
6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Sri Haryanti (2012), melakukan penelitian tentang merancang suatu sistem 

e-commerce yaitu sistem informasi penjualan produk pakaian berbasis web. 

Sistem e-commerce ini akan menampilkan semua persediaan dari berbagai jenis 

produk yang ditawarkan lengkap dengan spesifikasi dan harga produk. Sehingga 

penjual dan pembeli dapat mengakses ketersediaan produk serta dapat 

bertransaksi secara online kapan saja dan dimana saja. Peneliti menggunakan 

metode waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya 

tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Metode ini merupakan metode yang 

sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode 

waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau 

secara linear. Jadi setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh 

sebelum diteruskan ke tahap berikutnya untuk menghindari terjadinya 

pengulangan tahapan. Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah - 

langkah sebagai berikut: Survei Sistem, Analisa Sistem, Design Sistem, 

Pembuatan Sistem, Implementasi Sistem, Pemeliharaan Sistem. 

 Thya safitri (2015), Penelitian yang dilakukan adalah perancangan sistem 

informasi Praktek Kerja Lapangan yang ditujukan untuk membantu penyelesaian 

beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait pelaksanaan PKL. 

Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi, 

membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses 

bisnis. Dengan adanya sistem informasi PKL ini, maka didapatkan dengan mudah 

informasi-informasi yang diperlukan. Informasi merupakan data yang telah diolah 

dan berubah menjadi konteks yang berarti dan berguna bagai pemakai akhir. 

Tujuan penelitian Perancangan sistem informasi Praktek Kerja Lapangan ini 

adalah dapat membantu tugas BAK untuk mempermudah melakukan pengelolaan 

data kegiatan PKL dengan mudah dan lebih terstruktur, membantu dosen 

pembimbing dalam melihat report dengan jangka waktu tertentu dan 
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mempermudah mahasiswa dalam melakukan tahap administrasi dan tahap 

pengisian berita acara, karena dengan informasi berbasis web ini mahasiswa 

mampu mengakses nya dimanapun dan kapanpun. 

2.2 Internet 

2.2.1  Pengertian Internet 

 Internet merupakan salah satu infrastruktur utama e-commerce. Pada 

mulanya, jaringan internet dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktivitas 

riset dan keperluan para akademisi. Dalam perkembangannya, internet 

dieksploitasi untuk berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk  keperluan 

komersil. Internet itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Interconnection 

Networking. Menurut Randall dan Latulipe Secara sederhana, internet bisa 

diartikan sebagai “a global network of computer networks” (Diana, 2001, p3). 

Dengan demikian, pada dasarnya internet merupakan jaringan komputer yang 

sangat besar terbentuk dari jaringan – jaringan kecil yang saling terhubung satu 

sama lain. 

Jaringan internet sukses dikembangkan dan diuji coba pertama kali pada 

tahun 1969 oleh U.S. Department of  Defense dalam proyek ARPANet (Advanced 

Research Projects Network). Sejak itu perkembangan internet berlangsung sangat 

pesat. Salah satu factor yang berkontribusi pada menjamurnya pemakaian internet 

di seluruh belahan dunia adalah perkembangan WWW (World Wide Web) yang 

dirancang oleh Tim Berners-Lee dan staf ahli di laboratorium CERN (Conseil 

European Pour Ia Recherche Nucleaire) di Jenewa (Swiss) pada tahun 1991. 

2.3  E – commerce 

2.3.1  Definisi E-commerce 

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen 

(consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang 

perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer 

(komputer networks) yaitu internet. 

Definisi dari e-commerce menurut Kalakota dan Whinston (1997) dapat 

ditinjau dalam 3 perspektif berikut: 
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1.  Dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah pengiriman barang,        

layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau 

melalui peralatan elektronik lainnya. 

2.  Dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi 

yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. 

3.  Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang 

memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk 

memangkas biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas 

barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. 

4.  Dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk 

membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan 

sarana online lainnya. Triton (2006), menjelaskan bahwa e-commerce 

(electronic commerce) sebagai perdagangan elektronik dimana untuk 

transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui 

elektronik pada jaringan internet. Keberadaan e-commerce sendiri dalam 

internet dapat dikenali melalui adanya fasilitas pemasangan iklan, 

penjualan, dan service support terbaik bagi seluruh pelanggannya dengan 

menggunakan sebuah toko online berbentuk web yang setiap harinya 

beroperasi selama 24 jam. 

 

2.3.2   Kategori E-commerce 

 E-commerce dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu: 

1. Electronic markets 

Electronic markets merupakan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menampilkan berbagai penawaran yang tersedia dalam 

segmen pasar sehingga pembeli dapat membandingkan harga (dan atribut 

lainnya) dari berbagai penawaran yang ada dan membuat keputusan. 

Contoh umum dari electronic markets ialah sistem pemesanan tiket 

pesawat terbang. 

2. EDI (Electronic Data Interchange) 

EDI menyediakan system standar untuk pengkodean transaksi 

perdagangan sehingga mereka dapat dikomunikasikan secara langsung dari 
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satu system komputer ke sistem computer yang lainnya tanpa 

membutuhkan perintah tertulis, tagihan, penundaan dan kesalahan dalam 

penanganan media kertas. EDI digunakan oleh organisasi yang memakai 

transaksi biasa dalam jumlah besar. Salah satu sektor dimana EDI 

digunakan secara ekstensif adalah pertukaran di dalam supermarket yang 

menggunakan EDI untuk bertransaksi dengan supplier mereka. 

3. Internet Commerce 

Teknologi komunikasi dan informasi juga dapat digunakan untuk 

periklanan dan membuat satu kali penjualan dalam daerah produk dan jasa 

yang besar. E-commerce jenis ini dilambangkan dengan pemakaian 

internet secara komersial. Internet dapat digunakan untuk pembelian buku 

yang dapat dikirimkan melalui pos atau pemesanan tiket yang dapat 

dilakukan oleh klien kapan saja mereka ingin. Hal ini dapat ditandai 

dengan internet bukan sebagai satusatunya teknologi yang digunakan 

untuk pelayanan jenis ini dan ini bukan satu – satunya kegunaan internet 

dalam e-commerce. 

2.3.3 Struktur E-commerce 

Infrastruktur e-commerce: 

1. Internet : jaringan global 

2. Intranet : jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan 

teknologi internet, seperti protocol internet, browser web. 

3. Extranet : jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa 

internet. 

Selain infrastruktur, aplikasi e-commerce juga ditunjang oleh lima pilar : 

1. SDM (people) 

2. Peraturan/perundangan publik (Public Policy) 

3 Pemasaran dan Periklanan (Marketing and Advertisement) 

4. Layanan-layanan pendukung (Support and Services) 

5. Kemitraan Usaha (Business partnership) 
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2.3.4 Klasifikasi E-commerce 

Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang adalah 

berdasarkan sifat transaksinya, antara lain: 

1. Business to Business (B2B) 

Jenis transaksi dimana pembeli biasanya membeli dalam jumlah besar 

karena akan dijual kembali. Contoh penjualan grosir. 

2. Business to Consumer (B2C) 

Jenis transaksi dimana pembelinya perorangan dan tidak punya tujuan 

untuk menjualnya kembali biasanya semacam toko online yang menjual 

berbagai macam barang. 

3. Consumer to Consumer (C2C) 

Jenis transaksi dimana pembelinya perorangan yang tidak mempunyai 

tujua untuk dijual kembali dan penjualnya juga perorangan yang tidak 

menyediaka bermacam-macam barang melainkan hanya beberapa barang 

saja. Contoh: online advertising. 

4. Consumer to Business (C2B) 

Termasuk kedalam kategori ini adalah perseorangan yang menjual produk 

atau layanan kepada organisasi, dan perseorangan yang mencari penjual, 

berinteraksi dengan mereka dan menyepakati suatu transaksi. 

2.3.5   Keamanan E-commerce 

Keamanan E-commerce sangat penting sekali untuk menjaga data rahasia 

yang dimiliki oleh user atau admin. Berikut beberapa konsep dasar keamanan e-

commerce: 

1.  Security Policy (Kebijaksanaan keamanan yang digunakan) merupakan 

satu set aturan yang diterapkan pada semua kegiatan-kegiatan pengamanan 

dalam security domain. Security domain merupakan satu set sistem 

komunikasi dan komputer yang dimiliki oleh organisasi yang 

bersangkutan. 

2.  Authorization (Otorisasi) berupa pemberian kekuatan secara hukum untuk 

melakukan segala aktifitasnya. 
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3.  Accountability (kemampuan dapat diakses) memberikan akses ke personal 

security. 

4.  A Threat (Ancaman yang tidak diinginkan) merupakan kemungkinan 

munculnya seseorang, sesuatu atau kejadian yang bisa membahayakan 

aset-aset yang berharga khususnya hal-hal yang berhubungan dengan 

confidentiality, integrity, availability dan legitimate use. 

5.  An Attack (Serangan yang merupakan realisasi dari ancaman), pada sistem 

jaringan komputer ada dua macam tipe serangan, yaitu passive attack 

(misalnya monitoring terhadap segala kegiatan pengiriman informasi 

rahasia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak) dan active 

attack (misalnya perusakan informasi yang dilakukan dengan sengaja dan 

langsung mengenai sasaran). 

6. Safeguards (Pengamanan) meliputi kontrol fisik, mekanisme, 

kebijaksanaan dan prosedur yang melindungi informasi berharga dari 

ancaman-ancaman yang mungkin timbul setiap saat. 

7.  Vulnerabilities (Lubang-lubang keamanan yang bisa ditembus). 

8. Risk (Resiko kerugian) merupakan perkiraan nilai kerugian yang 

ditimbulkan oleh kemungkinan adanya attack yang sukses. 

9.  Risk Analysis (Analisa Kerugian) merupakan proses yang menghasilkan 

suatu keputusan apakah pengeluaran yang dilakukan terhadap safeguards 

bias menjamin tingkat keamanan yang diinginkan. 

2.4 Sistem 

2.4.1 Pengertian Sistem 

Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G.Simkin dalam bukunya yang 

berjudul “Accounting Information Systems Concepts and Practice for Effective 

Decision Making” tahun 1984 mendefinisikan suatu sistem adalah suatu kesatuan 

yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan (goal) 

yang sama. 

Sistem juga merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang memiliki 

sifat-sifat tertentu, yang saling berinteraksi,  terkait dan bekerja sama untuk 
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memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah 

masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output). 

2.4.2  Karakter Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu 

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

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

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

1. Komponen Sistem. 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan 

bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen atau elemen sistem 

dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. 

2. Batas Sistem. 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 

menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem. 

Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan seperti energi yang harus tetap di jaga dan dipelihara. 

4. Penghubung Sistem. 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem lainnya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi 

dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

5. Masukan Sistem. 

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) yaitu 

energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi. Selain itu 

terdapat pula masukan sinyal (signal input) merupakan energi yang 

diproses untuk menjadi keluaran. 

 

 



13 
 

6. Keluaran Sistem. 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 

7. Pengolah Sistem. 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu 

sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah merupakan bagian yang  akan 

mengubah masukan menjadi keluran. 

8. Sasaran Sistem. 

Suatu sistem dapat dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau 

tujuannya. 

2.5  Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang 

berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami di 

dalam keputusan sekarang maupun masa depan. 

2.5.1  Arsitektur Informasi 

Arsitektur informasi merinci struktur semua informasi yang digunakan  

oleh organisasi. Struktur ini menggunakan tiga dimensi: 

1. Apa yang disimpan? 

2. Di mana ditempatkan? 

3. Bagaimana ia dipindahkan dari tempat ke tempat? 

Arsitektur informasi biasanya dibahas pada tingkat logik dan fisik. 

Arsitektur informasi yang logik menggambarkan kesatuan bisnis yang digunakan 

oleh organisasi dan hubungannya satu sama lain. 

Tingkatan fisik arsitektur informasi meliputi bagaimana struktur logis 

informasi dipelihara. Informasi dapat disimpan dalam basisdata relasional, gudang 

data (data warehouses), sumber eksternal, sistem manajemen dokumen, dan lain-

lain. 
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2.5.2  Pengertian Data 

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari 

bentuk tunggal datum atau data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event) adalah 

sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis kejadian-kejadian 

yang sering terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan 

transaksi. 

2.6  Sistem Informasi 

Menurut (Abdul Kadir, 2003) sesungguhnya yang dimaksud dengan 

sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. Istilah sistem informasi lebih 

sering dipakai tanpa embel-embel berbasis komputer walaupun dalam kenyataan 

nya komputer merupakan bagian yang penting. Jadi sistem informasi yaitu 

mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan 

prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi) dan 

dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan.  

2.7  Komponen Sistem Informasi 

Menurut (Abdul Kadir, 2003) dalam suatu sistem informasi terdapat 

komponen-komponen seperti: 

1. Perangkat keras (hardware) 

Mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.  

2. Perangkat lunak (software) 

Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat 

memproses data. 

3. Prosedur 

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan 

pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

4. Orang 

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem 

informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. 
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5. Basis data (database) 

Sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penyimpanan data. 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data 

Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai 

secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. 

2.8    UML ( Unifed Modeling Language ) 

Menurut Nugroho (2005) Pada perkembangan teknik pemrograman 

berorientasi objek, muncullah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk 

pembangunan perangkat lunak yang di bangun dengan pemrograman berorientasi 

objek, yaitu Unifed Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya 

kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, 

membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan 

bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal di dunia sistem informasi yang 

tidak dapat dilakukan, semua tergantung kebutuhan lingkungan dan konteksnya. 

Begitu juga dengan perkembangan penggunaan UML bergantung pada level 

abstraksi penggunaannya. Jadi belum tentu pandangan yang berbeda dalam 

penggunaan UML adalah suatu yang salah, tapi perlu ditelaah dimanakah UML 

digunakan dan hal apa yang ingin di visualkan. Secara analogi jika dengan bahasa 

yang kita gunakan sehari-hari, belum tentu penyampaian bahasa dengan puisi 

adalah hal yang salah. Sistem informasi bukanlah ilmu pasti, maka jika ada 

banyak perbedaan dan interpretasi di dalam bidang sistem informasi merupakan 

hal yang sangat wajar. 

2.8.1  Use Case Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Use case atau diagram use case merupakan 

permodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan di buat. Use 

case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan di buat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 
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fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesederhana 

mungkin dan dapat di pahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu 

pendefinisian apa yang di sebut aktor dan use case. 

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan di buat di luar sistem informasi yang akan di 

buat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi 

aktor belum tentu merupakan orang. 

2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

Simbol Deskripsi 

 

Use case 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor, biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja di awal di awal frase 

nama use case. 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang berinterkasi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan di buat itu sendiri, 

jadi walaupun simbil dari aktor adalah gambar 

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, 

biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di 

awal frase nama aktor. 

 

Asosiasi/association 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor. 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang di tambahkan dapat berdiri 

Actor
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sendiri walau tanpa use case tambahan itu. 

 
Include berarti use case yang tambahan akan 

selalu melakukan pengecekan apakah use case 

yang ditambah telah dijalankan sebelum use case 

tambahan dijalankan. 

 

Generalisasi 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari 

lainnya. 

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram. 

2.8.2  Class Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram kelas atau Class Diagram 

menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan di 

buat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang di sebut atribut dan 

metode operasi. 

1. Atribut merupakan variabel-variabel yang di miliki oleh suatu kelas. 

2. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 

Simbol Deskripsi 

 

Package 

Package merupakan sebuah 

bungkusan dari satu atau lebih kelas 

 

Kelas/class 

Kelas pada struktur sistem. 

NewPackage
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antarmuka/interface 

Sama dengan konsep interface 

dalam pemrograman berorientasi 

objek. 

 

Assosiasi/association 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum. Asosiasi biasanya juga 

disertai dengan mutiplicity. 

 

Assosiasi berarah/directed association 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lain, asosiasi biasanya 

juga disertai dengan multiplicity. 

 

Generalisasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum-

khusus). 

 

Ketergantungan/dependency 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

 

Agregasi/aggregation 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part). 

Tabel 2.2 Simbol Class Diagram 

2.8.3  Sequence Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram sekuen menggambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message 

yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar 

diagram sekuen maka haru diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use 

case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu. 

Banyaknya diagram sekuen yang harus digambar adalah sebanyak 

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

case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada 

diagram sekuen sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan maka 

diagram sekuen yang harus di buat semakin banyak. 

NewInterface
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Simbol Deskripsi 

 

 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi. 

 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

Tabel 2.3 Simbol Squence Diagram 

2.8.4  Collaboration Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram kolaborasi mengelompokkan message 

pada kumpulan diagram sekuen menjadi sebuah diagram. Dalam diagram 

kolaborasi yang di tuliskan adalah operasi/metopde yang dijalankan antara objek 

yang satu dan objek lainnya secara keseluruhan. Oleh karena itu dapat diambil 

dari jalannya interaksi pada semua diagram sekuen. Penomoran metode dapat 

dilakukan berdasarkan urutan dijalankannya metode/operasi diantara objek yang 

satu dengan objek lainnya tau objek itu sendiri. 

Simbol Deskripsi 

 Actor juga dapat berkomunikasi dengan 

object , maka actor juga dapat diurutkan 

sebagai kolom. Simbol Actor sama pada 

Actor Use Case Diagram. 
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 Object instance :  

Obyek yang dibuat, melakukan tindakan,  

dan / atau dimusnahkan selama lifeline 

 Interaksi link :  

Merupakan indikasi bahwa obyek 

kejadian  

dan berkolaborasi aktor dan pertukaran  

pesan. 

 Sinkronis pesan :   

Seketika sebuah komunikasi antara objek- 

objek yang menyampaikan informasi,  

dengan harapan bahwa tindakan akan  

dimulai sebagai hasil. 

Tabel 2.4 Simbol Collaboration Diagram 

2.8.5. Activity Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram aktivitas atau activity diagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut : 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface dimana 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 
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Simbol Deskripsi 

 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

 

Action 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

 

Initial Node 
Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

 

Actifity Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

 

Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran 

Tabel 2.5 Simbol Activity Diagram. 

2.8.6 Database 

1.  Menurut Gordon C. Everest : 

Database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis terbagi/shared, 

terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi.
 

2.  Menurut C.J. Date : 

Database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh 

sistem aplikasi dari suatu organisasi. 

a. Data input adalah data yang masuk dari luar sistem 

b. Data output adalah data yang dihasilkan system  

c. Data operasional adalah data yang tersimpan pada sistem 

3.  Menurut Toni Fabbri : Database adalah sebuah sistem file-file yang 

terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan 

data. 

4.  Menurut S. Attre : Database adalah koleksi data-data yang saling 

berhubungan mengenai suatu organisasi/enterprise dengan macam-macam 
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pemakaiannya. Jadi sistem database adalah sistem penyimpanan data 

memakai komputer. 

2.9  Metode Berorientasi Objek 

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

paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai 

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

berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai 

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

data dan perilakau (behavior) yang mengaturnya.  

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

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta 

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

bantuan komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus 

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta 

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum 

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara 

keseluruhan. 

Objek adalah konsep abtraksi atau sesuatu yang memiliki arti bagi aplikasi 

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

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

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

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

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

1. Abtraksi (abtraction) 

2. Pewarisan (inheritance) 

3. Banyak bentuk (polymorphism) 

4. Pembungkusan (encapsulation) 

5. Pengiriman pesan (message sending) 

6. Assosiasi (assosiation) 

7. Aggregasi (aggregation) 
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2.9.1  Object Oriented Analysis (OOA) 

Menurut ( Nugroho, 2005 ) OOA adalah 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 

informamsi, gambar-gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam 

konteks representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. 

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 

2.9.2  Object Oriented Design (OOD) 

 Menurut adi Nungroho, OOD adalah merancang kelas-kelas yang 

teridentif ikasi 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. Mendesai arsitektur sistem. 

3. Identifikasi objek sistem utama. 

4. Mengembangkan model desain. 
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2.10  Website 

 Website  disebut  juga  site,  situs,  situs  web  atau  portal.  Merupakan  

kumpulan  halaman  web  yang berhubungan  antara  satu  dengan  lainnya,  

halaman  pertama  sebuah  website  adalah  homepage, sedangkan halaman demi 

halamannya secara mandiri disebut webpage, dengan kata lain website adalah 

situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet diseluruh dunia. 

Website adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet. 

Pengguna internet semakin hari semakin bertambah banyak, sehingga hal ini 

adalah potensi pasar yang berkembang terus. 

World Wide Web (www) atau biasa disebut dengan web, merupakan salah 

satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Informasi web didistribusikan 

melalui pendekatan hypertext, yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi 

acuan untuk membuka dokumen lain. Dengan pendekatan hypertext ini seseorang 

dapat memperoleh informasi dengan melompat dari suatu dokumen ke dokumen 

yang lain. Dokumen-dokumen yang diaksespun dapat tersebar diberbagai mesin 

dan bahkan diberbagai negara. Perubahan informasi dalam halaman-halaman web 

dapat ditangani melalui perubahan data, bukan melalui perubahan program 

kecuali jika memang diharuskan adanya perubahan dari sintaknya atau kode 

programnya. Sebagai imlementasinya, aplikasi web dapat dikoneksikan ke basis 

data terutama macromedia dreamweaver dengan sintak program PHP dengan 

PHPMyAdmin. 

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, 

suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi 

informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi 

informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah 

berasal dari pemilik serta pengguna website. 
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2.10.1 Unsur-unsur website. 

 Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia 

unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut: 

1. 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 

mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name dalah 

alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada internet. 

Nama domain diperjual belikan secara bebas di internet dengan status 

sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi 

ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website 

tersebut. Contoh nama domain berekstensi internasional adalah com, net, 

org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara 

Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website perusahaan), ac.id 

(nama domain website pendidikan), go.id (nama domain website instansi 

pemerintah), or.id (nama domain website organisasi). 

2. Rumah tempat website (Web hosting) 

Pengertian web hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat 

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

lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa 

dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, 

semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat 

dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga diperoleh 

dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan hard disk dengan 

ukuran MB (Mega Byte) atau GB (Giga Byte). Waktu 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. 

3. Desain website 

Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta 

penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting 
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dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan 

keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian 

pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. membuat website 

biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat 

ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu 

diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. 

Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam 

program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs 

yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini 

yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya 

pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer. 

2.11 Profil Perusahaan 

PT Agromedia group terletak di Jl. Soekarno Hatta, komplek damai 

langgeng blok B.1 No. 07 RT 09/07 Sidomulyo Kec. Tampan – Pekanbaru, 

dibangun dengan gedung 2 tingkat, lantai 1 pergudangan dan lantai 2 untuk 

perkantoran. 

 

 


