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2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.1.1. Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2005). 

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja 

sama untuk memperoleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut 

dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang 

diinginkan (Kristanto, 2003). 

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang 

saling berinteraksi, saling terkait atau saling bergantung membentuk keseluruhan 

yang kompleks. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar 

dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil atau disebut subsistem. 

Elemen-elemen yang membentuk sistem: (Kadir, 2003) 

1. Tujuan 

Setiap sistem memiliki tujuan (goal) yang menjadi pemotivasi dalam 

mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak 

terkendali. 

2. Masukan (input) 

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan 

selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Misalnya berupa data transaksi. 

3. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari 

masukan menjadi keluaran yang berguna. 

4. Keluaran (output) 

Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran bisa berupa suatu 

informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. 
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5. Mekanisme Pengendalian (Control Mechanism) 

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan 

tujuan. Dalam bentuk yang sederhana, dilakukan perbandingan antara 

keluaran sistem dan keluaran yang dikehendaki (standar). Jika terdapat 

penyimpangan, maka akan dilakukan pengiriman masukan untuk 

melakukan penyesuaian terhadap proses supaya keluaran berikutnya 

mendekati standar. 

6. Umpan Balik (Feedback) 

Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun 

proses. 

2.1.2. Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penggunanya. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang 

telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti dan manfaat bagi manusia. 

Sedangkan data adalah aliran fakta mentah yang menunjukkan peristiwa yang telah 

terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik sebelum diorganisir dan ditata 

menjadi suatu bentuk yang bisa dipahami dan digunakan (Jogiyanto, 2005). 

2.1.3. Pengertan Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005). 

2.1.4. Siklus Informasi 

Data yang masih merupakan bahan mentah apabila tidak diolah maka data 

tersebut tidak berguna. Data tersebut akan berguna dan menghasilkan suatu 

informasi apabila diolah melalui suatu model. Model yang digunakan untuk 

mengolah data tersebut disebut dengan model pengolahan data atau lebih dikenal 

dengan nama siklus pengolahan data (Kristanto, 2008). 
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Berikut adalah siklus pengolahan data yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 

di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Pengolahan Data (Kristanto, 2008) 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa data yang merupakan suatu 

kejadian yang menggambarkan kenyataan yang terjadi dimasukan melalui elemen 

input kemudian data tersebut akan diolah dan diproses menjadi suatu output, dan 

output tersebut adalah informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diterima 

oleh pemakai atau penerima, kemudian penerima akan memberikan umpan balik 

yang berupa evaluasi terhadap informasi tersebut dan hasil umpan balik tersebut 

akan menjadi data yang akan dimasukan menjadi input kembali dan begitu 

seterusnya. 

2.1.5. Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang 

koperasi, Koperasi Simpan Pinjam merupakan sebuah koperasi yang modalnya 

diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. 

Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada orang lain 

yang bukan anggota koperasi dan terkadang dipinjamkan kepada orang lain yang 

bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan 

konsumtif ataupun modal usaha. 

Adapun pengertian dari Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam adalah 

sebuah sistem terkomputerisasi berbasis website yang dibangun dengan tujuan 

untuk mempermudah proses bisnis yang ada di dalam koperasi seperti, pengolahan 

data anggota, melihat sisa angsuran, melihat Sisa Hasil Usaha (SHU), 
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mempermudah proses pengajuan dan pencairan pinjaman (Undang-Undang 

Koperasi RI Nomor 17 Tahun 2012). 

2.2. Metode Berorientasi Objek (Object Oriented Method) 

Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan 

suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar 

dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara 

struktur data dan perilaku dalam satu entitas (Rosa dkk, 2011). 

 Konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan 

pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi 

objek (OOD). OOA adalah metode analisis yang memerika requirement (syarat 

atau keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas 

dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan OOD 

adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem atau subsistem (Rosa dkk, 2011). 

2.2.1. Object Oriented Analysis (OOA) 

OOA adalah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan 

sistem yang akan dibangun dengan konsep beriontasi objek OOA biasanya 

menggunakan kartu Component, Responsibility, Collaborator (CRC) untuk 

membangun kelas-kelas yang akan digunakan atau menggunakan Unifed Modeling 

language (UML) (Rosa dkk, 2011). 

2.2.2. Object Oriented Design (OOD) 

OOD adalah 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. OOA 

dan OOD seringkali memiliki batasan yang samr, sehingga biasanya disebutkan 

langsung menjadi OOAD (Rosa dkk, 2011). 

2.3. Unified Modelling Language (UML) 

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah 

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek yaitu 

UML. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk 
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menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem 

perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi 

mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung 

(Rosa dkk, 2011). 

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain 

(Rosa dkk, 2011): 

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) 

 

2.3.1. Diagram Use Case (Use Case Diagram) 

Menurut Rosa (2013) Diagram use case menyajikan interakasi antara use 

case dan aktor. Dimana, aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan 

fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari 

pandangan pemakai. 

Simbol-simbol diagram use case akan dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1. Simbol Diagram Use Case 

Simbol Nama Keterangan 

 
Actor 

Actor adalah segala sesuatu yang berinteraksi 

langsung dengan sistem aplikasi komputer, 

seperti orang.  Tugas Seorang Actor yaitu 

memberikan perintah untuk suatu tugas. 
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Tabel 2.1. Simbol Diagram Use Case (Lanjutan) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Use Case 

Use case digambarkan sebagai lingkaran elips 

dengan nama use case dituliskan didalam elips 

tersebut. 

 

Association 

Relationship 

Asosiasi digunakan untuk menghubungkan 

actor dengan use case. Asosiasi digambarkan 

dengan sebuah garis yang menghubungkan 

antara 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.    

<<include>> Include  

Relationship 

Include menunjukkan bahwa suatu bagian dari 

elemen (yang ada digaris tanpa panah) memicu 

eksekusi bagian dari elemen lain (yang ada di 

garis dengan panah) 

Sumber: Rosa dkk, (2011) 

2.3.2. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

Diagram aktivitas atau  activity diagram  menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagrama aktivitas dapat 

digunakan untuk menujukkan aliran kerja bisnis (business work flow). Dapat juga 

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

(Rosa dkk, 2011).  
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Simbol-simbol diagram activity akan dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2. Simbol Diagram activity 

Nama Simbol 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 

Sumber: Rosa dkk (2011) 

2.3.3. Diagram Kelas (Class Diagram) 

Diagram kelas digunakan untuk menampilkan kelas-kelas atau paket-paket 

di dalam sistem dan relasi antar mereka. Ia memberikan gambaran sistem secara 

statis. Biasanya, dibuat beberapa diagram kelas untuk satu sistem (Rosa dkk, 2011). 

Simbol-simbol diagram kelas akan dijelaskan pada Tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2.3. Simbol Diagram Class 

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) 
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:Object1 

Tabel 2.3. Simbol Diagram Kelas (Lanjutan) 

Simbol Nama Keterangan 

 Kebergantungan 

(dependency) 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

 Agregasi 

(aggregation) 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part) 

Sumber: Rosa dkk (2011) 

2.3.4. Diagram Sekuensial (Sequence Diagram) 

Diagram sekuensial atau sequence diagram digunakan untuk menunjukkan 

aliran fungsionalitas dalam use case. Diagram sekuensial adalah diagram yang 

disusun berdasarkan urutan waktu (Rosa dkk, 2011). 

Simbol-simbol diagram sekuensial akan dijelaskan pada Tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.4. Simbol Diagram Sequence  

Simbol Nama Keterangan 

 

Object 

Object merupakan instance dari sebuah class 

dan dituliskan tersusun secara horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak) 

dengan nama objek 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 objek. 

 

Activation 

Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak 

segi empat yang digambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan sebuah objek yang 

akan melakukan sebuah aksi. 
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Tabel 2.4. Simbol Diagram Sequence (Lanjutan) 

Simbol Nama Keterangan 

message Message 

Message, digambarkan dengan anak panah 

horizontal antara Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi antara object-

object. 

Sumber: Rosa dkk (2011) 

2.4. Hypertext Processor (PHP) 

Menurut Karluci dalam Nugroho (2005), PHP adalah program aplikasi yang 

bersifat server side, artinya hanya dapat berjalan pada sisi server saja dan tidak 

dapat berfungsi tanpa adanya sebuah server di dalamnya. PHP juga bukan bahasa 

pemograman yang lengkap. Maksudnya program ini tidak menyertakan compiler 

tersendiri yang membuat program hasilnya menjadi program.exe yang dapat di 

jalankan tersendiri. 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah 

webserver dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Untuk 

membuat website yang dinamis dan mudah untuk diperbaharui setiap saat dari 

browser, dibutuhkan sebuah program yang mampu mengolah data dari komputer 

client atau dari komputer server itu sendiri sehingga mudah dan nyaman untuk 

disajikan di browser. Salah satu program yang dapat dijalanakan di server dan 

cukup handal adalah PHP. Dengan menggunakan program PHP, sebuah website 

akan lebih interaktif dan dinamis (MADCOMS, 2012). 

2.4.1. Sejarah Singkat PHP 

PHP diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. 

Awalnya PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa saja 

pengunjung pada homepage-nya. Rasmus Lerdorf adalah salah seorang pendukung 

open source. Oleh karena itu, Rasmus mengeluarkan Personal Home Page Tools 

versi 1.0 secara gratis kemudian menambah  kemampuan PHP 1.0 dan meluncurkan 

PHP 2.0 (Peranginangin, 2006). 

Pada tahun 1996, PHP telah banyak digunakan dalam website didunia. 

Sebuah kelompok pengembang software yang terdiri dari Rasmus, Zeew Suraski, 
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Andi Gutman, Stig Bakken, Shane Caraveo, dan Jim Winstead bekerja sama untuk 

menyempurnakan PHP 2.0. Akhirnya pada tahun 1998, PHP 3.0 diluncurkan. 

Penyempurnaan terus dilakukan sehingga pada tahun 2000 dikeluarkan PHP 4.0. 

Tidak berhenti sampai disitu, kemampuan PHP terus ditambah, versi baru yang 

telah dikeluarkan adalah PHP 5.0.x, (Peranginangin, 2006). 

2.4.2. Kelebihan-kelebihan PHP 

PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script 

sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-side, yang bisa melakukan 

apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti mengumpulkan data dari form, 

menghasilkan isi halaman web dinamis, dan kemampuan mengirim serta menerima 

cookies, bahkan lebih dari pada kemampuan CGI (Peranginangin, 2006).  

 PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi, antara lain Linux, Unix 

(termasuk variannya HP-UX, Solaris, dan Open BSD), Microsoft Windows, Mac 

OS X, RISC OS. PHP juga mendukung banyak web server, seperti Apache, 

Microsoft Internet Information Server (MIIS), Personal Web Server (PWS), 

Netscape and iPlanet Servers, Oreilly website Pro Server, audium, Xitami, 

OmniHTTPd, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan PHP dapat bekerja sebagai 

CGI Processor (Peranginangin, 2006).  

 PHP tidak terbatas pada hasil dari keluaran Hypertext Markup Languages 

(HTML). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran gambar, file 

PDF, dan movies Flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti XHTML dan file 

XML lainnya (Peranginangin, 2006). 

2.5. Basis Data (Database) 

Basis data merupakan kumpulan data berelasi yang disusun, 

diorganisasikan dan disimpan secara sistematik dalam media simpan komputer 

mengacu kepada metode-metode tertentu sedemikian rupa sehingga dapat diakses 

secara cepat dan mudah menggunakan program/aplikasi komputer untuk 

memperoleh data dari basis data tersebut (Ichwan, 2010). 

 Entitas adalah objek nyata (orang, tempat, benda, konsep, dan peristiwa) 

dalam sebuah organisasi yang dapat direpresentasikan dalam basis data. Atribut 
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adalah properti yang mendeskripsikan beberapa aspek dari objek yang ingin 

disimpan. Relasi adalah hubungan asosiasi antar entitas (Connolly, 2010). 

Sistem basis data (database system) adalah suatu sistem informasi yang 

mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam 

didalam suatu organisasi. Dengan sistem basis data ini tiap-tiap orang atau bagian 

dapat memandang database dari beberapa sudut pandang yang berbada. Bagian 

kredit dapat memandangnya sebagai data piutang, bagian penjualan dapat 

memandangnya sebagai data penjualan, bagian personalia dapat memandangnya 

sebagai data karyawan, bagian gudang dapat memandangnya sebagai data 

persediaan. Semuanya terintegrasi dalam sebuah data yang umum. Berbeda dengan 

sistem pengolahan data tradisional, sumber data ditangani sendiri-sendiri untuk tiap 

aplikasinya (Jogiyanto, 2005). 

2.5.1. MySQL 

MySQL adalah salah satu Database Management System (DBMS) yang 

cepat dan tangguh, sangat cocok jika digabungkan dengan PHP, dengan database 

kita bisa menyimpan, mencari dan mengklasifikasikan data dengan lebih akurat dan 

professional. MySQL menggunakan Structur Query Language (SQL) artinya 

MySQL menggunakan query atau bahasa pemprogaman yang sudah standar di 

dalam dunia database (Peranginangin, 2006). 

 Kelebihan MySQL terdiri dari empat di antaranya: 

1. Dari segi performa, MySQL tidak bisa diragukan, pemprosesan database 

sangat cepat, 

2. Open source, 

3. Mudah untuk dipelajari, 

4. Kompabilitas dengan berbagai sistem operasi dan web server yang ada. 

2.6. Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode 

waterfall. Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang 

mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan 

terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus terhadap 
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masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan 

yang sifatnya paralel.  Menurut (Fahrurrozi Imam, SN Azhari: 2010) yang dikutip 

oleh Aprisa, Model  Waterfall  merupakan  metode dengan  model  sekuensial, 

sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya  aktifitas 

berikutnya.  Fokus terhadap masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena 

tidak adanya pengerjaan yang sifatnya paralel. 

Fase-fase dalam pengembangan sistem dengan metode waterfall dapat 

dilihat seperti Gambar 2.2 di bawah ini. 

 

Gambar 2.2. Fase-Fase Metode Waterfall 

(sumber: Irfan, 2016) 

Berikut adalah metodologi penelitian waterfall yang dapat dilihat pada 

Table 2.5 di bawah ini 

Tabel 2.5. Metodologi Penelitian Waterfall 

No Tahapan Pengembangan Penjelasan 

1. 

Requirement 

(Analisis Kebutuhan) 

Dalam langakah ini merupakan analisa 

terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan 

sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Seseorang system analisis akan 

menggali informasi sebanyak-banyaknya 

dari user sehingga akan tercipta sebuah 

sistem komputer yang bisa melakukan  
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Tabel 2.5. Metodologi Penelitian Waterfall (Lanjutan) 

No Tahapan Pengembangan Penjelasan 

2. 

Design System 

Proses design akan menterjemahkan syarat 

kebutuhan kesebuah perancangan 

perangkat lunak yang dapat diperkirakan 

sebelum dibuat koding. Proses ini berfokus 

pada : struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi interface, dan detail 

(algoritma) prosedural. 

3. 

Coding dan Testing 

(Implementasi) 

Coding merupakan penerjemahan design 

dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer.Dilakukan oleh programmer 

yang akan meterjemahkan transaksi yang 

diminta oleh user. 

4. 

Integration dan Testing 

(Pengujian Sistem) 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam 

pembuatan  sebuah sistem. Setelah 

melakukan analisa, design dan pengkodean 

maka sistem yang sudah jadikan digunakan 

oleh user. 

5. 

Operation dan Maintenance 

(Pemeliharaan) 

Perangkat lunak yang susah disampaikan 

kepada pelanggan pasti akan mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut bisa karena 

mengalami kesalahan karena perangkat 

lunak harus menyesuaikan dengan 

lingkungan (periperal atau system operasi 

baru) baru, atau karena pelanggan 

membutuhkan perkembangan fungsional. 

(sumber: Irfan, 2016) 
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2.7. Website 

Menurut Sidik (2012) WWW (world wide web) atau lebih dikenal dengan 

web merupakan salah satu layanan yang dapat dipakai 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 

informasi, kini juga digunakan untuk komunikasi bisnis diperusahaan ataupun di 

instansi pemerintahan. Selain itu web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai 

strategi informasi, 

 Menurut Sidik (2012) ada beberapa alasan diantaranya: 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup Server lebih mudah. 

3. Informasi mudah di distribusikan. 

4. Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem 

operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tip data dapat 

disajikan 

2.7.1. Jenis-jenis Website 

Menurut Sidik (2012) Seiringan dengan perkembangan teknologi  informasi 

yang begitu cepat, website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. 

Dalam pengelompokan jenis web, lebih diarahkan berdasarkan kepada fungsi, sifat 

atau style dan bahasa pemograman yang digunakan. 

Menurut Sidik (2012) Jenis-jenis web berdasarkan sifatnya: 

1. Website dinamis, merupakan sebuah website yang menyediakan content 

atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Bahasa pemograman yang 

digunakan antara lain PHP, ASP, .NET dan memanfaatkan database 

MySQL atau MS SQL. 
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2. Website statis, merupakan website yang content-nya sangat jarang diubah. 

Bahasa pemograman yang digunakan adalah HTML dan belum 

memanfaatkan database. 

Berdasarkan pada fungsinya, website terbagi atas: 

1. Personal website, website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

2. Commercial website, website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang 

bersifat bisnis. 

3. Government website, website yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, 

pendidikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pengguna. 

4. Non-Profit Organization website, dimiliki oleh oganisasi yang bersifat non-

profit atau tidak bersifat bisnis. 

2.8 Profil Koperasi Pegawai UIN SUSKA RIAU 

Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia unit Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau atau disingkat dengan KPRI UIN Suska, didirikan pada 

9 Agustus 1973 berdasarkan nomor badan hukum 572/BH/XIII/1973, dengan 

alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan No 94 Sukajadi Pekanbaru, dengan ketua pertama 

Drs H Ali Munir Asany. Pada tahun 1996, Koperasi IAIN SUSKA mengalamai 

perubahan badan hukum dengan nomor BH.663/PAD/KWK.4/5/1/XI/1996 tanggal 

23 Desember 1996. Pada tanggal 20 Mei 2015 telah di keluarkan nomor induk 

Koperasi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Republik 

Indonesia dengan nomor 1471010030127. 

Koperasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya setiap tahun 

mengalami perkembangan anggota. Sampai akhir tutup buku per 31 Desember 2016 

anggota berjumlah 586 orang. Pada tahun 2017 anggota bertambah sebanyak 4 

orang yaitu: 

No Anggota Baru NIP Unit 

1 Eli Sanovi, MM 196808232014112001 F. Ekonomi & Ilmu Sosial 

2 Emi Novianti, M.Si 197408282014112001 F. Ekonomi & Ilmu Sosial 

3 Misra Hartati, MM 198205272015032002 F. Sains dan Teknolgi 

4 Jenita, SE 196501262014112001 F. Syari’ah dan Ilmu Hukum 
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Disamping itu ada anggota yang keluar berjumlah 11 orang disebabkan memasuki 

usia pensiun dan meninggal dunia. 

a. Struktur Organisasi 

Berikut adalah Struktur Kepengurusan KPRI UIN SUSKA masa jabatan 2016-

2020 antara lain: 

1. Pengurus 

Pengurus Koperasi UIN Suska terdiri dari: 

Ketua  : Drs. Suhaimi D, M.Si 

Sekretaris  : Zul Anwar 

Bendahara : Drs Zulkifli 

2. Badan Pengawas 

Badan Pengawas Koperasi UIN Suska terdiri dari: 

Ketua  : Drs. H. Mohd Nasir Cholis, MA 

Anggota  : Drs. H. M. Syarif 

Anggota  : Drs. H. Ahmad Syah, MA. 

b. Usaha 

Koperasi Pegawai Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

bergerak dalam usaha simpan pinjam. 

c. Syarat menjadi anggota KPRI UIN Suska. 

1. Pegawai Negeri Sipil di UIN Suska Riau 

2. Membayar Uang Simpanan Pokok Sebanyak Rp. 4000 

3. Membayar Uang Simpanan Wajib Rp, 50.000 per bulan, Simpanan Wajib 

yang dibayar dihitung dari bulan Januari pada tahun aktif sampai dengan 

bulan dimana anggota mendaftar menjadi anggota koperasi.  

2.9. 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 
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atas dapat disimpulkan bahwa black box testing merupakan pengujian yang 

berfokus pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui 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. 

Persentase keberhasilan = Jawaban berhasil
Jumlah pertanyaan

 x 100 …………………………(2.1) 

2.10.  Pengertian User Acceptance Testing (UAT) 

 Pengujian UAT atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu proses 

pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang 

dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh 

pengguna, apabila hasil pengujian (testing) sudah bisa 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. 

Proses dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil 

pekerjaan. Diperiksa  apakah item-item yang ada dalam dokumen requirement 

sudah ada dalam software yang diuji atau tidak. Diuji apakah semua item yang telah 

ada telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Skenario UAT adalah suatu 

rencana yang disusun untuk dijalankan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. 

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 
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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. 

Persentase keberhasilan = Jawaban berhasil
Jumlah pertanyaan

 x 100 …………………………(2.1) 

 


