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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bioskop 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bioskop adalah pertunjukan 

yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak 

atau berbicara.  

Klasifikasi bioskop berdasarkan banyaknya layar, bioskop dibagi menjadi: 

1.   Bioskop tradisional atau konvensional, bioskop ini hanya mempunyai layar 

tunggal. Film yang ditawarkan kurang bervariasi, tetapi memilki kapasitas 

yang besar. 

2.   Bioskop Cineplex, bioskop ini mempunyai layar lebih dari satu, sehingga 

film yang ditayangkan lebih variatif. Memiliki ruang pertunjukan yang 

banyak dengan tempat duduk yang lebih sedikit klasifikasi bioskop 

berdasarkan data. 

 

2.2 Film 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), film adalah selaput tipis 

yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat port) 

atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop), gulungan 

yang disitu brisi cerita atau gambar hidup. 

 

2.3 Pemesanan 

Menurut Hermawan (2014), pemesanan adalah proses, pembuatan, cara 

memesan atau memesankan. Istilah booking sama artinya dengan pemesanan, 

dimana di dalam penulisan tugas akhir ini pengertian booking adalah banyaknya 

jumlah pemesanan jasa untuk mengirimkan muatan di dalam periode tertentu. 

1. Pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara 2 

(dua) pihak atau lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa 

perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dan 

lainnya, pada waktu tertentu dan disertai dengan produk jasanya. Produk 
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jasa yang dimaksud adalah jasa yang ditawarkan pada perjanjian 

pemesanan tempat tersebut, seperti pada perusahaan penerbangan atau 

perusahaan pelayaran adalah perpindahan manusia atau benda dari satu 

kota ke kota lainnya. 

2. Pemesanan adalah keseluruhan proses kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan inventory atau persediaan tempat pendistribusian produk dan 

catatan keseluruhan transaksi pemesanan tempat baik untuk penumpang 

maupun barang. 

 

2.4 Sistem pemesanan 

Menurut Hermawan (2014), Berdasarkan penjelasan sistem, informasi, dan 

sistem informasi secara keseluruhan maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa 

sistem informasi pemesanan adalah kumpulan komponen (perangkat keras, 

perangkat lunak, perangkat komunikasi, prosedur, basidata, dan SDM) yang 

saling berinteraksi dalam upaya menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

organisasi, untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam pencapaian 

tujuan, melalui kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan termasuk 

juga proses pemesanan produk. Contoh dari sistem ini adalah pemesanan paket 

pengantin berbasis web. 

Menurut wibowo (2014) Reservasi atau pemesanan dalam bahasa Inggris 

adalah reservation yang berasal dari kata "to reserve" yaitu menyediakan atau 

mempersiapkan tempat sebelumnya. Sedangkan reservation yaitu pemesanan 

suatu tempat fasilitas. Jadi secara umum reservation yaitu pemesanan fasilitas 

yang diantaranya hotel, akomodasi, meal, seat pada pertunjukan, pesawat terbang, 

kereta api, bus, hiburan, night club, discoutegue dan sebagainya itulah fungsinya, 

internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu 

sama lain dengan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. 

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung keseluruh dunia tanpa 

mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik dianalogikan sebagai 

jaring laba-laba (The Web) yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik 

(node) yang saling berhubungan. 



9 
 

2.5 Sistem Berbasis Web 

Web adalah kumpulan antara hubungan dokumen-dokumen yang ada berisi 

suara, gambar dan teks yang diformat. Dengan menggunakan teknologi hyperteks, 

pemakai dituntut untuk menentukan informasi dengan mengikuti link yang di 

sediakan didalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web, selain itu 

web telah diadopsi oleh prusahaan sebagai dari strategi teknologi informasinya 

karena akan mudah, setup server lebih mudah, informasi mudah didistrubusikan 

dan beban flat form (Hartati, 2008). 

Website memiliki tiga komponen dasar, yaitu: 

1.  Home Page, merupakan awal yang muncul saat user mengakses suatu 

website. Home page dibuat untuk menciptakan kesan pertama user  

terhadap website. 

2. Link, merupakan Penghubung antar web page yang digunakan oleh user 

untuk berpindah web page. 

3. Content, merupakan bagian dari website, dan dapat berupa teks, gambar, 

suara, video, link, ke situs lain yang berkaitan. 

 

2.6 Basis data  

1.   Basis data (database) adalah data yang saling berhubugan yang 

disimpankan secara bersama sedemikian dan tanpa pengulangan yang 

tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan (Fathansyah, 2007). 

2.   Basis data (database) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data 

yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memeperoleh 

informasi. Basisdata dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem 

yang memakai pendekatan berbasis berkas (Kadir, 2003). 

3.   Sistem Basis Data (database system) adalah suatu sistem menyusun dan 

mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau 

merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi 

atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal 

yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan (Marlinda, 

2004). 
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2.7 PIECES 

Menurut Racmatullah (2015), Untuk mengetahui kelemahan sistem maka 

diperlukan analisis yang terdiri dari enam aspek yang biasa dikenal dengan 

PIECES, yaitu analisis Performance (kinerja), Information (informasi), Economic 

(ekonomi), Control (pengendalian), Effeciency (efisiensi) dan Services 

(pelayanan). Berikut adalah hasil analisis terhadap sistem lama dan 

perbandingannya dengan sistem baru:  

Tabel 2.1 Analisa Sistem Menggunakan PIECES 

Jenis Analisis Sistem Lama Sistem Yang diajukan 

Performance 

(Kinerja) 

Proses pelayanan 

pemesanan tiket bioskop 

membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam 

pengantrian. 

 

 

 

Dengan adanya pemesanan 

tiket online dapat 

mempermudahkan  

pelanggan untuk 

mendapatkan tiket karena  

bisa langsung memesan 

melewati sistem yang  

sudah ada. 

 

Information 

(Informasi) 

Informasi yang 

ditampilkan pada sistem 

lama, hanya informasi film 

yang akan ditayangkan. 

Informasi yang 

ditampilkan pada sistem 

yang akan dibangun yaitu 

informasi film yang 

ditayangkan pada hari ini, 

dan informasi untuk 

memilih tempat duduk 

sesuai dengan keinginkan 

pengunjung. 
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Tabel 2.1 Analisa Sistem Menggunakan PIECES (Lanjutan) 

Jenis Analisis Sistem Lama Sistem Yang diajukan 

Economic 

(Ekonomi) 

Apabila ada film baru 

keluar maka pihak bioskop 

akan membuat poster 

tentang film yang akan 

ditayang tersebut. 

Dengan adanya sistem 

informasi yang akan 

dibangun dapat 

mengurangi biaya 

pembuatan poster, karena  

film terbaru tersebut 

dapat dilihat langsung 

melalui website. 

Control 

(Pengendalian) 

Dalam penyusunan laporan 

transaksi pengunjung masih 

menggunakan proses 

manual, sehingga akan 

mejadi kesalahan dalam 

menginput data atau 

manipulasi data. 

Sistem yang akan 

dikembangkan akan lebih 

efisien, dan 

mempermudah dalam 

pembuatan laporan. 

Karena penyusunan 

laporan dapat diproses 

secara otomatis. 

Eviciency 

(Efisiensi) 

Apabila film yang banyak 

diminati, pelanggan tidak 

dapat memilih tempat 

duduk sesuai dengan 

keinginannya. 

 

Dengan melalui sistem 

booking tiket ini, 

pelanggan dapat 

memesan tiket dan 

sekaligus bisa memilik 

tempat duduk sesuai 

dengan keinginannya. 
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Tabel 2.1 Analisa Sistem Menggunakan PIECES (Lanjutan) 

Jenis Analisis Sistem Lama Sistem Yang diajukan 

Services 

(Pelayanan) 

Dalam sistem lama, 

pengunjung membeli tiket  

langsung mendatangi 

biosko untuk mendapatkan 

tiket. 

 

Informasi yang 

ditampilkan pada sistem 

yang akan dibangun yaitu 

informasi film yang 

ditayangkan pada hari ini, 

dan informasi untuk 

memilih tempat duduk 

sesuai dengan diinginkan 

pengunjung. 

 

2.8 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

Menurut Amelida (2014), Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara 

baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat 

menurut konsep disekitar dunia nyata. Dasar pembuatan objek yang merupakan 

kombinasi antara struktur data dan prilaku. Tiga model  yang dibuat menurut 

konsep sekitar duia nyata. Analisis berorientasi objek  adalah sebuah teknik yang 

model-driven yang mengintegrasikan data dan proses kedalam kontruksi yang 

disebut objek (Whitten 2004). 

Metode OOAD melakukan pendekatan terhadap masalah dari perspektif 

objek, tidak pada perspektif fungsional seperti pada pemrograman terstruktur. 

Akhir-akhir ini penggunakan OOAD meningkat dibandingkan dengan pengunaan 

metode pengembangan software dengan metode tradisional. Hal tersebut untuk 

memenuhi peningkatan kebutuhan akan pendekatan berorientasi objek pada 

aplikasi bisnis. Tahap perancangan dimulai dengan hasil keluaran yang dihasilkan 

tahapan analisis dan aktivitas yang dilakukan adalah secara perlahan bergeser 

tekanannya dari domain aplikasi atau persoalan atau masalah menuju ke domain 

komputasi. 
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Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai tiga 

karakteristik utama, yaitu: 

1.     Encapsulation 

Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup 

program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi 

dikemas bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi 

lain dari luar tidak dapat mengaksesnya.  

2.     Inheritance 

Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan 

mewarisi data/atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan 

metode dari objek dari objek induk diturunkan kepada anak objek. 

3.     Polymorphism 

Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama 

dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Kemampuan objek-objek 

yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon 

message yang sama. 

2.8.1 Kelebihan Berorientasi objek 

Kelebihan berorientasi objek (Amelida, 2014) 

1.     Dibandingkan dengan SSAD, OOAD lebih lebih mudah digunakan dalam 

pembangunan sistem. 

2.     Dibangdingkan dengan SSAD, waktu pengembangan, level organisasi, 

ketangguhan, dan penggunaan kembali (reuse) kode program lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode OOAD. 

3.     Tidak ada pemisahan antara fase desain dan analis, sehingga 

meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga 

akhir pembangunan sistem. 

4.     Analisi dan pemograman tidak dibatasi dengan batasan implementasi 

sistem, jadi desain dapat diformalisasikan yang dapat dikonfirmasi 

dengan berbagai lingkungan eksekusi. 
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5. Relasi objek dengan entitas (thing) umumnya dapat dimapping dengan 

baik. 

6.     Memungkinkan dengan adanya perubahan dan kepercayaan diri yang 

tinggi terhadap kebenaran software yang membantu untuk mengurangi 

resiko pada pembangunan sistem yang kompleks. 

7.     Encapsliation data dan method, memungkinkan penggunaan kembali 

pada proyek lain hal ini akan memperingan proses desain, pemograman 

dan reduksi harga. 

8.     OOAD memungkinkan dengan adanya standarisasi objek yang akan 

memudahkan memahami desain dan mengurangi resiko pelaksanaan 

projek. 

9.     Dekomposisi objek, memungkinkan seseorang analis untuk memcahkan 

masalah menjadi pecahan-pecahan masalah dan bagian-bagian yang 

dimanage secara terpisah.  

 

2.9 Bahasa Pemograman Dan Tools Yang Digunakan 

2.9.1. Hypertex Processor (PHP) 

PHP singkatan dari hipertext preprocessor yang digunakan sebagai 

bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. Pengguna PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis 

sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisiensi. 

PHP merupakan software Open-Source yang disebarkan dan dilisensikan 

secara gratis serta dapat di-download secara bebas (Kasiman, 2006). 

Di kutip dari php.net (2016), PHP adalah bahasa pemograman script 

sefver-side yang didesain untuk mengembangkan web yang dapat di tanamkan 

kedalam bahasa sintaks mengacu pada C, Java dan Perl. Tujuan utama dari 

bahasa ini adalah agar para pengembang web mampu menulis halaman web 

secara dinamis. 

PHP (Personal Home Page) merupakan bahasa scripting yang open 

source dan digunakan untuk membuat situs web yang dinamis dan powerful. 

Berikut ini adalah beberapa modulyang tersedia untuk PHP: 
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1. PHP menyediakan kemampuan untuk melakukan koneksi terhadap berbagai 

macam database diantaranya adalah Adabas, dBase, Empree, FilePro, 

Informix, Interbase, mSQL, MySQL, Oracle, Postgre SQL, Solid, Sybase, 

velocis, dan beberapa database jenis dbm milik Unix. 

2.  XML (eXtensible Markup Language) juga didukung oleh PHP. XML 

sendiri adalah format lain dari HTML. 

3. PHP mendukung proses upload file (seperti yang disebutkan oleh RFC-

1867) binary atau file teks 

4.  PHP dapat membaca dan men-setting cookie pada HTTP 

5.  PHP mempunyai regular expression untuk memanipulasi string yang  

kompleks. 

 

2.9.2 Perangkat Keras (Hardware) 

1) Perangkat Jaringan 

a. Accesspoint (TP-Link). 

b. Kabel UTP Cross Over dan Straight sesuai kebutuhan. 

c. Hub atau Switch sesuai kebutuhan. 

d. Atau modem. 

2) Perangkat Komputer 

Pada Tabel 2.7 di bawah ini adalah Kebutuhan Perangkat Komputer 

Server dan Client minimal yang digunakan untuk membuat dan 

merancang sistem. 

Tabel 2.2. Kebutuhan Perangkat Komputer Server dan Client 

Server Client 

a. Processor Intel Core i3 

b. RAM (Random Access 

Memory) 2 Giga byte 

c. Sistem Operasi Microsoft 

Windows 7 

d. Database Server MySQL 

Perangkat komputer yang 

digunakan oleh User untuk 

mengakses sistem informasi 

pelayanan pelanggan, minimal 

processor Intel Core. 
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2.9.3 Perangkat Lunak (Software) 

Pada Tabel 2.3 di bawah ini adalah  Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Server dan Client yang digunakan untuk membuat dan meranang sistem. 

Tabel 2.3. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Kebutuhan Server Client 

Sistem Operasi Windows 7  Windows 7, 8.1, 10 

Webserver Apache Domain Web Server 

Browser Google crome, dll Google crome, dll 

Web View PHP, HTML, Jquery HTML, JQuery  

Web Database MySQL 

(PHPMyadmin) 

Database Web Server 

 

2.9.4 MySQL 

Di kutip dari MySQL. Com (2016), MySQL adalah sebuah open source 

sistem manajemen database SQL yang dikembangkan, didistribusikan dan di 

dukung oleh Oracle Corporation, setiap pengguna dapat secara bebas 

menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak 

boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Keistimewaan MySQL 

adalah dapat berjalan stabil diberbagai sistem operasi, open source, multi user, 

kecepatan dalam memproses query, menyediakan berbagai beragam tipe data, dan 

mampu menangani basisdata sekala besar, memiliki antar muka yang mudah 

dimengerti, dan memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel.  

Menurut Nugroho (2010), MySQL merupakan database yang paling 

digemari dikalangan programer web, program ini merupakan database yang 

sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. 

Sebagai database server yang mampu memanajemen database yang baik, 

MySQL terhitung merupakan database yang paling digemari banyak digemari 

dan paling banyak digunakan dibandingkan database lainnya. 

Didalam dunia internet, MySQL dijadikan sebagai sebuah database yang 

paling banyak digunakan selain database yang bersifat share ware seperti Ms 

Access, pengguna MySQL ini biasanya dipadukan dengan menggunakan program 

aplikasi PHP, karena dengan menggunakan kedua program tersebut telah terbukti 
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atas kerjanya dalam menangani permintaan data. Kemampuan lain yang dimiliki 

MySQL adalah mampu mendukung Relasional Database Manajemen System 

(RDBMS), sehingga dengan kemampuan ini MySQL akan mampu menangani 

data-data sebuah perusahaan yang berukuran yang sangat besar hingga berukuran 

giga byte. 

Menurut Nasrulloh (2014), MySQL adalah sebuah implementasi dari 

(RDBMS) yang didistribusikan secara gratis. Setiap pengguna dapat secara bebas 

menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak 

boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya 

merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada 

sebelumnya, Structured Query Language (SQL). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan 

data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis.  

 

2.9.5. XAMPP 

Dikutip dari apachefriens.org (2016), XAMPP adalah software yang populer 

dalam pengembangan web dalam aplikasi berbasis PHP, XAMPP, bersifat 

gratis,mudah di install, di dalamnya terdapat mariaDB, PHP, Perl dan MySQL. 

XAMPP sendiri mendukung dua sistem operasi yaitu windows dan linux, melalui 

xampp ini para web developer dapat menguji aplikasi web yang dikembangkan 

dan mempresntasikan secara langsung kepada orang lain tentang web yang 

dibangun pada komputer tanpa memerlukan koneksi internet. XAMPP dapat di 

unduh pada situs resminya http//:www.apachefriends.org;en/xampp.html. 
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2.9.6 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Nugroho (2010), UML adalah sebuah alat bantu yang sangat 

handal di dunia pengembangan sistem berorientasi objek. Hal ini di sebabkan 

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 efektif untuk berbagi 

dan mengkomunikasikan rancangan mereka yang lain. 

 Tujuan utama perancangan UML adalah: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan Visual yang Ekspresif dan siap pakai 

untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk 

memperluas konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan 

5. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.  

 

1.  Use Case Diagram 

Menurut Wibowo (2014), Use Case diagram menggambarkan fungsionalitas 

yang diharapkan dari sebuah sistem. Biasanya ditekankan adalah “apa” yang 

diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah Use Case merepresentasikan 

sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use Case merupakan sebuah 

pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, 

dan sebagainya. Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau 

mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan 

tertentu. Use Case diagram dapat sangat membantu bila pengguna sedang 

menyusun requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan 

klien, dan merancang test case untuk semua feature yang ada pada sistem. Sebuah 

Use Case dapat meng-include fungsionalitas Use Case lain sebagai bagian dari 
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proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa Use Case yang di-include 

akan dipanggil setiap kali Use Case yang meng-include dieksekusi secara normal. 

Sebuah Use Case dapat di-include oleh lebih dari satu Use Case lain, sehingga 

duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas 

yang common. Sebuah Use Case juga dapat meng-extend Use Case lain dengan 

behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar Use Case 

menunjukkan bahwa Use Case yang. 

Tujuan utama pemodelan Use Case adalah: 

1. Memutuskan dan mendiskripsikan kebutuhan-kebutuhan fungsional 

sistem. 

2. Memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya 

dilakukan, sehingga model Use Case digunakan diseluruh proses 

pengembangan untuk komunikasi dan menyediakan basis untuk 

pemodelan berikutnya yang mengacu sistem harus memberikan 

fungsionalitas yang dimodelkan para Use Case. 

3. Menyediakan basis untuk melakukan pengujian sistem yang 

memverifikasi sistem. Menguji apakah sistem telah memberikan 

fungsionalitas yang diminta. 

4. Menyediakan kemampuan melacak kebutuhan fungsionalitas menjadi 

kelas-kelas dan operasi-operasi actual di sistem. Untuk 

menyederhanakan perubahan dan ekstensi ke sistem dengan mengubah 

model Use Case dan kemudian melacak Use Case yang dipengaruhi ke 

perancangan dan implementasi sistem. 

Syarat penamaan Use Case adalah nama didefenisikan sesederhana 

mungkin dan dapat dipahami, ada dua hal utama pada Use Case yaitu 

pendefenisian apa yang disebut  aktor dan Use Case dapat di lihat pada Tabel 2.4 

di bawah ini:  

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

dengan sistem informasi yang akan di buat diluar sistem informasi yang 

akan dibuat sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang 

tapi aktor belum tentu orang. 
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2. Use Case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

Dalam Use Case juga dikenal dengan hubungan antar Use Case yang 

merupakan generalisasi antara Use Case yaitu: 

1. Include, yaitu perilaku Use Case merupakan bagian dari Use Case yang 

lain. 

2. Extend, yaitu perilaku Use Case memperluas perilaku Use Case yang 

lain. 

 Tabel 2.4.Use Case Diagram 

Simbol Deskripsi 

Use Case 

 

Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit–unit yang 

tertukar pesan antar unit atau aktor: 

biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja diawal di 

awal frase nama Use Case. 

 

Aktor/Actor Orang, proses atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu 

sendiri, jadi walaupun symbol dari 

aktor adalah gambar dari orang, tapi 

aktor belum tentu merupakan orang 

biasanya dinyatakan menggunakan 

kata benda diawal frase nama aktor 
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Tabel 2.4.Use Case Diagram (Lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

Asosiasi/ association 

 

Komunikasi antar aktor dan Use 

Case yang berpartisipai pada Use 

Case atau Use Case memiliki 

interaksi dengan aktor 

 

Ekstensi/ extend 

 

 

Relasi Use Case tambahan ke sebuah 

Use Case dimana Use Case yang di 

tambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa Use Case tambahan itu; 

mirip dengan prinsip inheritance. 

 

Generalisasi/ generalization 

 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) antara 

dua buah Use Case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih 

umum dari lainnya, 

Menggunakan/ include/ users 

 

 

 

 

 

 

 

Include berarti Use Case yang 

tambahan akan selalu melakukan 

pengecekan apakan Use Case yang 

ditambahkan telah dijalankan . 

 

2.  Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan aliran kerja atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Perlu diperhatikan disini adalah 

bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

<<extend>> 
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dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem dapat dilihat pada 

Tabel 2.5 di bawah ini: 

Diagram aktivitas juga banyak di gunakan untuk mendefenisikan 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 antar muka 

tampilan. 

3. Rancangan tampilan dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu di defenisikan kasus ujinya. 

Tabel 2.5.  Activity Diagram 

Simbol Nama Deskripsi 

 
Activity 

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. 

 

3.  Class Diagram 

Diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian kelas-

kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Elemen-elemen esensi di 

diagram kelas adalah sebagai berikut dapat di lihat pada Tabel 2.6 di bawah ini: 
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1. Kelas 

Kelas merupakan elemen terpenting di sistem berorientasi objek. 

Kelas memiliki sejumlah fitur, seseorang dapat memodelkan 

ketampakan, penenda, polymorphism, dan karekteristik lain. 

a. Nama, nama harus unik, karena akan menjadi identifier di program. 

b. Atribut adalah property bernama dikelas yang mendiskripsikan 

range nilai yang dipunyai instan kelas. 

c. Operasi adalah layanan yang dapat diminta pada sembarang objek 

kelas itu untuk mempengaruhi perilaku sistem. 

d. Tanggung jawab adalah kontrak atau kewajiban kelas 

e. Lingkup menspesifikasikan apakah fitur (atribut atau operasi) 

muncul di masing-masing instan dan kelas. 

2. Antarmuka (interfaces) 

Merupakan koleksi operasi yang menspesifikasikan layanan dari suatu 

kelas atau komponen. Antarmuka mendiskripikan perilaku tampak 

secara eksternal dari elemen. 

3. Kolaborasi 

Merupakan pendefenisian suatu interaksi dan sekelompok peran dan 

elemen-elemen lain yang bekerja bersama untuk menyediakan suatu 

perilaku kooperatif yang lebih besar dari penjumlahan seluruh elemen. 

4. Hubungan (releationship) seperti kebergantungan, generalisasi, dan 

asosiasi. 

Hubungan kelas di diagram kelas beranekaragam, yaitu: 

a. Asosiasi 

b. Generalisasi 

c. Dependency 
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Tabel 2.6. Class Diagram 

Simbol Nama Deskripsi 

 
Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan struktur 

data dari objek yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

 Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi dengan 

lebih dari 2 objek. 

 

 
Class 

Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

 
Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor 

 
Realization 

Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 

suatu objek. 

 
Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempegaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri. 

 Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

 

4.  Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram 

biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah 
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yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu. Maka diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan 

perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal. Message 

digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Pada fase 

desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi atau metode dari 

class. Activationbar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya 

diawali dengan diterimanya sebuah message yang dapat dilihat pada Tabel 2.7 di 

bawah ini: 

Tabel 2.7.  Sequence Diagram  

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

LifeLine 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

3 

 

 

Message 
Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

  

2.10. Studi Pustaka Penelitian Terdahulu 

Pemesanan tiket bioskop online sudah pernah diterapkan oleh penelitian 

terdahulu. Beberapa penelitian yang telah membangun pemesanan tiket bioskop 

online dapat dilihat pada Gambar 2.28 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 



26 
 

  Table 2.28 Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti Masalah Peneliti Metode Hasil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putra 

destwentyo 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sewaktu ingin 

menonton   banyak 

pelanggan yang 

harus mengantri 

cukup lama untuk 

mendapatkan tiket. 

2. Setelah lama 

mengantri bahkan 

ada juga 

pelanggan yang 

tidak mendapatkan 

tiket. 

Waterfall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan 

layanan informasi 

umum mengenai 

jadwal pemutar 

film pada penonton 

yang ingin 

memesan tiket 

bioskop, serta 

memudahkan bagi 

pengelola atau 

administrator 

untuk memelihara 

situs web. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hutahean 

Japerson 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pelanggan harus 

mengantri untuk 

mendapatkan  

tiket, bahkan ada 

yang tidak 

mendapatkan tiket. 

2. Dampak kerugian 

karena waktu  

yang digunakan 

untuk mengantri 

lebih efektif 

dengan  

melakukan hal-hal 

yang lebih 

bermanfaat. 

 

Waterfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan dari E-

tiket online ini 

berguna sebagai  

Media dalam 

pembelian tiket 

bioskop dengan  

media online tanpa 

harus antri pada 

gedung bioskop. 

untuk membeli 

tiket 

 bioskop tersebut. 
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2.11.  Balsamiq Mockups 3 

Dikutip dari balsamiq.com (2016), Mockup artinya model atau replika mesin 

atau struktur, yang digunakan untuk tujuan instruksional atau eksperimental. 

Sedangkan Balsamiq Mockup adalah program aplikasi yang digunakan dalam 

pembuatan tampilan User Interface sebuah aplikasi. Software ini sudah 

menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping 

aplikasi yang akan kita buat. Software ini berfokus pada konten yang ingin 

digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Prototype rancangan desain website di atas kertas Balsamiq Mockups 

membantu seorang web desainer membuat tampilan web dalam bentuk gambar di 

komputer. Tujuannya selain agar membuat tampilan (design) website menarik 

juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan customer (pelanggan). Dengan alat 

pembuat mockup maka seorang web desainer dapat menganalisa tata letak, desain 

dan fungsi. 

 

 

 

No 

 

3. 

Peneliti 

 

Masuara 

Rivaldi 

(2015) 

Masalah Peneliti 

 

1. Banyak pelanggan 

yang harus 

mengantri cukup 

lama untuk 

mendapatkan tiket. 

2. Bahkan pelanggan 

setelah mengantri 

ada juga yang 

tidak mendapatkan 

tiket. 

 

Metode 

 

Agile Unified 

Procces. 

(AUP) 

Hasil 

 

Aplikasi ini dapat 

membantu  

pelanggan untuk  

melihat informasi 

ketersediaan tiket 

dan tempat duduk 

yang tersedia. 
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Berikut merupakan contoh dari program aplikasi Balsamic Mockups pada 

Gambar 2.1: 

Gambar 2.1 Contoh Design Protype Balsamiq 

Kelebihan Balsamiq Mockups dibanding software pembuat mockup lainnya 

adalah aplikasi ini berbasis cloud, disertai aplikasi desktop yang memungkinkan 

kita dengan cepat dan mudah membuat rancangan website. Dengan konten yang 

terbuat seperti dari gambaran tangan, akan membuat kita fokus pada pemecahan 

masalah user interface yang lebih besar, daripada pada perincian website. Di 

website-nya sendiri ada dua pilihan untuk para pengguna, ada versi trial for 

dekstop dan ada juga yang bisa kita download untuk versi dekstop. Namun ada 

juga yang disediakan dalam versi berbayar. Aplikasi ini bisa digunakan untuk 

sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. 

2.12. Pengumpulan data 

2.12.1. Observasi 

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek 

dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan metode pengumpulan data 

esensial dalam penelitian baik secara umum pada konteks maupun dengan fokus-

fokus khusus. 
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Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-

aktivitas berlangsung, orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian 

yang diamati tersebut. Deskripsi harus akurat, aktual sekaligus teliti tanpa harus 

dipenuhi berbagai catatan panjang lebar yang tidak relevan. Penelliti yang baik 

akan melaporkan hasil observasinya secara deskriptif tidak interperatif. Pengamat 

tidak mencatat kesimpulan atau interpretasi, melainkan data konkrit berkenaan 

dengan fenomena yang diamati. Hasil dari Observasi yang dilakukan pada 

penelitian ini dapat di lihat pada Lampiran B di Penelitian ini. 

2.12.2. Wawancara  

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti 

bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna yang berkenaan 

dengan topik yang diteliti. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah 

mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga 

daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat 

menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang 

dapat membantu kelancaran wawancara. 

Hasil dari Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran A di Penelitian ini. 

2.13. Black box testing 

Black box testing berkaitan dengan pengujian-pengujian yang dilakukan 

pada antarmuka perangkat lunak. Pengujian ini juga sering disebut pengujian 

fungsional karena penguji hanya melakukan pengujian pada perangkat lunak yang 

berkaitan dengan fungsionalitas dan bukan pada implementasi perangkat lunak. 

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa black box testing merupakan 

pengujian yang berfokus pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui 
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apakah fungsi input dan output sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati, 

2016). 

Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode black box testing. 

                              
                

                 
     ………………..(2.1) 

 

2.14. User Acceptance Testing (UAT) 

Menurut Zarnelly (2014), user acceptance test yaitu pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada 

pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan 

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. User acceptance test adalah proses 

pengujian oleh user dan menghasilkan dokumen untuk dijadikan bukti bahwa 

aplikasi yang dikembangkan dapat diterima user dan hasil pengujiannya dianggap 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode user acceptance testing. 

                         
                

                 
    ……………….………(2.2) 

 

 


