel 2.1 Tipe Diagram UML 

Diagram Tujuan 

Use Case Menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan actor dan 

hubungannya. 

Activity Pandangan operasi, bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi 

yang mempengaruhi objek, use case work. 

Squence Berfungsi untuk overview sistem,menunjukkan objek-objek yang 

diperlukan,mendokumentasikan scenario dari suatu diagram Use 

Case, memeriksa jalur-jalur pengaksesan. 

Class Memodelkan kosa kata di sistem,distribusi dan tanggung jawab, 

tipe primitive , kolaborasi , skema database logik. 

Collaboration Memodelkan pandangan prilaku sistem pada link-link diantar 

objek-objek.Illustrasi dari use case,memeriksa jalur-jalur 

pengaksesan. 

(Sumber: Nugroho, 2005) 
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a. Use Case Diagram 

Menurut Paramita (2015), Use case diagram merupakan salah satu 

diagram untuk memodelkan aspek perilaku sistem. Masing-masing diagram use 

case menunjukkan sekumpulan use case, aktor, dan hubungannya. Diagram use 

case adalah penting untuk memvisualisasikan, memspesifikasikan, dan 

mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Diagram use case merupakan 

pusat pemodelan perilaku sistem, subsistem, kelas. Berikut adalah elemen dalam 

use case yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 2.2. Notasi Use Case Diagram 

Penjelasan Notasi UML 

Actor : Mewakili peran orang, 

sistem yang lain atau alat ketika 

berkomunikasi dengan use case. 

 

Use Case : Abstraksi dari 

interaksi antara sistem dan actor 

 

Association: adalah abstraksi dari 

penghubung antara actor dan use 

case 

 

Generalisasi: menunjukkan 

spesialisasi actor untuk dapat 

berpartisipasi dalam use case 

 

(Sumber: Paramita, 2015) 

Pelanggan datang melakukan pencarian buku untuk dibaca, dengan cara 

melihat dan membaca buku yang tersedia untuk dibaca sesuai dengan selera. 

 

 

Gambar 4.4 Use Case Diagram 

(Sumber: Paramita, 2015) 

Membaca
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b. Activity Diagram 

Pada dasarnya. Diagram aktivitas adalah diagram flowchart yang diperluas 

yang menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain. Kegunaan 

diagram ini adalah untuk memodelkan workflow atau jalur kerja, memodelkan 

operasi, bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi dan pengaruh terhadap objek. 

Simbol-simbol yang terdapat dalam activity diagram, sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram 

Keterangan Simbol 

Titik Awal atau permulaan.  
 

Titik Akhir atau akhir dari aktivitas. 

 

Activity, atau aktivitas yang dilakukan oleh aktor. 

 

Decision, atau pilihan untuk mengambil keputusan. 

 

Arah tanda panah alur proses. 

 

(Sumber: Paramita, 2015) 

 

Gambar 2.3 Activity Diagram 

(Sumber: Paramita, 2015) 

 

 

Menu Utama
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c. Sequence Diagram 

Sequence diagram mendokumentasikan komunikasi/interaksi antar kelas-

kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah objek dan message (pesan) yang 

diletakkan diantara objek-objek di dalam use case. Perlu diingat bahwa di dalam 

diagram ini, kelas-kelas dan aktor-aktor diletakkan dibagian atas diagram dengan 

urutan dari kiri ke kanan dengan garis lifeline yang diletakkan secara vertikal 

terhadap kelas dan aktor. Berikut adalah notasi-notasinya yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Notasi Squence Diagram 

Notasi Penjelasan Gambar 

Object Object merupakan instance dari sebuah class 

dan dituliskan tersusun secara 

horizontal.Digambarkan sebagai sebuah class 

(kotak) dengan nama obyek didalamnya yang 

diawali dengan sebuah titik koma 

 

Actor 

Actor juga dapat berkomunikasi dengan object, 

maka actor juga dapat diurutkan sebagai kolom. 

Simbol Actor sama dengan simbol pada Actor 

Use Case Diagram.  

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan sebuah 

object dalam basis waktu. Notasi untuk Lifeline 

adalah garis putus-putus vertikal yang ditarik 

dari sebuah obyek. 

 

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak 

segi empat yang digambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan sebuah obyek yang 

akan melakukan sebuah aksi. 

 

Massage Message, digambarkan dengan anak panah 

horizontal antara Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi antara object-

object. 

 

Message 

(Sumber: Paramita, 2015) 

  

: Object1 
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Berikut adalah contoh sebuah sequence diagram: 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sequence Diagram 

(Sumber: Paramita, 2015) 

d. Class Diagram 

Menurut Sholiq (2006), Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari 

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 

(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (metoda atau fungsi). Berikut adalah notasi-notasi 

yang ada pada class diagram yang dapat dilihat pada Tabel 2.5  

Tabel 2.5 Notasi pada Class Diagram 

Notasi Penjelasan Gambar 

Class Class adalah blok - blok pembangun pada 

pemrograman berorientasi obyek. Sebuah 

class digambarkan sebagai sebuah kotak yang 

terbagi atas 3 bagian. Bagian atas adalah 

bagian nama dari class. Bagian tengah 

mendefinisikan property atau atribut class. 

Bagian akhir 

 

Assosiation Sebuah asosiasi merupakan sebuah 

relationship paling umum antara 2 class, dan 

dilambangkan oleh sebuah garis yang 

menghubungkan antara 2 class. Garis ini bisa 

melambangkan tipe-tipe relationship dan juga 

dapat menampilkan hukum-hukum 

multiplisitas pada sebuah relationship 

(Contoh One-to-one, one-to-many, many-to-

many). 

 

 

1..n Owned by 1 

 

 

Site Config 

+sqlDNS:string 

+Adminemail:Strin

g 
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Tabel 2.5 Notasi pada Class Diagram (Lanjutan). 

Notasi Penjelasan Gambar 

Composition Jika sebuah class tidak bisa berdiri sendiri 

dan harus merupakan bagian dari class yang 

lain, maka class tersebut memiliki relasi 

Composition terhadap class tempat dia 

bergantung tersebut. Sebuah relationship 

composition digambarkan sebagai garis 

dengan ujung berbentuk jajaran genjang 

berisi atau solid. 

 
 

 

Dependency Kadangkala sebuah class menggunakan class 

yang lain. Hal ini disebut dependency.  

 

Aggregation 

Aggregation mengindikasikan keseluruhan 

bagian relationship dan biasanya disebut 

sebagai relasi “mempunyai sebuah” atau 

“bagian dari”. Sebuah aggregation 

digambarkansebagai sebuah garis dengan 

sebuah jajaran genjang yang tidak berisi atau 

tidak solid. 

 

Generalization 

Sebuah relasi generalization sepadan dengan 

sebuah relasi inheritance pada konsep 

berorientasi obyek. Sebuah generalization 

dilambangkan dengan sebuah panah dengan 

kepala panah yang tidak solid yang mengarah 

ke kelas “parent”-nya/induknya. 

 

e. Collaboration Diagram 

Menurut Sholiq (2006), Collaboration diagram menggunakan prinsip yang 

sama dengan sequence diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar objek-

objek, yang membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada 

collaboration diagram ini, objek-objek dan message (pesan) yang ada 

digambarkan mirip seperti flowchart, hanya saja, untuk menjaga urutan pesan 

yang diterima oleh masing-masing objek, pesan-pesan tersebut diberi nomor 

urutan pesan. 

Tabel 2.6 Notasi pada Collaboration Diagram 

 

 

Notasi Penjelasan  Gambar 

Object Object merupakan instance dari sebuah class. 

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak) 

dengan nama obyek didalamnya yang diawali 

dengan sebuah titik koma.  

 

: Object1 
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Tabel 2.6 Notasi pada Collaboration Diagram (Lanjutan). 

 

2.5 Android 

2.5.1 Pengertian Android 

Menurut Supardi (2011), android merupakan sebuah sistem operasi 

perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi. Beberapa pengertian lain dari android, yaitu: 

1. Merupakan platform terbuka (open source) bagi para pengembang 

(programer) untuk membuat aplikasi. 

2. Merupakan sistem operasi yang dibeli google inc. dari android inc. 

3. Bukan bahasa pemrograman, akan tetapi hanya menyediakan 

lingkungan hidup atau run time environment yang disebut Dalvik 

Virtual Machine (DVM) yang telah dioptimasi untuk device/alat 

dengan sistem memori yang kecil. 

Dalam pengembangan android, dibentuk Open Handset Aliance (OHA), 

konsorium dari 34 perusahaan peranti keras (hardware), peranti lunak (software) 

dan telekomunikasi termasuk google, htc, intel, motorola, qualcomm, t-mobile dan 

nvidia. 

Menurut Supardi (2011), Pada tanggal 5 november 2007, android dirilis 

pertama kali. Android bersama OHA memyatakan mendukung pengembangan 

open source pada perangkat mobile. Pada saat ini terdapat dua jenis distributor 

sistem operasi android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari google atau 

Google Mail Service (GMS). Dan kedua adalah yang benar-benar bebas 

distribusinya tanpa dukungan langsung google atau dikenal sebagai Open Handset 

Distributor. 

 

 

Actor 

Actor juga dapat berkomunikasi dengan 

object, maka actor juga dapat disertakan ke 

dalam collaboration diagram. Simbol Actor 

sama dengan simbol pada Actor Use Case 

Diagram. 

 

 

Massage 

Message, digambarkan dengan anak panah 

yang mengarah antar obyek dan diberi label 

urutan nomor yang mengindikasikan urutan 

komunikasi yang terjadi antar obyek. 

 

Massage 
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2.5.2 Sejarah Android 

Menurut Supardi (2011), Android merupakan sistem operasi yang 

dikembangkan untuk perangkat mobile berbasis linux. Pada awalnya sistem 

operasi ini dikembangkan oleh android Inc. yang kemudian dibeli oleh gogle pada 

tahun 2005. Untuk mengembangkan android, dibentuk OHA, konsorium dari 34 

perusahaan peranti keras (hardware), peranti lunak (software) dan telekomunikasi 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia. 

Menurut Supardi (2011), pada tanggal 5 november 2007, android dirilis 

pertama kali. Android bersama OHA memyatakan mendukung pengembangan 

open source pada perangkat mobile. Pada saat ini terdapat dua jenis distributor 

sistem operasi android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari google atau 

Google Mail Service (GMS). Dan kedua adalah yang benar-benar bebas 

distribusinya tanpa dukungan langsung google atau dikenal sebagai Open Handset 

Distributor. 

 

2.5.3 Arsitektur Android 

Menurut Supardi (2011), Secara garis besar, arsitektur android terdiri atas 

applications dan widgets, applications frameworks, libraries, android run time 

dan linux kernel. Applications dan widgets merupakan layer (lapis) dimana kita 

berhubungan dengan aplikasi saja. Applications frameworks merupakan open 

development platform yang ditawarkan android untuk dapat dikembangkan guna 

membangun aplikasi. Pengembang memiliki akses penuh menuju API frameworks 

seperti yang dilakukan oleh aplikasi kategori inti. Komponen-komponen yang 

termasuk didalam applications frameworks adalah views, content provider, 

resource manager, notification manager dan aktivity manager. 

Libraries merupakan layer dimana fitur-fitur android berada. Android run 

time merupakan layer yang membuat aplikasi android dapat dijalankan, dimana 

dalam prosesnya menggunakan implementasi linux. Linux kernel merupakan layer 

inti dari sistem operasi android berada. Berikut adalah gambar arsitektur android: 
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Gambar 2.5. Arsitektur Android 

(Sumber: Yuniar Supardi, 2011) 

2.5.4 Struktur Aplikasi Android 

(Supardi, 2011), Struktur aplikasi android atau fundamental aplikasi ditulis 

bahasa pemrograman java. Kode java dikompilasi bersama dengan file resource 

yang dibutuhkan oleh aplikasi, dimana proses di package oleh tools yang 

dimanakan “apt tools” kedalam paket android sehingga menghasilkan file dengan 

ekstensi apk. File apk ini disebut dengan aplikasi dan nantinya dapat dijalankan 

pada device/peralatan mobile. 

 

2.5.5 Versi Android 

(Supardi, 2011), Banyak smartphone dan PC tablet meggunakan sistem 

operasi dengan versi yang berbeda. Semakin versi tinggi, fiturnya semakin 

canggih dan banyak. Telepon pertama yang memakai operasi android adalah HTC 

Dream yang dirilis pada tanggal 22 oktober 2008. Beberapa uraian versi android 

adalah sebagai berikut: 

1. Android versi 1.1  

Pertama kali dirilis oleh google pada tanggal 9 maret 2009. Versi ini 

memilik fitur jam, alarm, voice search (pencari suara), pengirim pesan 

dengan Gmail dan pemberitahuan. 

2. Android versi 1.5 (cupcake) 

Merupakan versi yang dirilis google pada pertengahan mei 2009. 

Fitur-fitur yang dimiliki versi ini adalah merekam dan menonton video 

dengan modus kamera, mengupload video ke youtube, mengupload 

gambar picasa dari telepon, bluetooth A2DP, terhubung langsung ke 
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headset bluetooth, animasi layar, keyboard pada layar yang 

disesuaikan. 

3. Android versi 1.6 (donut) 

Dirilis pada september 2009 dengan fitur proses pencarian yang lebih 

baik dibanding versi sebelumnya, menggunakan baterai indikator dan 

control applet VPN, galeri memilih foto yang dihapus, kamera, 

camcorder, CDMA/EVDO, 802.1x, gestures, text-to-speech engine 

dan dial contact.  

4. Android versi 2.0/2.1 (eclair). 

Merupakan versi yang dirilis google pada tanggal 3 desember 2009, 

memiliki fitur mengoptimalkan hardware versi sebelumnya, google 

maps 3.1.2, perubah UI, browser baru, HTML5, daftar kontak baru, 

flash untuk kamera 3.2 MP, digital zoom, bluetooth 2.1. 

5. Android versi 2.2 (Froyo : Frozen Yoghurt) 

Merupakan versi yang dirilis google pada mei 2010. Versi pertama 

(rev 1) memiliki fitur dapat menghapus komponen, DVM 

dioptimalkan, graphic 2D dan 3D, SQLite, media audio&video 

berbagai format, GSM, bluetooth, EDGE, 3G, Wifi, camera, GPS 

(Global Positioning System), kompas, accelormeter (tergantung 

hardware). 

6. Android versi 2.3 (Gingerbread) 

Merupakan versi yang dirilis google pada desember 2010, memiliki 

fitur SIP-based VoIP, NFC (Near Field Communictions), Gyroscope 

dan Sensor, Multiple Cameras Support, Mixable Audio Effect dan 

download manager. 

7. Android versi 3.0/versi 3.1 (Honeycomb) 

8. Android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich) 

Diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, membawa fitur 

Honeycomb untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk 

membuka kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan 

penggunaan dan kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, perangkat 
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tambahan fotografi, mencari email secara offline, dan berbagi 

informasi dengan menggunakan NFC. Ponsel pertama yang 

menggunakan sistem operasi ini adalah Samsung Galaxy Nexus. 

9. Android versi 4.1 (Jelly Bean) 

Android Jelly Bean yang diluncurkan pada acara google I/O lalu 

membawa sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru 

diantaranya meningkatkan input keyboard, desain baru fitur pencarian, 

UI yang baru dan pencarian melalui Voice Search yang lebih cepat. 

10. Android versi 4.4 (Kitkat) 

Android Kitkat memiliki tampilan 100% lebih dinamis dan berbeda 

total dengan android Jelly Bean, android kitkat dioptimasi pada sisi 

konsumsi baterai dan kinerja os lebih cepat ketika dijalankan pada 

perangkat, memiliki spesifikasi lebih rendah. 

11. Android versi 5.0 (Lolipop) 

12. Android Lolipop memilika peningkatan sistem keamanan dan tampilan 

lebih dinamis, os versi terbaru dari android ini sepertinya bisa 

digunakan berbagai perangkat elektronik seperti TV,dll. 

Merupakan versi yang dirilis google khusus untuk PC tablet. Beberapa 

smartphone yang tidak dapat menggunakan kamera versi ini memang banyak 

dipakai bukan untuk voice call, memiliki fitur aksesories API terbuka, USB host 

API, keyboard external dan parangkat penunjuk, joystick dan gamepads, Wifi, 

perluasan daftar terbaru apps, layar home widget resizeable. 

2.5.6    Framework 

Menurut Arif (2013), Sistem operasi Android didukung oleh banyak 

framework untuk me-ngembangkan aplikasinya.  Aplikasi android secara native 

dapat dikembangkan dengan bahasa Java atau C sedangkan framework nya 

menggunakan editor Eclipse dan SDK android.  Selain itu, android bisa juga 

dikembangkan menggunakan framework lain seperti:  Basic4 android:  Bahasa 

pemrograman basic. Adobe AIR: bahasa pemrograman ActionScript.  PhoneGap:  

bahasa pemrograman HTML5 dan JavaScript.  PHP for android:  bahasa 
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pemrograman PHP. and engine: Framework untuk mengembangkan game 

android.  Buku ini secara khusus membahas pemrograman android secara native 

menggunakan bahasa pemrograman Java.  Editor yang digunakan adalah Android 

Development Tools (ADT) yang berbasis Eclipse. Editor ADT sudah terdapat 

dalam DVD pada folder software. 

2.6 MySQL 

Menurut Sanjaya (2006), MySQL adalah sebuah program database server 

yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user 

serta menggunakan perintah standar Structured Query Language (SQL). MySQL 

mempunyai dual-lisensi, yaitu open source di bawah GNU General Public 

License (GPL) dan commercial di bawah MySQL AB. Ini berarti dalam satu 

produk MySQL yang sama tersedia dalam GPL yang bersifat gratis, dan yang 

bersifat komersi dari MySQL AB. 

Menurut Peranginangin (2006), MySQL adalah suatu Relational Database 

Management System (RDBMS) yang mendukung database yang terdiri dari 

sekumpulan relasi atau tabel  

Menurut Peranginangin (2006), Keunggulan dari penggunaan database 

MySQL adalah bersifat multiuser dan shareware. Selain itu MySQL memiliki 

keunggulan yang lain, yaitu: MySQL tersedia diberbagai platform linux dan 

berbagai varian unix fitur-fitur yang dimiliki MySQL merupakan fitur yang 

biasanya banyak dibutuhkan dalam aplikasi web. Misalnya klausa limit SQL nya, 

praktis untuk melakukan paging atau jenis index field fulltext, untuk full text 

searching. Memiliki fungsi builtin, mulai dari memformat dan memanipulasi 

tanggal, mengolah string, regex, encripsi dan hashing.  

Menurut Peranginangin (2006), MySQL memiliki overhead koneksi yang 

rendah yang berakibat kecepatan melakukan transaksi atau kinerja dikondisi load 

tinggi. Karakteristik ini membuat MySQL cocok bekerja dengan CGI, dimana 

disetiap request skrip akan melakukan koneksi, mengirim satu atau lebih perintah 

SQL lalu memutuskan koneksi lagi. 
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Menurut Peranginangin (2006), Ada beberapa cara untuk mengelola 

database MySQL yaitu melalui promt DOS (tool command line) dan dapat juga 

dengan menggunakan program utility seperti PHPMyAdmin, MySQLGUI, 

MySQL Manager Java Based, MySQL Administrator for Windows. Pada tugas 

akhir ini penulis menggunakan PHPMyAdmin sebagai tool pengelola MySQL. 

PHPMyAdmin merupakan salah satu tool manajemen database MySQL berbasis 

web, artinya interaksi pemeliharaan dilakukan oleh client dengan menggunakan 

antarmuka browser. 

2.7 Tools Pengembangan Sistem 

Dalam melakukan pengembangan terhadap sebuah sistem diperlukan 

adanya aplikasi yang menjadi tools pendukung dalam pembuatan sistem. Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai aplikasi pendukung adalah sebagai berikut. 

 

2.7.1    SQLite 

SQLite android memiliki fasilitas untuk membuat database yang dikenal 

dengan SQLite. SQLite adalah salah satu software yang bersifat embedded yang 

sangat populer. SQLite memiliki kelebihan yaitu menggunakan kombinasi SQL 

interface dan penggunaan memory yang sangat sedikit dengan kecepatan yang 

sangat cepat. SQLite di android termasuk dalam android runtime, sehingga setiap 

versi android dapat membuat database dengan SQLite. Untuk membuat dan 

membuka database pada android yang paling baik adalah menggunakan libraries 

import android database sqlite SQLite Open Helper yang menyediakan tiga 

metode yaitu:  

1. Constructor, menyediakan representasi versi dari database dan skema 

database yang digunakan. 

2. onCreate(), menyediakan SQLite Database object yang digunakan 

dalam definisi tabel dan inisialisasi data. 

3. onUpgrade(), menyediakan fasilitas konversi database dari database 

versi lama ke database versi baru atau sebaliknya. 

Adapun fitur-fitur yang ada pada SQLite adalah: 
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1. Serverless, SQLite tidak memerlukan proses pada server atau sistem 

untuk menjalankannya, melainkan hanya sebuah file yang diakses oleh 

library SQLite.  

2. Cross Platform, semua instan database berada dalam sebuah file yang 

cross-platform, tidak memerlukan administrasi.  

3. Zero Configuration, tidak ada server berarti tidak perlu setup, 

membuat sebuah database instan adalah semudah anda membuat file 

biasa. 

4. Small Runtime Footprint, untuk membangun database SQLite hanya 

membutuhkan kurang dari satu megabyte library (kode program) dan 

hanya membutuhkan beberapa megabyte memory, bahkan dengan 

beberapa adjustment baik ukuran library maupun memory dapat 

diperkecil. 

5. Self-Contained, sebuah library mengandung keseluruhan dari sistem 

database, yang langsung terintegrasi pada sebuah aplikasi program.  

6. Ransactional, SQLite transaction memperbolehkan aksi penyimpanan 

melalui beberapa proses thread.  

7. Full Featured, SQLite mensupport hampir sebagian besar standar 

SQL92 (SQL2). 

8. Highly Reliable, tim pengembang SQLite mengembangkan melalui 

kode program yang sangat serius serta telah melewati proses testing. 

 Eclipse tidak mendukung pembuatan database SQlite di dalam fitur-

fiturnya. Perlunya software pembantu yang dapat membuat sebuah database 

kosong yang nantinya database tersebut dapat digunakan oleh android untuk 

dimodifikasi atau diakses oleh suatu program android tertentu. 

Eclipse adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan disemua platform 

(platform-independent). Berikut ini adalah sifat dari eclipse: 

1. Multi-platform. 

2. Mulit-language. 

3. Multi-role. 
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Menurut Peranginangin (2006), eclipse pada saat ini merupakan salah satu 

IDE favorit dikarenakan gratis dan open source, yang berarti setiap orang boleh 

melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari eclipse 

yang membuatnya populer adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan 

oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plug-in. 

2.8 Prototype  

Menurut Pressman (2012), dalam melakukan perancangan sistem yang 

akan dikembangkan dapat menggunakan metode proyotype. Metode ini cocok 

digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan 

kembali. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna, 

kemudian membuat sebuah rancangan yang selanjutnya akan dievaluasi kembali 

sebelum diproduksi secara benar. 

Menurut Pressman (2012), prototype bukanlah merupakan sesuatu yang 

lengkap, tetapi sesuatu yang harus dievaluasi dan dimodifikasi kembali. Segala 

perubahan dapat terjadi pada saat prototype yang dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna pada saat yang sama memungkinkan pengembang untuk 

lebih memahami kebutuhan pengguna secara lebih baik. Berikut adalah tahapan 

dalam metode prototype. 

1. Komunikasi dan pengumpulan data awal, yaitu analisis terhadap 

kebutuhan pengguna. 

2. Quick desain (desain cepat), yaitu pembuatan desain secara umum 

untuk selanjutnya dikembangkan kembali. 

3. Pembentukan prototype, yaitu pembuatan perangkat prototype 

termasuk pengujian dan penyempurnaan. 

4. Evaluasi terhadap prototype, yaitu mengevaluasi prototype dan 

memperhalus analisis terhdap kebutuhan pengguna. 

5. Perbaikan prototype, yaitu memproduksi perangkat secara benar 

sehingga dapat digunakan oleh pengguna. 
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2.9 User Acceptance Test (UAT) 

Menurut Simarmata (2010), User Acceptance Test (UAT) atau uji 

penerimaan pengguna adalah suatu proses pengujian oleh pengguna yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa software 

yang telah dikembangkan dapat diterima oleh pengguna,  jika hasil pengujian 

(testing) sudah dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna. Proses UAT 

didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati bersama. Dokumen 

requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software yang harus 

dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini semestinya menjadi acuan 

untuk pengujian. 

Menurut Simarmata (2010), pengujian ini merupakan perangkat lunak 

akan diserahkan kepada pengguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak 

memenuhi harapan pengguna dan berkerja seperti yang diharapkan. Pada 

pengembangan perangkat lunak, UAT juga disebut pengujian beta (beta testing), 

pengujian aplikasi (application testing) dan pengujian pengguna akhir (end user 

testing) adalah tanggapan pengembangan perangkat lunak ketika perangkat lunak 

diuji oleh pengguna. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai pembahasan system informasi promosi dan 

pemasaran berbasis web dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu. 

Nama Peneliti Judul Kelebihan 

Fairus Salsabila, Inovasi Program 

Elektronik Tilang (E-

Tilang) Dalam 

Meningkatkan 

Pelayanan Publik Di 

Kepolisisan Resort 

(Polres) Kediri 

 

1. Bahwa   inovasi   Elektronik Tilang (E-

Tilang) di Polres Kediri sudah berjalan 

dengan baik dan sudah bisa diterima oleh 

masyarakat. 

2. Menjadikan   Polres   Kediri sebagai   

pelopor   inovasi layanan  berbasis  

teknologi  informasi  pertama  di 

Indonesia 
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu (lanjutan). 

Sandy Subavhe, 

Soewarto 

Hardhienata, Arie 

Qur’ania 

Aplikasi E-Tilang 

Kendaraan Bermotor 

Berbasis Android 

 

1. Data    yang dihasilkan  lebih  akurat  

dikarenakan tidak   hanya   data   tilang   

saja   yang dimasukan     oleh     petugas     

namun petugas   dapat   mengambil   

gambar pelanggar, plat nomor 

kendaraan, dan rangka   motor   dalam   

satu   gambar Sistem yang dibangun 

dapat mempermudah pencarian data 

produk. 

2. Data   pelanggar   yang   sudah masuk   

kedalam   web   dapat   dilihat kebenaran   

datanya   oleh   pelanggar 

Ade Irma 

Suryani 

Sistem Informasi 

Pelopor Denda Dan 

Biaya Perkara Tilang 

Pada Kejaksaan 

Negeri Pariaman 

1. Dengan adanya sistem ini petugas 

kejaksaan negeri pariaman dalam 

proses pengelolaan data tilang telah 

menggunakan aplikasi khusus 

2. Dengan ada nya aplikasi ini pencarian 

data perkara dan transaksi 

pembayaran denda tilang tidak 

membutuhkan waktu yang lama 

 


