
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Ragil, dkk (2013) dari Program Studi

Teknik Informatika, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya. Penelitian ini

menghasilkan sebuah rancangan Aplikasi Location Based Service yang dapat

mengakses google maps untuk menampilkan peta lokasi, GPS (Global Positioning

System) untuk mengetahui posisi pengguna serta dapat menampilkan informasi

yang berkaitan dengan rumah sakit.

Penelitian kedua dilakukan oleh Taufiq, dkk (2017) dari Politeknik Caltex

Riau. Pada penelitian ini penulis merancang aplikasi ini menggunakan Unifield

Modelling Language dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java serta

database yang digunakan adalah MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi

pencarian agen travel berbasis android, dengan menggunakan metode Location

Based Service yang memanfaatkan teknologi GPS dan Google Maps API.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nabilah, dkk (2015) dari Politeknik Caltex

Riau. Pada penelitian menghasikan sebuah aplikasi mobile advertising berbasis

Location Based Service untuk mencari lokasi kafe dengan jangkauan dan jarak yang

akurat dari lokasi pengguna menggunakan perangkat android sehingga

memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian. Aplikasi tersebut dibangun

berbasis android menggunakan eclipse dengan bahasa pemrograman java.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ramadhani, dkk (2012) dari Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penelitian ini penulis berhasil

membuat sebuah aplikasi mobile kuliner menggunakan Location based service

berbasis android. Fungsi LBS berhasil diterapkan pada semua fitur di eMKUL

seperti list resto berdasarkan jarak dengan posisi pengguna, tampilan Maps yang

menampilkan posisi peta kuliner di sekitar lokasi pengguna, dan proses pemesanan

menu kuliner yang ikut mengirimkan posisi pengguna bersamaan dengan proses

pengiriman pesanan.
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Penelitian kelima dilakukan oleh Aman, dkk (2016) dari Program Studi

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Dari

hasil penelitian tersebut diperoleh sistem layanan informasi lokasi event dengan

metode LBS berbasis mobile yang dapat memberikan kemudahan pengaksesan

detail lokasi event calon peserta yang berminat terhadap event yang ingin

dikunjungi.

2.2 Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan hak setiap orang yang

dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatkan

derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara

keseluruhan. Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan

Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang- Undang

Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan,

perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat

(1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk

pelayanan kesehatan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan (Medical Service)

Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara

mandiri (self care), dan keluarga (family care) atau kelompok anggota masyarakat

yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan

perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan

pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik

mandiri.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat (Public Health Service)

Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan

masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang

mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat
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tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti

puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat

(2) UU Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Pelayanan kesehatan promotif, kegiatan atau serangkaian kegiatan

pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat

promosi kesehatan.

b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu

masalah kesehatan/penyakit.

c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan

penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian

kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan

masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di

puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam UU Kesehatan,

dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi bahwa penyelenggaraan pelayanan

kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan

nondiskriminatif. Dalam hal ini setiap orang atau pasien dapat memperoleh

kegiatan pelayanan kesehatan secara professional, aman, bermutu, anti diskriminasi

dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien

dibanding kepentingan lainnya.

2.2.1 Pengertian Rumah Sakit
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan

karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan

kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang

harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau
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oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Depkes

RI, 2009).

2.2.2 Pengertian Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat

dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2014).

2.2.3 Pengertian Klinik
Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan

menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh

lebih dari satu jenis   tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis

(Permenkes RI, 2014)

2.3 Sistem Informasi Geografis

Menurut ESRI (Prahasta, 2009) Sistem Informasi Geografis adalah kumpulan

yang teroganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi

dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan,

memperbaharui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk

informasi yang bereferensi geografis.

Pengertian sistem informasi geografis serupa juga dijelaskan menurut

Irwansyah (2013), Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information

System (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan,

memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data

geografis. Sedangkan pengertian sistem informasi geografis menurut Budiyanto

(2016) memberikan tambahan data geografis yang dapat diolah menggunakan

sistem informasi geografis yaitu, perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan,

sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum

lainnya.



12

Menurut Sasongko (2016), Sistem informasi geografis saat ini dapat

dimanfaatkan untuk mengetahui posisi dan wilayah secara visualisasi sehingga

dapat memudahkan menentukan keputusan dengan cepat tanpa harus langsung

survey turun ke lapangan. Selain itu menurut Dewi (2015), sistem informasi

geografis telah menunjukkan manfaat di berbagai bidang seperti mitigasi bencana

terkait banjur, berguna bagi pertanian, memantau tata kota, membaca tren,

pariwisata dan merencanakan atau membuat tata kota.

2.4 Location Based Service

Location Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah istilah

umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi untuk menentukan lokasi

perangkat yang digunakan. Menurut Qusay, LBS adalah sebuah layanan yang

digunakan untuk mengetahui posisi dari pengguna, kemudian menggunakan

informasi tersebut untuk meyediakan jasa dan aplikasi yang personal. Dua unsur

utama LBS adalah:

1. Location Manager (API Maps)

Menyediakan tools/source untuk LBS, Application Programming Interface

(API) Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, memanipulasi peta

beserta fitur-fitur lainnya seperti tampilan satelit, jalan, maupun

gabungannya.

2. Location Providers (API Location)

Pengguna dapat menentukan lokasinya, melacak gerakan/perpindahan, serta

kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi perpindahan. (Safaat,

2011). Secara garis besar, LBS dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pull Service: Layanan hanya diberikan ketika ada permintaan dari

pengguna.

b. Push Service: Layanan diberikan langsung oleh sevice provider tanpa

menunggu permintaan dari pengguna.

Teknologi informasi dan komunikasi baru (New Information and

Communication Technologies / NICTS) yang di dalamnya meliputi: sistem

telekomunikasi mobile dan perangkat genggam, dengan data berasal dari internet
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dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menggunakan spatial database

(Nusyirwan, 2009).

Gambar 2.1 Perpotongan Teknologi LBS
(Sumber: Brimicombe, 2002)

Dalam Layanan Berbasis Lokasi terdapat lima komponen penting yaitu meliputi:

Gambar 2.2 Komponen LBS
(Sumber: Steiniger dan Neun, 2008)

Adapun penjelasan dari Gambar 2.2 antara lain:
1. Mobile Devices : Suatu alat yang digunakan oleh pengguna untuk meminta

informasi yang dibutuhkan. Informasi dapat diberikan dalam bentuk suara,

gambar, dan teks.
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2. Comunication Network : Komponen kedua adalah jaringan komunikasi

yang mengirim data pengguna dan informasi yang diminta dari mobile

terminal ke Service Provider kemudian mengirimkan kembali informasi

yang diminta ke pengguna. Communication Network dapat berupa jaringan

seluler (GSM, CDMA), Wireless Local Area Network (WLAN), atau

Wireless Wide Area Network (WWAN)

3. Positioning Component : Untuk memproses suatu layanan maka posisi

pengguna harus diketahui

4. Service and Aplication Provider : Penyedia layanan menawarkan berbagai

macam layanan kepada pengguna dan bertanggung jawab untuk

memproses informasi yang diminta oleh pengguna.

5. Data and Content Provider : Penyedia layanan tidak selalu menyimpan

semua data yang dibutuhkan yang bisa diakses oleh pengguna. Untuk itu,

data dapat diminta dari data dan content provider (Imaniar, 2011).

Dalam mengimplementasikan LBS, ada 2 pendekatan dasar yang digunakan,

yaitu:

1. Memproses data di lokasi dan mengirimkan hasilnya ke alat.

2. Mendapatkan data lokasi dari alat tersebut berdasarkan aplikasi yang

menggunakannya secara langsung.

Sedangkan aplikasi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang disediakan,

yaitu :

1. Menggunakan jaringan telepon seluler. Akurasi dari metode ini tergantung

kepada ukuran dari sel. Kelemahannya adalah sering tidak akurat karena

kuakuratannya tergantung kualitas jaringan dan coverage BTS.

2. Menggunakan satelit. Lebih akurat dari menggunakan jaringan telepon,

karena menggunakan bantuan satelit GPS untuk mendapatkan posisi data

yang akurat.

2.5 Menentukan Lokasi Pusat Layanan Kesehatan
Dalam penelitian ini, untuk dapat mencari titik koordinat dari masing-masing

pusat layanan kesehatan, maka harus diketahui alamat dari setiap pusat layanan

kesehatan tersebut. Alamat dari setiap pusat layanan kesehatan diambil dari data
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Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Setelah mendapatkan alamat dari masing-masing

pusat layanan kesehatan, maka dapat dicari titik koordinatnya dengan

menggunakan Google Maps dengan teknologi yang dinamakan Street View.

Google Maps adalah layanan pemetaan wilayah dunia yang berbasis web

yang dikembangkan oleh Google. Google Maps menggunakan satelit yang

memberikan citra satelit sebuah wilayah, peta jalan, panorama 360 derajat, Street

View, kondisi lalu lintas real-time atau Google Traffic, sampai dengan perencanaan

rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda (dalam versi beta), atau

transportasi umum.

Selain menggunakan Google Maps, titik koordinat bisa didapat dengan turun

langsung ke tempat pusat layanan kesehatan tersebut untuk mendapatkan titik

koordinatnya. Namun cara ini hanya dilakukan sebagai alternatif jika ada pusat

layanan kesehatan yang tidak terdaftar oleh Google Maps.

2.6 Google Maps Application Programming Interface (API)

Google Maps adalah layanan aplikasi peta online yang disediakan oleh

Google secara gratis. Layanan peta Google Maps secara resmi dapat diakses

melalui situs “http://maps.google.com”. Pada situs tersebut dapat dilihat informasi

geografis pada hampir semua permukaan di bumi kecuali daerah kutub utara dan

selatan. Layanan ini dibuat sangat interaktif, karena di dalamnya peta dapat digeser

sesuai keinginan pengguna, mengubah level zoom, serta mengubah tampilan jenis

peta. Google Maps mempunyai banyak fasilitas yang dapat dipergunakan misalnya

pencarian lokasi dengan memasukkan kata kunci, kata kunci yang dimaksud seperti

nama tempat, kota, atau jalan, fasilitas lainnya yaitu perhitungan rute perjalanan

dari satu tempat ke tempat lainnya (Amri dkk, 2010).

Bahasa pemrograman dari Google Maps yang hanya terdiri dari HTML dan

Javascript, memungkinkan untuk menampilkan Google Maps di website lain.

Kostumisasi dari aplikasi ini dimungkinkan dengan disediakannya client-side

scripts dan server-side hooks.

Google Maps Application Programming Interface (API) merupakan suatu

fitur aplikasi yang dikeluarkan oleh google untuk memfasilitasi pengguna yang
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ingin mengintegrasikan Google Maps ke dalam website masing-masing dengan

menampilkan data point milik sendiri. Dengan menggunakan Google Maps API,

Google Maps dapat ditanamkan pada website external. Agar aplikasi Google Maps

dapat muncul di website tertentu, diperlukan adanya API key. API key merupakan

kode unik yang digenerasikan oleh google untuk suatu website tertentu, agar server

Google Maps dapat mengenali.

2.7 Java

Pemrograman java dipelopori oleh James Gosling, Patrick Naughton, Chris

Warth, Ed Frank, dan Mike Sheridan dari Sun Microsystems, Inc. Pada tahun 1992.

Pada awalnya, bahasa ini disebut OAK, tapi kemudian diubah menjadi java pada

tahun 1995 karena nama OAK telah dijadikan hak cipta dan digunakan sebagai

bahasa pemrograman lainya. Saat ini java banyak digemari oleh para programmer

karena open source dan dapat dikembangkan ke pemrograman berbasis internet

sesuai dengan kebutuhan zaman (Siallagan, 2009).

2.8 Android Studio
Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan Terpadu - Integrated

Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android,

berdasarkan IntelliJ IDEA . Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat

pengembang yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak

untuk meningkatkan produktivitas saat membuat aplikasi Android

(developer.android.com).

2.9 Android Software Development Kit (SDK)

Android Software Development Kit (SDK) adalah Tools API (Application

Programming Interface) yang diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi

pada platform Android menggunakan  bahasa pemrograman Java.  Android

merupakan subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi,

middleware dan aplikasi perangkat kunci yang di-release oleh Google. Saat ini

disediakan Android SDK (Software Development Kit) sebagai alat bantu dan API
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untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa

pemrograman Java (Safaat, 2012).

2.10 Firebase

Firebase adalah database NoSQL yang menyimpan data sebagai dokumen

Javascript Object Notation (JSON) sederhana (Waikar, 2015). Firebase adalah

realtime database yang dikembangkan oleh Google. Fitur utama dari Firebase

adalah mampu menyelaraskan data secara otomatis tanpa melakukan update

request atau refresh aplikasi (Wiratno dkk, 2017). Skema penyelarasan data secara

otomatis dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.3 Skema Penyelarasan Data Menggunakan Firebase
(Sumber: cloud.google.com, 2017)

Firebase memiliki struktur database yang unik dari beberapa database yang

lain. Setiap database Firebase disimpan sebagai objek JSON yang mirip pohon

(Waikar, 2015). Read data dari database Firebase dilakukan secara asynchronous

menggunakan event listener. Setelah menambahkan event listener tertentu ke objek

ref, event listener akan memanggil data terkait (Cheng, 2017).

2.11 GeoFire

GeoFire adalah pustaka JavaScript open-source yang memungkinkan untuk

menyimpan dan menampilkan sekumpulan item berdasarkan lokasi geografisnya.

GeoFire menggunakan Firebase untuk penyimpanan data, memungkinkan hasil
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query diperbarui secara waktu nyata saat perubahan. GeoFire melakukan lebih dari

sekadar mengukur jarak antar lokasi, itu selektif hanya memuat data dekat lokasi

tertentu, menjaga aplikasi tetap ringan dan responsif, bahkan dengan dataset yang

sangat besar (Wenger, 2014).

GeoFire dirancang sebagai add-on ringan untuk Firebase. Untuk menjaga

semuanya tetap sederhana, GeoFire menyimpan data dalam formatnya sendiri dan

lokasinya sendiri di dalam basis data Firebase. Ini memungkinkan format data

yang ada dan aturan keamanan untuk tetap tidak berubah sementara masih

menyediakan solusi mudah untuk query geo.

2.12 Metodologi Pengembangan Rekayasa Perangkat Lunak

Salah satu model SDLC yang paling awal dan paling banyak digunakan

adalah SDLC model air terjun waterfall. Model SDLC yang dikembangkan oleh

(Satzinger dkk, 2010), menggambarkan pendekatan sekuensial beberapa tahap yang

biasanya disebut juga dengan model air terjun. Model air terjun menyediakan

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau urut dimulai dari

analisis, desain, pengkodean, pengujian dan tahap support.

Model SDLC menurut Satzinger ini mengatakan bahwa hal pertama yang

dilakukan adalah dengan mendifeinisikan perumusan permasalahan untuk nanti

dilakukan suatu pemecahan dari perumusan tersebut adalah perencanaan.

Selanjutnya tim proyek menganalisis, mendefinisikan dan memahami secara

menyeluruh masalahnya beserta kebutuhan untuk selanjutnya dicari solusi. Setelah

masalah dipahami dan didapatkan tahap selanjutnya adalah desain. Sistem ini

kemudian dibangun, dikembangkan dan diimplementasikan, beberapa tahapan

dalam SDLC model air terjun ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Fase Perencanaan (Project Planning Phase)

Kegiatan awal dari SDLC yang bertujuan untuk mengidentifikasi lingkup sistem

yang baru dan rencana dari suatu proyek.

2. Fase Analisis (Analysis Phase)

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk identifikasi dan evaluasi

permasalahan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga

dapat diusulkan perbaikan perbaikan.
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3. Fase Design (Design Phase)

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang berfokus pada desain

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat

lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Menurut (Rosa dan

Shalahuddin, 2011), tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap

analisis kebutuhan ke representasi.

4. Fase Implementasi (Implementation Phase)

Segala bentuk masukan input yang dilakukan dari desain sistem, sistem yang

telah dikembangkan menjadi sebuah program yang disebut dengan unit, yang

mana berhubungan dengan tahapan selanjutnya. Dari tiap-tiap unit tersebut

dikembangkan dan diuji coba untuk mengetahui fungsi yang berkaitan dengan

unit tersebut.

Berikut ini adalah bentuk alur pengembangan sistem menggunakan model

waterfall, yang bisa dilihat di Gambar 2.3.

Gambar 2.4 Pemodelan Waterfall
(Sumber: Turban dkk 2005)

2.13 Unifield Modeling Language (UML)

UML singkatan dari Unifield Modeling Language yang berarti bahasa

permodelan standar, UML memiliki sintaks dan semantik, ketika membuat model

menggunakan konsep UML ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana

menggunakan elemen pada model-model yang dibuat berhubungan satu dengan

yang lainnya harus mengikuti standar yang ada. Intinya UML merupakan alat

komunikasi yang konsisten dalam menunjang pengembangan sistem saat ini

(Shalahuddin, 2011).
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UML diaplikasikan untuk maksud tertentu, biasanya antara lain untuk :

1. Merancang perangkat lunak.

2. Sarana komunikasi antara perangkat lunak dengan proses bisnis.

3. Menjabat sistem secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan

sistem. UML terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3

kategori. Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut dapat

dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Diagram UML
(Sumber: Shalahuddin, 2011)

2.13.1 Use Case Diagram

Use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk

kelakukan (behavior) sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan

sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem dibuat. Secara kasar, use

case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem

dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu (Shalahuddin, 2011) .

Berikut  adalah simbol-simbol yang ada pada use case diagram dapat dilihat

pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Simbol-simbol Use Case Diagram

No Simbol Notasi Keterangan

1 Actor

Actor adalah abcstraction dari

sistem yang mengaktifkan

fungsi dari target sistem.
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Use Case Diagram (Lanjutan)

2 Use case

menggambarkan fungsionalitas

yang disediakan sistem sebagai

unit-unit yang bertukar pesan

antar unit dan actor.

3 Association

Asosiasi antar actor dan use

case, digambarkan dengan garis

tanpa panah yang

mengindikasikan siapa atau apa

yang meminta interaksi secara

langsung.

4 Extend

Extend merupakan perluasan

dari use case lain jika kondisi

atau syarat terpenuhi.

5 Generalizat

ion

Generalization digunakan
untuk memperlihatkan bahwa
beberapa actor atau use case
memiliki suatu hal yang bersifat
umum.

(Sumber: Salahuddin, 2011)

2.13.2 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian

kelas-kelas yang dibuat untuk membangun sistem. Class memiliki apa yang

disebut atribut dan metode atau operasi sebagai berikut (Shalahuddin, 2011):

1. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh kelas.

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

3. Simbol-simbol class diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Simbol-simbol Class Diagram

No Simbol Notasi Keterangan

1 Class Kelas pada struktur system

<< Extend >>
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Tabel 2.2 Simbol-simbol Class Diagram (Lanjutan)

2 Interface

Sama dengan kosep interface

dalam pemograman berorientasi

objek.

3 Association

Relasi antar kelas dengan makna

umum,asosiasi biasanya juga

disertai dengan multiplicity.

4

Diracted

Association

Relasi antar kelas dengan makna

kelas yang satu digunakan oleh

kelas yang lain, asosiasi biasanya

juga disertai dengan multiplicity.

5 Dependency Kebergantungan antarkelas

(Sumber: Shalahuddin, 2011)

2.13.3 Sequence Diagram

Sequence diagram atau diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek

pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang

dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambar diagram

sekuen maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case

beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu.

Banyaknya diagram sekuen yang harus digambarkan adalah minimal

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 dibuat juga semakin banyak (Shalahuddin dan Rosa,

2015).
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Simbol-simbol yang digunakan dalam sequence diagram dapat dilihat pada

Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Simbol-simbol Sequence Diagram

No Simbol Notasi Keterangan

1 Actor

Aktor merepresentasikan semua

yang berinteraksi dengan sistem.

Aktor bisa berupa orang, mesin, atau

sistem lain.

2 lifeline Menyatakan kehidupan suatu objek.

3 Object
Menyatakan objek yang berinteraksi

pesan.

4 Waktu aktif

Menyatakan objek dalam keadaan

aktif dan berinteraksi, semua yang

terhubung dengan waktu aktif ini

adalah sebuah tahapan yang

dilakukan di dalamnya

5
Pesan tipe

create

Menyatakan suatu objek membuat

objek lain, arah panah mengarah

pada objek yang dibuat.

6 Pesan tipe

call

Menyatakan suatu objek memanggil

operasi/metode yang ada pada objek

lain atau dirinya sendiri.

7
Pesan tipe

send

Menyatakan suatu objek

mengirimkan data/masukan/

informasi ke objek lainnya, arah

panah mengarah pada objek yang

dikirim.

Nama objek : nama

kelas

<< Include >>

: nama_metode()

: masukkan
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Tabel 2.3 Simbol-simbol Sequence Diagram (Lanjutan)

8

Pesan tipe

return

Menyatakan suatu objek yang telah

menjalankan suatu operasi atau

metode menghasilkan suatu

kembalian ke objek tertentu, arah

panah mengarah pada objek yang

menerima kembalian.

9

Pesan tipe

destory

Menyatakan suatu objek mengakhiri

hidup objek yang lain, arah panah

mengarah pada objek yang diakhiri,

sebaiknya jika ada create maka ada

destory.
(Sumber: Shalahuddin dan Rosa, 2015)

2.13.4 Activity Diagram

Activity Diagram menjelaskan workflow (aliran kerja) dari sebuah sistem

atau proses bisnis. Perlu diperhatikan bahwa activity diagram menggambarkan

alur kerja sistem bukan apa yang dilakukan aktor.
Tabel 2.4 Simbol-simbol activity diagram

No Simbol Keterangan

1
Start State Start state adalah kondisi awal dari sebuah object

terjadinya perubahan keadaan. Start state

digambarkan dengan sebuah lingkaran solid.

2

End State End state adalah gambaran ketika objek berhenti

memberi respon terhadap sebuah event. End state

digambarkan dengan lingkaran solid di dalam

sebuah lingkaran kosong.

3
State/Activities State atau activities merepresentasikan kondisi dari

sebuah entitas, dan digambarkan dengan segiempat

yang pinggirnya.

: keluaran

<< Destroy >>
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Tabel 2.4 Simbol-simbol activity diagram (Lanjutan)

4

Fork (Percabangan) Fork atau percabangan adalah pemisalah beberapa

aliran konkuren dari sebuah aliran tunggal.

5

Join (Penggabungan) Join atau penggabungan merupakan pengabungan

beberapa aliran konkuren dalam seuatu aliran

tunggal.

6
Decision Decisionadalah suatu logika aliran konkuren yang

mempunyai dua cabang aliran konkuren.

(Sumber: Fikry dkk, 2015)

2.14 Blackbox Testing

Konsep blackbox testing digunakan untuk mepresentasikan sistem yang cara

kerja didalamnya tidak tersedia untuk diinspeksi. Teknik pengujian blackbox juga

digunakan untuk pengujian berbasis skenario, dimana isi dalam sistem mungkin

tidak tersedia untuk diinspeksi tapi masukan dan keluaran yang didefinisikan oleh

use case dan informasi analisis yang lain (Hariyanto, 2004). Blackbox testing

berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut:

1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang.

2. Kesalahan antarmuka.

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.

4. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja.

2.15 User Acceptance Test (UAT)
User Acceptance Test (UAT) merupakan bagian kesepakatan resmi antara

pembeli dan pengembang. Pengujian ini membenuk metode sederhana dan empiris

untuk memutuskan apakah program memadai. Pengujian ini dapat dilihat sebagai
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bagian dan spesifikasi perangkat lunak. Program yang tidak lolos semua pengujan

ini berarti tidak memenuhi semua spesifikasi (Hariyanto, 2004).

Berdasarkan data hasil kuesioner tersebut, dapat dicari persentase masing-

masing jenis pertanyaan dengan menggunakan rumus:= ................................................(2.1)

Simbol P merupakan banyaknya jawaban responden tiap Variabel, Q

merupakan jumlah responden, R merupakan Banyak Soal dan Y merupakan Nilai

Persentasi.


