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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan 

(Pressman, 2002). 

Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem 

baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang 

diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik (Ladjamudin, 2005). 

Pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan 

sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002). Bangun sistem adalah 

membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi 

desain (Whitten, 2004).  

Rancang Bangun (desain) adalah tahap dari setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan 

fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat 

berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

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

termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat 

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

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2.2 Konsep Dasar Sistem 

sistem adalah suatu kumpulan dari unsur, komponen, atau variabel yang 

terorganisir, slaing berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. 

Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian sistem atau subsitem. Masing-masing 
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subsistem dpaat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih lagi atau terdiri dari 

komponen-komponen pendukung sistem itu sendiri (Sutabri, 2005). 

Sistem dapat didefinisikan dengan prosedur dan pendekatan komponen. 

Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan kumpulan dari prosedur-

prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan pendekatan 

komponen sistem dapat di definisikan sebagai kumpulan dari komponen yang 

saling berhubungan dengan yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

suatu himpunan dari unsur, komponen ataupun variabel yang saling berhubungan 

satu dengan yang laiinya untuk membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

2.3 Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi 

untuk digunakan dalam proses pengembilan keputusan ini. Nilai informasi 

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

informasi menjadi tidak diperlukan. Sumber informasi adalah data. Data merupakan 

kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu kesatuan 

yang nyata dan merupakan suatu bentuk yang mentah sehingga perlu diolah lebih 

lanjut untuk menghasilkan informasi (Sutabri, 2005). 

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. 
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2.3.1 Kualitas Informasi 

Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 (tiga) hal yaitu, informasi harus 

akurat, tepat waktu dan relevan.  

1. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai 

penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang 

dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.  

2. Tepat waktu, informasi yang dapat pada si penerima tidak boleh terlambat, 

informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena 

informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Bila 

pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi 

organisasi.  

3. Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

Relevansi informasi untuk orang satu dengan yang lain berbeda. 

2.4 Defenisi Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu 

organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi 

semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini 

menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi 

yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya 

(Jogiyanto, 2005). 

Pengertian sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling 

berhubungan dan saling bekerja sama dalam mengumpulkan, menyimpan dan 

menyebarkan informasi yang dapat mendukung pembuatan keputusan, serta 

mengontrol suatu organisasi (Loudon & Loudon, 2006). 
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Sistem informasi adalah data yang telah diolah, sehingga memiliki arti dan 

berguna secara konteks bagi end user tertentu (O’Brien, 2009). 

2.4.1 Komponen Sistem Informasi 

Didalam 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.  

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. 

2.5 Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan (Handoko, 2008). 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencpai 

suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2008). 

Manajemen dapat dibagi menjadi tiga kelompok (Mulyanto, 2009), yaitu : 

1. Manajemen tingkat bawah adalah yang bertanggung jawab terhadap 

pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional harian. 

2. Manajemen tingkat tengah adalah yang bertanggung jawab dalam 

perencanaan dan koordinasi kegiatan jangka pendek yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan oraganisasi. 
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3. Manjemen tingkat atas adalah yang bertanggung jawab dalam perencanaan 

dan koordiansi kegiatan jangka panjang dan mentapkan tujuan oraganisasi. 

2.6 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan penerapan sistem informasi 

di dalam organisasi untuk mendukng informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

semua tingkatan manajemen. SIM dapat didefinisikan sebuah sistem manusia atau 

mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, 

manajemen dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. 

Komponen SIM teridiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) komputer, prosedur pedoman, personil serta sebuah database (Sutabri, 

2005). 

2.7 Aset 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar 

(current asset) dan aset nonlancar (noncurrent asset). Suatu aset lancar jika dapat 

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan 

sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria 

tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara 

kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset nonlancar 

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan 

aset kerja sama atau kemitraan. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Dari klasifikasi 

aset tersebut, maka dapat dibuat skema ringkasnya, seperti pada Gambar 2.1 

berikut. 
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Gambar 2.1 Klasifikasi Aset (Sumber Hidayat, 2011) 

2.7.1 Aset Tetap 

Aset tetap adalah jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam 

kegiatan perusahaan atau instansi, dimiliki untuk tidak dijual kembali dalam 

kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar (Soemarso,2005).  

Aset tetap dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu : 

1. Aset tetap yang berwujud (tangible fixed assets). 

Merupakan harta yang bersifat jangka panjang dalam aktivitas operasi 

perusahaan, di dalamnya meliputi: tanah, bangunan, perabot, mesin-mesin 

dan perlatan lain yang digunakan untuk menghasilkan atau memudahkan 

penjualan barang dan jasa. 

2. Aset yang tidak berwujud (intangible fixed assets). 

Tidak dapat diobservasi atau dilihat secara langsung, di dalamnya berbentuk 

persetujuan, kontak, atau paten, tetapi harta itu tidak memiliki eksistensi 

fisik. Harta tak berwujud termasuk pos-pos seperti hak cipta, paten, 

goodwill dan perjanjian monopoli (smith & skousen 1989). 
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2.7.2 Siklus Hidup Aset 

Siklus hidup fisik dari suatu aset atau kelompok aset memiliki empat fase, 

yaitu fase perencanaan (Asset Planning), fase pengadaan (Asset Creation), fase 

pengoperasian dan pemeliharaan (Asset Utilization), dan fase penghapusan (Asset 

Disposal) (Hindrawan dkk, 2006) seperti pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Siklus Hidup Aset (Sumber Hindrawan, dkk, 2006) 

1. Fase perencanaan adalah fase identifikasi kebutuhan yaitu ketika ada 

permintaan atas aset. 

2. Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat. 

3. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yitu ketika aset digunakan untuk 

tujuan yang telah ditentukan. Fase ini diselingi dengan pembaharuan, 

pergantian atau perbaikan secara periodik atas aset yang rusak. 

4. Fase penghapusan (disposal) dilakukan ketika umur ekonomis suatu aset 

telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah 

hilang. 

2.7.3 Metode Penyusutan Aset 

Depresiasi atau penyusutan adalah semua aktiva tetap kecuali tanah akan 

menyusut. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat pengalokasian 

beban penyusutan yang merupakan pemindahan dari akun aktiva ke akun beban 

(Soemarso, 2005). Menurut PSAK No. 16 Tahun 2009, penyusutan adalah alokasi 

jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. 

Metode penyusutan aset yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Dalam 

metode garis lurus (Straight Line Method) lebih melihat aspek waktu daripada 

aspek kegunaan. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan- perusahaan 

karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Dalam metode penyusutan 
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garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak 

dipengaruhi dengan hasil atau output yang diproduksi (Mulyadi, 2001). 

Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, 

bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam 

prakteknya disebabkan kemudahannya dan secara koseptual merupakan prosedur 

yang paling sesuai untuk menghitung penyusutan aset. Rumus metode garis lurus 

ditunjukkan pada rumus 1. 

Penyusutan/th = Biaya perolehan - Nilai residu    . . .  (1) 

 Umur manfaat 

 

2.8 Manajemen Aset 

Manajemen aset didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk 

memepertahankan, meng-upgrade dan mengoperasikan aset, menggabungkan 

prinsip rekayasa dengan praktek bisnis yang sehat dan alasan ekonomis, dan 

menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisir dan 

fleksibel untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai harapan 

publik (Oraganization for Economic Co-Operation and Development, 2007). 

Manajemen aset perlu dijalankan dalam sebuah perusahaan atau instansi mengingat 

bahwa aset sendiri memilik manfaat ekonomik masa yang akan datang yang cukup 

pasti. Fungsi manajemen aset diperlukan untuk memberikan pengetahuan aset dan 

kapasitas manajemen terkait dan kegiatan pendukung keputusan dan konteks bisnis 

yang meliputi aset dan kemampuan yang terkait perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan, perencanaan keberlanjutan dan pelaksanaan aset dan logistik 

dukungan pembangunan dan pengelola fasilitias (Hasting, 2010). 

Seluruh proses manajemen aset dapat juga disebut fungsi dalam manajemen 

aset/alur manajemen aset. Terdapat tahapan-tahapan dalam manajemen aset yang 

merupakan sub-unit kegiatan yang sistematis dan teritegrasi. Masing-masing 

tahapan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Seluruh kegiatan harus 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan fatal. Secara 

umum alur dari manajemen aset adalah perencanaan aset, pengadaan aset, operasi 

aset, pemeliharaan aset, hingga pengalihan aset dan penghapusan aset (Sugiama, 

2012). 
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2.9 Sistem Informasi Manajemen Aset 

Sistem informasi manajemen aset merupakan aplikasi pengelolaan ast yang 

ditujukan pada perusahaan atau instansi yang memiliki aset dengan jumlah yang 

banyak yang seharusnya memiliki divisi sendiri untukpengelolaan aset tersebut. 

Sistem informasi manajemen aset digunakan untuk pengelolaan aset/ 

inventori. Implementasi sistem informasi manajemen aset pada hakekatnya adalah 

upaya untuk tertib dokumen dan tertib administrasi pengelolaan aset. Tertib 

dokumen aset berkaitan dengan upaya penyediaan dan pendataan data-data atau 

dokumen yang menyertai keberadaan aset, sedangkan tertib administrasi lebih 

dimaksudkan pada upaya membangun prosedur pengelolaan aset mulai saat 

pengadaan, perubahan, hingga penghapusan aset (Hartono, 2010). 

Sistem informasi manajemen aset dapat menjawab permasalahan-

permasalahan aset yang sering dihadapi seperti: 

1. Aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. 

2. Aset memiliki penanganan (treatment) yang spesifik. 

3. Aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan geografis. 

4. Aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda-beda. 

5. Pemanfaaan aset belum optimal, sehingga kinerja aset rendah. 

6. Proses pencatatan aset tidak sistematis dan terintegrasi. 

7. Manajemen data masih manual. 

8. Perencanaan pemanfaatan aset dimasa yang akan datang belum optimal. 

2.10 Profile Pondok Pesantren Umar Bin Khattab 

Pondok Pesantren Umar bin Khattab adalah lembaga pendidikan islam yang 

ada di pekanbaru untuk tingakatan menengah pertama dan menengah atas dengan 

lama pendidikan 6 tahun. Pondok pesantren ini beralamat di Hunian Dar Thoybah 

garuda sakti KM 9 (panam) Jl. Rajawali Desa Karya Indah Kab. Kampar untuk 

pondok santri putra, sedangakan untuk santri putri beralamat di Jl. Delima Gg. 

Delima XII No. 16 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Pondok 

Pesantren Umar menghasruskan santri-santri untuk menetap diasrama selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pihak pondok pesantren memilik fasilitas untuk 

santri-santri masjid dengan kapasitas 3.700 jamaah, ruang asrama berkeramik, 
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lapangan olahraga, perpustakaan, laundry. Staff pengajar dengan lulusan 

Universitas Madinah – Arab Saudi, LIPIA Jakarta, Universitas Riau dan lain-lain. 

2.10.1 Visi dan Misi Pondok Pesantren Umar Bin Khattab 

1. Visi 

Menjadi pusat pengkajian dan penerapan agama Islam berdasarkan Al 

Qur'an dan Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman ulama Salaful 

Ummah. 

2. Misi 

a. Membina generasi muda Islam yang mampu meneladani   pandangan 

sikap yang dimiliki Rasulullah Sallallaahu 'alaihi wa sallam dan secara 

aktif turut serta mengembalikan kebaikan ummat Islam. 

b. Mencetak generasi hafiizhul qur'an serta memahami dan 

mengamalkannya. 

c. Menyiapkan generasi muda yang mengenal dan mengamalkan Islam 

serta sabar dalam menda'wahkannya. 

d. Menjadi suri teladan bagi masyarakat dalam ilmu,amal, serta 

keikhlasan dalam berjuang dan berkorban. 

e. Menguasai, memahami Bahasa Arab secara profesional dan 

berkualitas sebagai sarana untuk mendalami Islam yang hakiki sesuai 

pemahaman salaful ummah. 

f. Mendidik generasi muda Islam untuk memiliki wawasan luas, 

pengetahuan yang matang, dilandasi ajaran Islam yang sempurna. 

2.11 Metode Waterfall 

Metode pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, 

kosep-konsep pekerjaan yang akan digunakan untuk mengembangkan sustu sistem 

informasi (Jogiyanto, 2005). 

Metode yang digunakan penulis dalam dalam membangun Sistem Informasi 

Manajemen Aset yaitu dengan menggunakan model waterfall. Metode 

pengembangan sistem waterfall merupakan urutan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukan dalam pengembangan sistem mulai dari penentuan masalah, analisis, 

kebutuhan, perancagan, implementasi, integrasi, uji sistem, penerapan, dan 
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pemeliharaan. Model ini menawarkan cara pembuatan perangkat lunak secara lebih 

nyata seperti dijelaskan pada Gambar 2.3. 

Requirements 

Analysis and 

Defenition

Sistem and 

Sotware Design

Implementation 

and Unit Testing

Integration and 

Sistem Testing

Operation and 

Maintenace

 

Gambar 2.3 Tahapan Metode Waterfall  

(Sumber : Jogiyanto, 2005) 

2.11.1 Model System Development Life Cycle (SDLC) 

Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang 

mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam watefall harus diselesaikan 

terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus terhadap 

masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan 

yang sifatnya paralel. 

Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut: 

1. Requirement Analysis 

Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam faseini, termasuk 

didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan 

software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey 

atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi 

kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

2. System Design 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan  untuk 

memberikan  gambaran  apa  yang  seharusnya dikerjakan dan bagaimana 

tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan 
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hardware dan  sistem  serta mendefinisikan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. 

3. Implementation 

Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software 

dipecah  menjadi modul-modul  kecil  yang  nantinya  akan digabungkan 

dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap inijuga dilakukan 

pemeriksaaan terhadap modul yang dibuat, apakahsudah memenuhi fungsi 

yang diinginkan atau belum. 

4. Integration & Testing 

Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang 

sudah  dibuat  dan dilakukan  pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui 

apakah software yang dibuat telah sesuai dengandesainnya dan masih 

terdapat kesalahan atau tidak. 

5. Operation & Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software 

yang  sudah  jadi dijalankan  serta  dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan 

termasuk dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada 

langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unitsistem dan peningkatan 

jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

2.11.2 Kelemahan Menggunakan Metode Waterfall 

1. Diperlukan majemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat 

dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. 

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

pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. 

3. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat 

mengakomodasi ketidak pastian pada saat awal pengembangan. 

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

ketika tahap desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain 

bisa memakan waktu yang lama.  

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

Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. 
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2.11.3 Kelebihan Menggunakan Metode Waterfall 

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

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan 

tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase 

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. 

Jadi  setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. 

3. Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno, 

daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga 

masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. 

2.12 Metode Berorientasi Objek 

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 (Sholiq, 2006).  

Objeck Oriented Programming (OOP) atau pemrograman berorientasi 

objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika dalam menghadapi 

masalah-masalah yang akan dicoba-atasi dengan bantuan komputer. Filosofi 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 (Adi Nugroho,2005). 

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. 

Beberapa istilah berorientasi objek adalah: 

1. Abtraksi (abtraction). 
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2. Pewarisan (inheritance). 

3. Banyak bentuk (polymorphism). 

4. Pembungkusan (encapsulation). 

5. Pengiriman pesan (message sending). 

6. Assosiasi (assosiation). 

7. Aggregasi (aggregation). 

2.12.1 Object Oriented Analysis (OOA) 

OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan menentukan spesifikasi sistem 

sering orang menyebutnya sebagai System Requirement Spesification (SRS) 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   (Nugroho, 2005).  

 Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk 

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

Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi-organisasi, satuan informasi, 

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

representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. 

Adapun aktifitas utama dari OOA adalah: 

1. Menganalisis masalah domain. 

2. Menjelaskan sistem proses. 

3. Mengidentifikasi objek . 

4. Menentukan atribut. 

5. Mengidentifikasi operasi. 

6. Komunikasi objek. 

2.12.2 Object Oriented Desain (OOD) 

OOD adalah merancang kelas-kelas yang teridentifikasi selama tahap 

analisis dan antarmuka (User Interface). Selama tahap ini kita mengidentifikasi dan 

menambah beberapa objek dan kelas yang mendukung implementasi dari 

spesifikasi kebutuhan (Adi Nungroho, 2005). Adapun proses pada OOD meliputi: 

1. Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem. 
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2. Mendesai arsitektur sistem. 

3. Identifikasi objek sistem utama. 

4. Mengembangkan model desain. 

2.13 Unified Modelling Languange (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa untuk 

menentukan, visualisasi, kontruksi, dan mendokumentasikan artifact (bagian dari 

informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat 

lunak. Artifact dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak dari sistem 

perangkat lunak, seperti apa pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak 

lainnya (Nugroho, 2005). 

UML merupakan suatu kumpulan terknik terbaik yang telah terbukti sukses 

dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML tidak hanya digunakan 

dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang 

membutuhkan pemodelan. 

Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady Booch, DR.James 

Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter Yourdon dan lainnya.UML 

menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem 

(Sholiq, 2006). Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain:  

1. Diagram use case (use case diagram).  

2. Diagram aktivitas (activity diagram) . 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram).  

4. Diagram kolaborasi (collaboration diagram).  

5. Diagram kelas (class diagram).  

6. Diagram statechart (statechart diagram).  

7. Diagram komponen (component diagram).  

8. Diagram deployment (deployment diagram). 

Adapun yang digunakan pada penilitian ini hanya: usecase diagram, activity 

diagram, sequence diagram dan class diagram. 

2.13.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 
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sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau 

pengguna. Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram yang dijelaskan 

dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2  Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

3  Use case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu actor. 

Sumber: (Sholiq, 2006) 

2.13.2 Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. 

Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut 

tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam 

aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang menunjukkan dimulainya 

aliran kerja dan sebuah keadaan selesai (end state) yang menunjukkan akhir 

diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas tidak 

perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk 

aliran kerja yang komplek dan melebar. Pelajari setiap penjelasan simbol activity 

diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Simbol Diagram Aktivitas 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling berinteraksi 

satu sama lain. 

2  Decision 
State dari sistem yang mencerminkan 

pengambilan keputusan. 

3  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5  Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

6  Control Flow Arus aktivitas. 

7 

 

Receive Tanda Penerimaan. 

Sumber: (Sholiq, 2006) 

2.13.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram 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 sekuensial 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. Pelajari setiap penjelasan simbol sequence 

diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Simbol 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. 
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Tabel 2.3 Simbol Diagram Sekuesial (Lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

3 

 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

4 
 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang melakukan 

suatu aksi. 

Sumber: (Sholiq, 2006) 

2.13.4 Class Diagram 

Class Diagram menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek 

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber untuk 

kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram ini 

untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. Pelajari setiap penjelasan simbol class 

diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

2  Nary Association 
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih 

dari 2 objek. 

3 
 

Class 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama. 

 

 

 



25 
 

 

Tabel 2.4 Tabel Class Diagram (Lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

4 
 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor 

5 
 

Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

7  Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya 

Sumber: (Sholiq, 2006) 

2.14 Basis Data (Database) 

Basis data (database) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang 

saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis 

data dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan 

berbasis berkas. 

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan dan terorganisasi 

sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk 

memenuhi kebutuhan. 

3. Kumpulan file/tabel/arsip yang slaing berhubungan yang disimpan dalam 

media elektronis. 

Basis data terdiri atas dua kata, yaitu Basis dan Data. Basis dapat diartikan 

sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan data adalah 

reprentasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (siswa, 

pegawai, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan 

sebagainya (Nugroho, 2011).  
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Bahwa basis data (database) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan 

data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh 

informasi. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang 

memakai pendekatan berbasis berkas (Kadir, 2003). 

Secara lebih lengkap, tujuan basis data adalah sebagai berikut :  

1. Kecepatan dan kemudahan (speed).  

2. Efisiensi ruang penyimpanan (space).  

3. Keakuratan (accuracy). 

4. Ketersediaan (availability). 

5. Kelengkapan (completeness).  

6. Keamanan (security).  

7. Kebersamaan pemakai (sharability). 

2.15 My Structure Qwery Language (MySQL) 

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source. MySQL 

merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di dunia maya, 

yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. MySQL 

dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi.  

Keunggulan MySQL dalam mengolah database adalah :  

1. Kecepatan. 

2. Mudah digunakan.  

3. Open Source. 

4. Kapabilitas.  

5. Biaya murah.  

6. Keamanan.  

7. Lintas Platform.  

8. Minim bug. 

2.16 PHP Hypertext Pre-Processor (PHP) 

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan bahasa berupa skrip yang 

ditempatkan dan diproses diserver. Hasil pemrosesan itulah yang dikirimkan ke 

client browser. Beberapa kelebihan PHP adalah sebagai berikut : 
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1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

2. Web Server yang mendukung PHP dpat ditemukan dimana-mana dari mulai 

apache, IIS, lighttpd, hingga Xitama dengan konfigurasi yang relatif mudah. 

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyak milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan 

4. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. 

5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime 

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 

2.17 Blackbox Testing 

Mendemontrasikan bahwa fungsi perangkat lunak berjalan sebagaimana 

mestinya, keluaran yang dihasilkan sesuai dengan masukannya, database diakses 

secara benar dan diremajakan. Kasus yang digunakan terdiri dari satu kumpulan 

kondisi masukan baik yang valid maupun invalid. Blackbox berfokus pada 

pengungkapan error yang terjadi saat implementasi user requirement dan 

spesifikasi rancangan sistem. Karena itu blackbox testing sesuai untuk pengujian 

saat integrasi, sistem dan serah terima (acceptance) dibandingkan uji modul. 

Prose pengujian oleh user dan menghasilkan dokumen untuk dijadikan bukti 

bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat diterima user dan hasil pengujiannya 

dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 

2.17.1 Cakupan Pengujian 

Cakupan pengujian yang dilakukan pada Blackbox Testing adalah perihal 

pengujian interface dan form validation. Pengujian interface adalah pengujian yang 

dilakukan secara langsung terhadap desain interface yang dibuat pada sistem. 

2.17.2 Tujuan  

Tujuan diharapkannya Blackbox Testing adalah dapat membuat desain yang 

sesaui dengan kebutuhan pengguna sistem informasi dan mengetahui apakah ada 

pengungkapan error  yang terjadi saat sistem diuji. 
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2.18 User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Test (UAT) atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu 

proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen 

yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan dapat diterima oleh 

pengguna, jika hasil pengujian (testing) sudah dianggap memenuhi kebutuhan dari 

pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati 

bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan 

software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini 

semestinya menjadi acuan untuk pengujian. 

2.18.1 Cakupan User Acceptance Test (UAT) 

Cakupan pengujian yang dilakukan pada UAT adalah perihal penerimaan 

sistem oleh pihak terkait berdasarkan kepada requirement yang telah disetujui. 

2.18.2 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dalam melakukan UAT adalah untuk menguji 

software secara sistematis dan diharapkan software dapat diterima dengan baik oleh 

stakeholder.  

2.19 Web 

Web merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang tersebar di mesin-

mesin di internet. Dokumen ini biasa disebut page (halaman HTML). Tiap page 

mengandung link  ke page  yang lain di mesin yang lain di internet. Halaman web 

yang melakukan point ke halaman yang lain ini dinamakan menggunakan 

Hypertext. String yang melakukan link ke halaman yang lain disebut dengan 

hyperlink (Syachbana dan Zulkarnain Akib, 2014). 

Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal dengan web merupakan salah 

satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Web 

pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet, dengan menggunakan 

teknologi hyperteks, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan 

mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam 

browser web. 

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar 

interface pada layanan-layanan yang ada di internet, awalnya sebagai penyedia 
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informasi, kini juga digunakan untuk komunikasi bisnis diperusahaan ataupun di 

instansi pemerintahan. Selain itu web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai 

strategi informasi, ada beberapa alasan diantaranya: 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup server lebih mudah. 

3.  Informasi mudah di distribusikan.  

Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem 

operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat 

disajikan. 


