
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem 

 Menurut Mc Leod (Deni & Kunkun, 2013) sistem adalah sekelompok 

elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Jugiyanto (Deni & Kunkun, 2013) terdapat dua kelompok 

pendekatan sistem di dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan pada prosedur 

dan pendekatan pada komponen-komponen, serta elemen-elemen.  

 Suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua komponen atau 

lebih, subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem 

mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mempunyai komponen-

komponen, batas sistem, lingkungan luas sistem, penghubung, masukan, keluaran, 

pengolah, dan sasaran/tujuan. 

 Bentuk dasar suatu sistem sangat sederhana, terdiri dari masukan, pengolah 

dan keluaran. 

Masukan                    Mengolah                   Keluaran 

 

 Pada kondisi tersebut, sistem tersebut tidak menunjukkan adanya kendali, 

padahal untuk menjaga kelangsungan suatu sistem perlu adanya kendali, sistem 

pengendalian tersebut dapat berupa umpan balik, umpan maju, atau pencegahan. 

Dengan adanya pengendalian, suatu sistem dapat berkembang menjadi semakin 

baik. 

 

1. Karakteristik Sistem 

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

a. Komponen Sistem (Components) 

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 

atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun 
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kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-

subsistem. 

b. Batas Sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

c. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem yang lainnya. 

e. Masukan Sistem (Input) 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

Masukkan  dapat  berupa  masukan  perawatan  (maintenance input)  dan  

masukan  sinyal  (signal  input). Maintenance input adalah energi yang 

dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 

g. Pengolah Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempuyai suatu bagian pengolah yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran. 

h. Sasaran system (Objective) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). 

 

2. Klasifikasi Sistem 

 Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstrak system) dan sistem 

fisik (physical system) 
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b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan sistem 

buatan manusia (human made system) 

c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (dedeministic system) dan 

sistem tak tentu (probalistic system) 

d. Sistem diklafikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan sistem 

terbuka (oped system). 

2.2 Informasi 

 Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua 

hasil pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak 

memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah 

merupakan informasi bagi orang tersebut (Deni & Kunkun, 2013).  

 Kelangsungan hidup suatu organisasi sangat bergantung pada kelancaran 

informasi yang diperoleh. Semakin banyak informasi yang didapat, suatu 

orgasnisasi dapat semakin berkembang. Sebaliknya, bila suatu organisasi tidak 

mendapat informasi, organisasi tersebut tidak akan dapat berkembang. 

 Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu 

kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber informasi 

adalah data yang dapat berbentuk simbol, huruf, alphabet, angka, suara sinyal, 

gambar-gambar, dan sebagainya. Data adalah kenyataan yang menggambarkan 

suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. 

Siklus Informasi 

 Data diolah melalui suatu model menjadi informasi, kemudian penerima 

informasi tersebut membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti 

menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. 

Data tersebut selanjutnya akan diterima sebagai input dan diproses kembali lewat 

suatu model, demikian seterusnya akan membentuk suatu siklus. 

 Berkaitan dengan penyediaan informasi bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan, informasi yang diperoleh hasrus berkualitas. Kualitas 

informasi tergantung dari tiga hal, yaitu : 
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1. Akurat (Accurate) 

Diartikan  bahwa  suata  sistem  informasi  harus  benar-benar  dapat 

memberikan  suatu  kebenaran  dan  bebas  dari  kesalahan-kesalahan, tidak 

bias atau menyesatkan,  dan harus jelas menceritakan maksudnya. Dalam 

prakteknya, mungkin dalam penyampaian suatu informasi banyak terjadi 

gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak isi dari informasi 

tersebut. Komponen akurat meliputi : 

a. Completeness, berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus 

memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan 

sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

b. Correctness, berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus 

memiliki kebenaran. 

c. Security, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus 

memiliki keamanan. 

2. Tepat waktu (Time Lines) 

Diartikan  bahwa  informasi yang  digunakan  bukan merupakan  informasi 

yang  telah  usang  dan  tidak  bernilai  lagi,  serta  harus  sampai  pada  

penerima tidak terlambat sehingga dapat membuat keputusan secara tepat 

waktu. 

3. Relevan 

Diartikan  bahwa  informasi  yang  disampaikan  mempunyai  hubungan 

dengan masalah yang akan digunakan bersama informasi tersebut. Dengan 

kata lain informasi mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

2.3 Sistem Informasi 

 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 
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diproses (data menjadi informasi) dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran 

atau tujuan (Kadir, 2003).  

 

1. Komponen Sistem Informasi 

Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti: 

a. Perangkat keras (hardware): mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer 

dan printer. 

b. Perangkat lunak (software) atau program: sekumpulan instruksi yang 

memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. 

c. Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan 

data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

d. Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem 

informasi. Pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

e. Basis data (database): sekumpulan table, hubungan, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penyimpanan data. 

f. Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang 

memungkinkan sesumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses 

oleh sejumlah pemakai. 

 

2. Kemampuan Utama Sistem Informasi 

Terdapat beberapa kemampuan utama sistem informasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar dan dengan kecepatan 

tinggi. 

b. Menyediakan kominukasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah. 

c. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang 

kecil tetapi mudah diakses. 

d. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak diseluruh dunia 

dengan cepat dan murah. 

e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam 

kelompok dalam suatu tempat atau beberapa lokasi. 
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f. Mengotomatisasikan proses-proses bisnis dan tugas-tugas yang dikerjakan 

secara manual. 

g. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan. 

h. Pembiayaan yang lebih murah daripada pengerjaan secara manual. 

2.4 Pengembangan Sistem Informasi 

 Pengembangan sistem merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu 

proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. Pengembangan sistem 

dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama 

secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada (Amsa, 2008). 

2.5 Penjualan 

 Penjualan adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan 

organisasi (Bayu Swastha, 1989). Menurut Marwan (1991), penjualan adalah suatu 

usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang 

diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna 

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. 

2.6 Website 

 Menurut Nur Marlena dan Dimas Sasongko (2010), bahwa website 

merupakan sebuah halaman berisi informasi yang dapat dilihat jika komputer 

terkoneksi dengan internet. Dengan adanya website, semua orang di dunia bisa 

mendapatkan dan mengelola informasi dengan berbagai sumber yang tersedia di 

internet. Website sendiri saat ini bisa memuat berbagai macam media, mulai dari 

teks, gambar, suara bahkan video. 

2.7 Metode Spiral 

 Metode spiral merupakan suatu model proses perangkat lunak evolusioner 

yang menggabungkan pendekatan prototyping yang bersifat iteratif dengan aspek-

aspek sistematis dan terkendali yang kita jumpai pada model air terjun (waterfall). 
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Model spiral menyediakan kemungkinan untuk pengembangan perangkat lunak 

yang cepat, yang bergerak dari versi perangkat lunak yang kurang lengkap menjadi 

versi yang semakin lengkap (Pressman, 2010). 

 Menggunakan model spiral, perangkat lunak dikembangkan mengikuti 

sejumlah peluncuran produk yang bersifat evolusioner. Selama tahap yang lebih 

awal, produk dan perangkat lunak yang diluncurkan mungkin berupa sebuah model 

atau suatu prototipe. Pada langkah-langkah iterasi berikutnya maka akan dihasilkan 

versi-versi perangkat lunak yang semakin lengkap. 

 

Gambar 2.1 Tahapan Proses Pada Model Spiral (Boehm, 1988) 

 Pada Gambar 2.1 adalah proses spiral, yang setiap loop mewakili satu fase 

dari software process. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem, loop 
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selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan, loop berikutnya berkaitan dengan 

desain sistem dan seterusnya. Setiap loop dibagi menjadi beberapa sektor: 

1. Objective settings (menentukan tujuan): menentukan tujuan dari fase 

yang ditentukan. Batasan-batasan pada proses dan produk sudah 

diketahui. Perencanaan sudah disiapkan, resiko dari proyek sudah 

diketahui, alternatif strategi sudah disiapkan berdasarkan resiko-resiko 

yang diketahui dan sudah direncanakan. 

2. Risk assesment and reduction (penanganan dan pengurangan resiko): 

setiap resiko dianalisis secara detil pada sektor ini. Langkah-langkah 

penanganan dilakukan, misalnya membuat prototype untuk mengetahui 

ketidakcocokan kebutuhan. 

3. Development and Validation (pembangunan dan pengujian): setelah 

evaluasi resiko, maka model pengembangan sistem dipilih. Misalnya jika 

resiko user interface dominan, maka membuat prototype user interface. 

Jika bagian keamanan yang bermasalah, maka menggunakan model 

formal dengan perhitungan matematis, dan jika masalahnya adalah 

integrasi maka sistem model waterfall lebih cocok. 

4. Planning (perencanaan): proyek dievaluasi atau ditinjau ulang dan 

diputuskan untuk terus ke fase selanjutnya atau tidak.  

 Model spiral dibagi menjadi sejumlah aktivitas kerangka kerja yang 

didefenisikan oleh tim pengembang perangkat lunak. Saat proses yang bersifat 

evolusioner diatas dimulai, tim perangkat lunak memulai melakukan aktivitas-

aktivitas yang diimplikasikan oleh jalur melingkar disekitar bagian dalam spiral, 

sesuai dengan arah putaran jam, dimulai dari bagian tengah. 

 Model spiral menjadi sebuah pendekatan yang realistis bagi perkembangan 

sistem dan perangkat lunak skala besar. Karena perangkat lunak terus bekerja 

selama proses bergerak, pengembang dan pemakai memahami dan bereaksi lebih 

baik terhadap resiko dari setiap tingkat evolusi. Model spiral menggunakan 

prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko. Tetapi yang lebih penting lagi, 
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model spiral memungkinkan pengembang menggunakan pendekatan prototipe 

pada setiap keadaan didalam evolusi produk. 

2.8 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

 Object Oriented Analysis adalah metode analisa yang memeriksa 

requirement (syarat/keperluan yang harus dipenuhi suatu sistem) dari sudut 

pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup 

permasalahan. Sedangkan Object Oriented Design adalah metode untuk 

mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek 

sistem atau subsistem (Suhendar, 2002). 

 OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek 

dibanding dengan data atau proses. Ada beberapa ciri khas dari pendekatan ini 

menurut Al Fatta (2007): 

a. Object adalah struktur yang mengenkapsulasi atribut dan metode yang 

beroperasi berdasarkan atribut-atribut. Object adalah abstraksi dari benda 

nyata dimana data dan proses diletakkan bersama untuk memodelkan 

struktur dan prilaku dari objek dunia nyata. 

b. Object class adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang sama dan 

prilaku yang sama. 

c. Inheritance, merupakan properti yang muncul katika tipe entitas atau object 

class disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas atau object class 

menerima atau mewarisi atribut dan metode dari pendahulunya. 

 

2.8.1 Object Oriented Analysis (OOA) 

 Menurut Salahuddin (2013) Analisis berorientasi objek atau Object 

Oriented Analysis (OOA) adalah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau 

kebutuhan akan sistem yang akan dibangung dengan konsep berorientasi objek, 

apakah benar kebutuhan yang ada dapat diimplementasikan menjadi sebuah sistem 

berorientasi objek. Ilustrasi OOA dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 Ilustrasi OOA 

(Sumber: Salahuddin, 2013) 

 Menurut Whitten (2004) teknik analisis berorientasi objek merupakan alat 

terbaik yang dapat digunakan untuk sebuah proyek yang akan 

mengimplementasikan sistem yang menggunakan teknologi objek yang 

membangun, mengelola, dan merakit objek-objek itu menjadi aplikasi komputer 

yang berguna. Perndekatan berorientasi objek dipusatkan pada sebuah teknik yang 

sering disebut objek medeling atau pemodelan objek. 

2.8.2 Object Oriented Design (OOD) 

 Menurut  Salahuddin (2013) desain berorientasi objek atau Object Oriented 

Design (OOD) adalah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau 

kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain 

pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi 

objek. Ilustrasi OOD dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:  

 

 

 

 

 

Pengembang/developer 

perangkat lunak 

 

Diskusi/brainstromin 

Pengguna/user 

Kebutuhan 

saya..... 

Bagian ..... tidak mungkin 

diimplementasikan 

Bagian .... bisa diimplementasikan 

dengan kondisi... 
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Gambar 2.3 Ilustrasi OOD 

(Sumber: Salahuddin, 2013) 

 

2.9 Unified Modeling Language (UML) 

2.9.1 Class Diagram 

 Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan 

variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau metode 

adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Salahuddin, 2013). 

 Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak singkron (Salahuddin, 2013). Diagram kelas 

terdiri dari simbol-simbol yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

Pengembang/developer 

perangkat lunak 

Spesifikasi 

Kebutuhan 

Pengguna/User 

 

Mengelola pustaka 

Mengelola anggota 

..................... 

Diagram perencangan 

 

Desain tampilan 

 

Memetakan,  

mengubah,  

mengkonversi 
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Tabel 2.1 Simbol Class Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 
Association 

Menghubungkan atara objek satu 

dengan objek lainnya. 

 

Directed association 

(asosiasi berarah ) 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lain. 

 

Generalisasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum-

khusus). 

 
Dependency 

(Kebergantungan) 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

 
Aggregation 

(Agregasi) 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part). 

 

2.9.2 Usecase Diagram 

 Usecase atau diagram usecase merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Usecase mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Simbol pada use case dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2 Simbol Diagram Usecase 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

 

 
Actor 

Actor adalah segala sesuatu 

yang berinteraksi langsung 

dengan sistem aplikasi 

komputer, seperti orang, 

benda atau lainnya. Tugas 

actor adalah memberikan 

informasi kepada sistem 

dan dapat memerintahkan 

sistem agar melakukan 

sesuatu tugas. 

 

Usecase 

Use case digambarkan 

sebagai lingkaran elips 

dengan nama use case 

dituliskan didalam elips 

tersebut. 

 

Assosiation 

Relationship 

Asosiasi digunakan untuk 

menghubungkan actor 

dengan use case. 

 

Generalization 

Relationship 

Generalization 

menunjukkan hubungan 

antara elemen yang  lebih 

umum ke elemen  yang  

lebih  spesifik. 

 

<<extend>> 
Extend Relationship 

Extend menunjukkan 

bahwa suatu bagian dari 

elemen di garis tanpa panah 

bisa disisipkan kedalam 

elemen yang ada di garis 

dengan panah.    
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<<include>> 

 

Include  Relationship 

Include menunjukkan suatu 

bagian  dari  elemen  (yang  

ada  digaris  tanpa  panah) 

memicu eksekusi bagian 

dari elemen lain (yang ada 

di garis dengan panah 

 

2.9.3 Activity Diagram 

 Menurut Salahuddin (2013) diagram aktivitas atau activity diagram 

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

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan 

disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa 

yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Simbol pada 

diagram aktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Simbol Diagram Activity 

Simbol Nama Keterangan 

 
Action 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

 
Start State 

Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

 
End State 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

 Process Pilihan untuk mengambil keputusan. 

 
Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 
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2.9.4 Sequence Diagram 

 Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada usecase dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah usecase beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram sekuen 

juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada usecase (Salahuddin, 2013). 

 Menurut Whitten (2004) Sequence menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada eksekusi sebuah use case 

atau operasi. Diagram ini mengilustrasikan bagaimana pesan terkirim dan diterima 

di antara objek dan dalam sekuensi apa. Simbol dari diagram sekuensial dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2.4 Simbol Sequence Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 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 dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

sistem. 

 

Lifeline 

Lifeline mengindikasikan keberadaan sebuah object 

dalam basis waktu. Notasi untuk Lifeline adalah 

garis putus-putus vertical yang ditarik dari sebuah 

obyek. 

Object 1 
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Tabel 2.4 Simbol Sequence Diagram (Lanjutan) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Activation 

Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak segi 

empat yang digambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan sebuah objek yang akan 

melakukan sebuah aksi. 

 

 Message 

Message, digambarkan dengan anak panah 

horizontal antara Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi antara object-object. 

 

2.10 Database 

 Dalam buku Raharjo (2011) database didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat. Sedangkan dalam (Fadlisyah, 2008) 

database adalah sekumpulan tabel-tabel yang saling berelasi, relasi tersebut bisa 

ditunjukkan dengan kunci dari tiap tabel yang ada. Satu database menunjukkan satu 

kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. 

 Basisdata (database) memiliki peran yang sangat penting dalam 

perusahaan. Informasi dapat diperoleh dengan cepat berkat data yang mendasarinya 

telah disimpan dalam basisdata. Sebagai contoh, mekanisme pengambilan uang 

pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesungguhnya didasarkan pada pengambilan 

keputusan yang didasarkan pada basisdata. Pertama, sistem akan memvalidasi 

keabsahan pemilik kartu dengan memerika password yang diberikan oleh orang 

tersebut. Dalam hal ini, password yang diketik akan dicocokkan dengan password 

pada basisdata. Jika sama, langkah berikutnya akan dilaksanakan, yaitu memeriksa 
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saldo uang yang tercatat di basisdata terhadap jumlah uang yang diambil. Jika 

memenuhi syarat, uang akan dikeluarkan oleh mesin (Kadir dkk, 2003). 

2.11 Perangkat Lunak Pendukung 

2.11.1 MySQL 

 MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan 

mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah 

standar SQL (Structured Query Language) (Nugroho, 2005). MySQL mempunyai 

dual-lisensi, yaitu Open Source di bawah GPL (GNU General Public License) dan 

Commercial dibawah MySQL AB. Ini berarti dalam satu produk MySQL yang sama 

tersedia dalam GPL yang bersifat gratis, dan yang bersifat komersi dari MySQL AB 

(Sanjaya, 2006). 

 Untuk membuat database MySQL, penelitian ini menggunakan aplikasi 

bawaan XAMPP, yakni Phpmyadmin. Phpmyadmin adalah aplikasi GUI 

(Graphical User Interface) untuk MySQL yang berbasis web, sehingga kita bisa 

membuat, menghapus, dan melakukan perintah MySQL melalui tampilan web. 

Xampp yang bersifat free sehingga xampp dapat di download gratis pada alamat 

https://www.apachefriends.org/download.html.  

Dalam buku Puspitosari (2011) disebutkan bahwa terdapat beberapa 

kelebihan yang dimiki MySQL, diantaranya: 

a. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan 

tanpa mengalami masalah (Multi user). 

b. MySQL memilki kecepatan yang bagus dalam menangani query sederhana, 

yaitu dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

c. MySQL memliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti signed/unsigned 

integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan masih banyak lagi. 

d. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh dan mendukung 

perintah select dan where dalam perintah query. 

e. MySQL memiliki keamanan yang bagus karena beberapa lapisan keamanan 

seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem 

perizinan yang lengkap serta sandi terenkripsi. 

https://www.apachefriends.org/download.html
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f. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah 

rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. 

g. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol 

TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT). 

h. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan 

lebih dari dua puluh bahasa. 

i. MySQL memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa 

pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Aplication Programming 

Interface).  

 

2.11.2 Adobe Photoshop 

 Photoshop merupakan standar program aplikasi pengolah foto dan 

penyuntung gambar yang banyak digunakan oleh para desainer untuk keperluan 

media cetak, reklame, elektronik, stiker, iklan dan internet. Photoshop juga banyak 

digunakan di lingkungan instenet, terutama dalam pengolahan grafik di halaman 

web. Bagi desainer web atau orang yang ingin mendesain sebuah situs yang indah 

dan menarik merupakan suatu keharusan untuk menguasai tool atau aplikasi yang 

dapat menolah grafik web dengan baik, salah satunya adalah Photoshop 

(Hakim,2003).  

2.11.3 Balsamiq Mockups 

 Balsamiq Mockups adalah sebuah software yang digunakan untuk 

pembuatan desain atau prototyping dalam pembuatan tampilan user interface pada 

sebuah aplikasi. Dengan menggunakan Balsamiq Mockup kita dimudahkan dalam 

pembuatan user interface karena Balsamiq Mockup sudah menyediakan tools yang 

dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping aplikasi yang akan kita 

buat. 

 Dalam jurnal Ardhiyani (2012) yang membahas tentang analisis user 

interface telah menerapkan Balsamiq sebagai tools untuk membangun model 

interface-nya. Gambar 2.4 ini merupakan implementasi Balsamiq yang diterapkan 

pada Ardhiyani (2012): 
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Gambar 2.4 Penerapan Balsamiq 
(Sumber: Ardhiyani, 2012)  

2.11.4 HTML 

 HTML merupakan kependekan dari Hyper Text Markup Language. Ini 

merupakan bahasa standar yang digunakan oleh protokol http (hyper text transfer 

protocol) (Sano, 2005). HTML digunakan untuk membuat halaman web. Sebuah 

file dokumen yang ditulis dalam format HTML akan dibaca dan diterjemahkan oleh 

web browser untuk kemudian disajikan dalam bentuk web. Beberapa ciri-ciri 

HTML menurut (Sano, 2005): 

a. Tersusun oleh tag-tag (sebagai penanda, karena inilah maka dia disebut 

sebagai markup language) misalnya <html>....</html>. 

b. Pada umumnya tag selalu mempunya pembuka di atas <html> dan 

kemudian selalu ada tag penutupnya </html>, namun ada beberapa tag 

yang tidak mempunyai tag penutup misalnya <br>, <hr>, dan 

sebagainya. 

c. Tidak case sensitive (hurug kecil dan besar dianggap sama). 

d. Nama file berupa *.html atau *.htm.  
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2.11.5 PHP 

 PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk 

membangun aplikasi web, aplikasi web adalah aplikasi yang disimpan dan 

dieksekusi (oleh PHP Engine) dilingkungan web server. Setiap permintaan yang 

dilakukan oleh user melalui aplikasi klien (web browser) akan direspon oleh 

aplikasi web dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke hadapan user. Dengan aplikasi 

web, halaman yang tampil di layar web browser dapat bersifat dinamis, tergantung 

dari nilai data atau parameter yang dikirimkan oleh user ke web server (Raharjo, 

2011). 

2.12 CV. Reza Motor 

 CV. Reza Motor adalah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan mobil bekas di Pekanbaru. Dari semenjak didirikannya pada tahun 2005, 

kini CV. Reza Motor telah mempunyai 3 cabang showroom di Pekanbaru. CV. Reza 

Motor pertama berdiri pada tahun 2005. Melihat perkembangan dari CV. Reza 

Motor 1, maka pada tahun 2006 CV. Reza Motor mendirikan cabang yang kedua. 

Dan pada tahun 2008, CV. Reza Motor mendirikan cabang yang ketiga yaitu CV. 

Reza Motor 3. 

 Visi CV. Reza Motor Pekanbaru sesuai dengan fungsinya. Visi CV. Reza 

Motor adalah “Menyediakan mobil bekas yang berkualitas dan terjamin akan 

mutunya dan harga yang terjangkau serta memberikan pelayanan terbaik pada 

setiap konsumen dan memperluas pangsa pasar”. 

 

Tabel 2.5 Misi CV. Reza Motor Pekanbaru 

No Misi 

1. Memperluas pangsa pasar yang terletak di Pekanbaru 

2. Mengedepankan pelayanan terbaik, terpercaya, serta menyediakan mobil 

bekas yang berkualitas 

3. Mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi informasi 
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2.13 Struktur Organisasi 

 Untuk lebih mengetahui tentang CV. Reza Motor Pekanbaru maka dapat 

dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi perusahaan ini. Struktur 

organisasi ini menjelaskan tentang tingkatan manajemen yang akan diuraikan 

sebagai berikut: Direktur Utama dijabat oleh Bapak Irfan. Pimpinan cabang dijabat 

oleh Bapak Arif dan untuk membantu tugas-tugas pimpinan ini dibantu oleh 3 orang 

yaitu bagian administrasi oleh Rina, bagian penjualan oleh Boy dan bagian 

perawatan oleh Anto. 

 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi CV. Reza Motor 

(Sumber: CV. Reza Motor) 


