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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Layanan Penelitian 

2.1.1 Pengertian Layanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian layanan adalah 

membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan menurut 

pandangan kita layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain 

dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain 

untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela. 

Pelayanan adalah aspek yang tidak bisa disepelekan dalam persaingan bisnis 

manapun. Karena dengan pelayanan konsumen atau peneliti akan menilai kemudian 

menimbang apakah selanjutnya dia akan loyal kepada pemberi layanan tersebut. 

Hingga tak jarang para pebisnis atau lembaga memaksimalkan layanannya untuk 

menarik konsumen sebesar besarnya. 

Maka dari itu, bila ingin menarik konsumen dengan sebanyak banyaknya 

harus mengetahui arti dari layanan itu sendiri. Pengertian layanan atau pelayanan 

secara umum, menurut Purwadarminto (1996) adalah menyediakan segala apa yang 

dibutuhkan orang lain. Sedangkan menurut Tjiptono (2004) definisi layanan adalah 

kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli 

produknya. Sedangkan menurut Barata (2004) bahwa suatu pelayanan akan 

terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia 

layanan kepada pihak yang dilayani. Ada beberapa ciri pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen: 

1. Memiliki karyawan yang profesional khususnya yang berhadapan langsung 

dengan konsumen. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik yang dapat menunjang 

kelancaran pelayanan kepada konsumen secara cepat dan tepat. 

3. Tersedianya ragam produk atau jasa yang diinginkan. Dalam artian konsumen 

sekali berhenti bisa mendapatkan beragam pelayanan dengan kualitas 

pelayanan yang mereka inginkan. 
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4. Bertanggung jawab kepada setiap konsumen dari awal hingga selesai. 

5. Mampu melayani secara cepat dan tepat, tentunya jika dibandingkan dengan 

pihak pesaing. 

6. Mampu berkomunikasi dengan jelas, menyenangkan dan mampu menangkap 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 

7. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, terutama dalam hal 

keuangan. 

8. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang pelayanan yang 

disediakan dan pengetahuan umum lainnya. 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada konsumen, sehingga konsumen 

merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan oleh penyedia layanan. 

2.1.2 Dimensi Layanan 

Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan konsumen, 

yaitu kualitas memberikan suatu dorongan khusus bagi para konsumen untuk 

menjalin hubungan kerja atau partner yang saling menguntungkan dalam jangka 

panjang dengan penyedia layanan. 

Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan penyedia layanan 

untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. 

Dengan demikian, penyedia layanan dapat meningkatkan kepuasan konsumen, 

yang pada gilirannya kepuasan konsumen dapat menciptakan kerjasama yang baik 

antara konsumen dengan penyedia layanan yang memeberikan kualitas 

memuaskan. 

2.1.3 Pengertian Penelitian 

 Sugiyono (2003) cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-

ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu 
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menggunakan langkah-langkah yang tertentu yang bersifat logis. Para ahli pun telah 

banyak memberikan pengertian atau definisi penelitian, beberapa diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Hill Way: Penelitian adalah suatu metode studi yang bersifat hati-hati dan 

mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu 

guna membuat pemecahan masalah tersebut. 

2. Winarno Surachmad: Penelitian adalah kegiatan ilmiah mengumpulkan 

pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan tujuan pada 

penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di 

luar sampel yang diselidiki. 

3. Soetrisno Hadi: Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah. 

2.2 Profil Badan Pusat Statistik (BPS) 

2.2.1 Sejarah 

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan 

Hindia Belanda oleh. suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian. 

Kerajinan dan Perdagangan (Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel) di 

Bogor pada Februari tahun 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan 

mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah 

ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS) dan 

melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa 

Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama 

menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan 

perang/militer. 

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 

17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor 

Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin 

oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian 

Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS 
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dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri 

Kemakmuran. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS 

bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK 

Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS 

dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian 

penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 

Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab 

langsung kepada Perdana Menteri. 

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan 

Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut 

merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk 

di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat 

Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada 

tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. 

Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor 

Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah 

berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi 

PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor 

Satistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang 

Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 

9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. 

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 

tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan 

Pusat Statistik”, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai ”Hari 

Statistik”. Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat 

Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi 

Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta 
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pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik di Indonesia. 

2.2.2 Informasi Umum Badan Pusat Statistik 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro 

Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang 

Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua 

UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan 

UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara 

formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, 

antara lain:   

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar 

yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang 

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan 

BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, 

perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama 

dengan BPS. 

2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita 

Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan 

mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 

3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 

Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung 

aspirasi masyarakat statistik yang bertugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada BPS. 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang 

harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:   

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini 

didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari 

departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. 
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2. Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi 

lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 

3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 

statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan 

statistik. 

4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk 

kepentingan perkembangan statistik Indonesia.  

2.2.3 Visi 

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. 

2.2.4 Misi 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. 

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk 

kemajuan perstatistikan. 

2.2.5 Nilai-Nilai Inti 

Core values (nilai-nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk 

membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan 

tugas. 

Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari: 

1. Profesional. 

a. Kompeten. 

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban. 

b. Efektif. 

Memberikan hasil maksimal. 

c. Efisien. 

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal. 

d. Inovatif. 

Selalu melaukan permbaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses 

pembelajaran diri secara terus menerus. 
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e. Sistemik. 

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses 

perkerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari  pekerjaan 

yang lain. 

2. Integritas. 

a. Dedikasi. 

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan 

institusi. 

b. Disiplin. 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

c. Konsisten. 

Satunya kata dengan perbuatan. 

d. Terbuka. 

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan dan kritik dari berbagai pihak. 

e. Akuntabel. 

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. 

3. Amanah. 

a. Terpercaya. 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, tidak hanya didasarkan 

pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual. 

b. Jujur. 

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip 

moralitas. 

c. Tulus. 

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan 

(pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas 

untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau 

perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Adil. 

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. 
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2.2.6 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 

KEPALA

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian

Bina Program

Sub Bagian

Urusan Dalam

 Sub Bagian

Kepegawaian dan 

Hukum

 Sub Bagian

Keuangan

 Sub Bagian

Perlengkapan

Bidang Statistik

Sosial

Bidang Statistik

Produksi

Bidang Statistik

Distribusi

Bidang Neraca Wilayah 

dan Analisis Statistik

Bidang Integrasi Pengolahan 

dan Diseminasi Statistik

Seksi Statistik

Pertanian
Seksi Statistik

Kependudukan

Seksi Statistik

Harga Konsumen dan 

Harga Perdagangan Basar

Seksi Statistik

Kesejahteraan 

Rakyat

Seksi Statistik

Industri
Seksi Statistik

Keuangan dan Harga 

Produsen

Seksi Statistik

Ketahanan Sosial

Seksi Statistik

Pertambangan, 

Energi, dan 

Kontruksi Seksi Statistik

Niaga dan Jasa

Seksi Neraca

Produksi

Seksi Integrasi

Pengolahan Data

Seksi Neraca

Konsumen

Seksi Jaringan dan 

Rujukan Statistik

Seksi Analisis

Statistik Lintas 

Sektor

Seksi Diseminasi dan 

Layanan Statistik

Tenaga Fungsional

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik. 

(Sumber: www.riau.bps.go.id, 2017) 

1. Deskripsi 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. Susunan organisasi 

BPS Provinsi Riau terdiri dari: 

a. Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai 

dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS 

Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. 

b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, 

serta urusan dalam. 

c. Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik 

kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan 

sosial. 

d. Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik 

http://www.riau.bps.go.id/
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pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan 

konstruksi. 

e. Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik 

harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan 

harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. 

f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis 

statistik lintas sektor. 

g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas 

melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan 

rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tugas Fungsi & Kewenangan. 

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala 

Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pusat Statistik. 

a. Tugas. 

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

b. Fungsi. 

1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik. 

2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional. 

3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar. 

4) Penetapan sistem statistik nasional. 

5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah 

dibidang kegiatan statistik. 
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6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan 

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

3. Kewenangan. 

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 

secara makro. 

c. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional. 

e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yaitu Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di 

bidang kegiatan statistik serta Penyusun pedoman penyelenggaraan survei 

statistik sektoral. 

2.3 Sistem Informasi Layanan Penelitian 

Sistem Informasi Layanan Penelitian adalah suatu sistem informasi yang 

dirancang berdasarkan prosedur-prosedur yang berbasis teknologi informasi yang 

bertujuan untuk menangani pelayanan penelitian yang berkaitan dengan pendataan 

konsumen atau peneliti, feedback, rujukan, mobilitas, publikasi, kualitas, pendataan 

hasil penelitian, evaluasi, yang menyangkut berbagai sektor penelitian. 

2.3.1 Konsep Dasar Sistem 

Sistem merupakan kumpulan komponen atau variable yang berinteraksi dan 

terorganisir. Menurut Sutabri (2005) Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan 

dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling 

tergantung satu sama lain, dan terpadu. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian 

sistem atau subsistem. Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-

subsistem yang lebih lagi atau terdiri dari komponen-komponen pendukung sistem 

itu sendiri. 

Selain pengertian sistem menurut Sutabri, Jogiyanto (2013) mengatakan 

bahwa sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan 

komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan kumpulan dari 
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prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan pendekatan 

komponen sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 

berhubungan satu 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 lainnya untuk membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2.3.2 Konsep Dasar Informasi 

Menurut Sutabri (2005) menyatakan bahwa Informasi adalah data yang telah 

diklasifikasi atau diolah atau diinterprestasi untuk digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. 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 masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan 

informasi.  

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga hal, 

Jogiyanto (2013) menyatakan bahwa tiga hal tersebut adalah akurat (accurate), 

tepat pada waktunya (timeliness) dan relevan (relevance), tiga hal tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

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 

kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau 

merusak informasi tersebut. 

2. Tepat pada Waktunya. 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, informasi yang 

telah usang/kadaluarsa tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi 

merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan 
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keputusan tersebut terlambat, maka akan berakibat fatal untuk organisasi. 

Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi 

tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk 

mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya. 

3. Relevan. 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya bermanfaat bagi 

yang membutuhkannya. 

2.3.3 Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (2013) mengatakan bahwa 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. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu 

sistem yang dibutuhkan dalam mengolah transaksi-transaksi yang bersifat 

manajerial yang membutuhkan kombinasi antara prosedur kerja, informasi, 

manusia dan teknologi dalam pembuatan laporan-laporan. 

Kegiatan yang terdapat pada sistem informasi digambarkan pada Gambar 2.2. 

Input Proses

Penyimpanan

Output

Kontrol

 

Gambar 2.2 Kegiatan Sistem Informasi. 

(Sumber: Jogiyanto, 2013) 
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1. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data yang akan 

diproses. 

2. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan 

suatu informasi yang bernilai tambah. 

3. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas. 

4. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 

5. Kontrol, suatu aktifitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

2.3.4 Komponen Sistem Informasi 

Sebagaimana dikutip oleh Jogiyanto (2013) bahwa sistem informasi terdiri 

dari komponen-komponen yaitu: 

1. Blok Masukan. 

Mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, termasuk metode-

metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat 

berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model. 

Terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara 

yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran. 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi. 

Merupakan kotak alat (tool-box) dalam sistem informasi. Teknologi terdiri 

dari 3 bagian utama yaitu teknisi (brainware), perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware). Teknisi dapat berupa orang-orang yang 

mengetahui teknologi dan membuatnya beroperasi. Misalnya teknisi adalah 

operator komputer, pemrogram, operator pengolah data, spesialis 

telekomunikasi, analis sistem, penyimpanan data dan lain sebagainya. 
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5. Blok Basis data. 

Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat 

lunak untuk memanipulasinya. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan 

sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. 

6. Blok Kendali. 

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan bahwa hal-

hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi 

kesalahan dapat langsung diatasi. 

Dalam suatu sistem informasi yang berbasis komputer Kadir (2010) 

menyatakan bahwa terdapat elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware), mencakup berbagai peranti fisik seperti 

komputer dan printer. 

2. Perangkat Lunak (Software) atau Program, yaitu sekumpulan intruksi yang 

memungkinkan perangkat keras memproses data. 

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

4. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

5. Database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penyimpanan data. 

6. Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, yaitu sistem penghubung yang 

memungkinkan sumber (Resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh 

sejumlah pemakai. 

2.4 Pendekatan Berorientasi Objek 

Model pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan berorientasi 

objek (Object Oriented). Menurut Nugroho (2005) Pendekatan berorientasi objek 

merupakan cara berfikir baru serta berlogika dalam menghadapi masalah-masalah 

yang akan di atasi dengan bantuan komputer. Object Oriented Programming (OOP) 

mencoba melihat permasalahan lewat pengamatan dunia nyata dimana setiap objek 

adalah entitas tunggal yang memiliki kombinasi struktur data dan fungsi tertentu. 
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Pendekatan berorientasi objek terdiri dari Object Oriented Analysis (OOA) 

dan Object Oriented Design (OOD). OOA dimulai dengan menyatakan suatu 

masalah, analisis membuat suatu model situasi dari dunia nyata, menggambarkan 

sifat yang penting. Sedangkan OOD merupakan tahap lanjutan setelah OOA, 

dimana tujuan sistem diorganisasikan kedalam sub-sistem berdasarkan struktur 

analisis dan arsitektur yang dibutuhkan. 

Pada Object Oriented terdapat beberapa model pendekatan, yaitu OOP dan 

OOAD. OOP adalah konsep pemrograman yang difokuskan pada penciptaan kelas 

yang merupakan abstraksi/blueprint/prototype dari suatu objek. Kelas ini harus 

mengandung sifat (data) dan tingkah laku (method) umum yang dimiliki oleh objek-

objek yang kelak akan dibuat (diinstansiasi). Data dan method merupakan anggota 

dari suatu kelas. Sedangkan OOAD adalah metode analisis yang memeriksa 

requirements dari sudut pandang kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup 

permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OOAD merupakan 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. Dari beberapa model 

Object Oriented di atas, maka dalam peneletian ini akan digunakan model OOAD. 

Perancangan berorientasi objek merupakan bagian pengembangan 

berorientasi objek dimana strategi berorintasi objek digunakan sepanjang proses 

pengembangan: 

1. Analisis berorientasi objek berhubungan dengan pengembangan model 

berorientasi objek dari domain aplikasi. Objek yang terdiri teridentifikasi 

merefleksikan entitas dan operasi yang berhubungan dengan masalah yang 

dipecahkan. 

2. Perancangan beroreintasi objek berhubungan dengan pengembangan model 

berorientasi objek di sistem perangkat lunak untuk implementasi persyaratan 

yang teridentifikasi. 

3. Pemrograman berorientasi objek berhubungan dengan realisasi desain 

perangkat lunak dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Bahasa 
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pemrograman berorientasi objek, seperti java, mendukung implentasi 

langsung dari objek dan menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan kelas 

objek. 

 Konsep OOAD 

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan 

objek, yaitu OOA dan OOD. OOA adalah metode analisis yang memerika 

requirement (syarat/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. 

Terdapat beberapa konsep dalam OOAD, yaitu:  

1. Objek (object). 

a. Object adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. 

Sebuah objek memiliki keadaan sesaat yang disebut state. 

b. State dari sebuah objek adalah kondisi dari objek atau himpunan keadaan 

yang menggambarkan objek tersebut. State dinyatakan dengan nilai dari 

atribut objeknya. 

c. Atribut adalah nilai internal suatu objek yang mencerminkan karakteristik 

objek, kondisi sesaat, koneksi dengan objek lain dan identitas. 

d. Behaviour (perilaku objek) mendefinisikan bagaimana sebuah objek 

bertindak dan memberi reaksi. Behaviour ditentukan oleh himpunan 

semua atau beberapa operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut, 

yang dicerminkan oleh interface, service, dan method dari objek tersebut. 

e. Interface adalah pintu untuk mengakses service dari objek. 

f. Service adalah fungsi yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek. 

g. Method adalah mekanisme internal objek yang mencerminkan perilaku 

objek tersebut. 

2. Kelas (class). 

Class adalah himpunan objek yang sejenis yaitu mempunyai sifat (atribut), 

perilaku umum (operasi), relasi umum dengan objek lain dan semantik umum. 
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Class adalah abstraksi dari objek dalam dunia nyata. Class menetapkan 

spesifikasi perilaku dan atribut dari objek tersebut. 

3. Kotak Hitam (black boxes). 

Sebuah objek adalah kotak hitam. Konsep ini menjadi dasar implementasi 

objek. Dalam operasi object oriented hanya developer yang dapat memahami 

detail proses yang ada di dalam kotak tersebut, sedangkan user tidak perlu 

mengetahui apa yang dilakukan yang penting mereka dapat menggunakan 

objek untuk memproses kebutuhan mereka. Kotak hitam berisi kode dan data. 

a. Encapsulation, yaitu proses menyembunyikan detail implementasi sebuah 

objek. Untuk mengakses data objek tersebut adalah melalui interface. 

Untuk berkomunikasi dengan objek digunakan message. 

b. Message adalah permintaan agar objek menerima untuk membawa metode 

yang ditunjukkan oleh perilaku dan mengembalikan result dari aksi 

tersebut kepada objek pengirim. 

4. Asosiasi dan Agregasi. 

a. Asosiasi adalah hubungan yang mempunyai makna antara sejumlah objek. 

Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis penghubung diantara 

objeknya. Contohnya: Asosiasi karyawan dengan unit kerja. Setiap 

karyawan bekerja di satu unit kerja, sedangkan unit kerja dapat memiliki 

beberapa karyawan. 

b. Agregasi adalah bentuk khusus sebuah asosiasi yang menggambarkan 

seluruh bagian pada suatu objek merupakan bagian dari objek yang lain. 

Contohnya: Kopling dan piston adalah bagian dari mesin, sedangkan 

mesin, roda, body merupakan bagian dari sebuah mobil. 

 Teknik Pemodelan dalam OOAD 

1. Model Objek. 

a. Model objek Menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem 

dan relasinya. 

b. Model objek berisi diagram objek. Diagram objek adalah graph dimana 

node-nya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. 
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2. Model Dinamik. 

a. Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap 

saat. 

b. Model dinamik dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari sistem. 

c. Model dinamik berisi state diagram. State diagram adalah graph dimana 

nodenya adalah state dan arc adalah transisi antara state yang disebabkan 

oleh event. 

3. Model Fungsional 

a. Model fungsional menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem. 

b. Model fungsional berisi Data Flow Diagram (DFD). DFD adalah suatu 

graph dimana node-nya menyatakan proses dan arcnya adalah aliran data. 

 Object Oriented Analysis (OOA) 

Menurut Nugroho (2012), OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan 

menentukan spesifikasi sistem atau system requirement spesification dan 

mengidentifikasi kelas-kelas serta hubungannya satu terhadap yang lain. 

OOA dimulai dengan menyatakan suatu masalah, analisa membuat model 

situasi dari dunia nyata, menggambarkan sifat yang penting. Dalam menganalisa 

suatu sistem, analisa harus bekerja dengan pihak yang membutuhkan sistem untuk 

memahami masalah tersebut dengan jelas. Model analisis adalah abstraksi yang 

ringkas dan tepat dari apa yang harus dilakukan oleh sistem, dan bagaimana 

melakukannya. Objek dalam model harus merupakan konsep domain dari aplikasi, 

dan bukan merupakan implementasi komputer seperti data. Untuk memahami 

spesifikasi sistem, perlu dilakukan identifikasi para pengguna atau yang sering 

disebut sebagai aktor-aktor. Siapa aktor-aktor yang akan menggunakan sistem dan 

bagaimana mereka menggunaka sistem. 

 Object Oriented Design (OOD) 

OOD merupakan tahap lanjutan setelah analisis berorientasi objek, dimana 

tujuan sistem diorganisasi ke dalam sub-sistem berdasarkan struktur analisis dan 

arsitektur yang dibutuhkan. Desainer sistem (System Designer) menentukan 

karakteristik penampilan secara optimal, menentukan strategi memecahkan 

masalah dan menentukan pilihan alokasi sumber daya.  
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Desain model yang digunakan berdasarkan model analisis dengan dilengkapi 

rincian untuk implementasi. Fokus dari desain objek (object design) adalah 

perencanaan struktur data dan algoritma yang diperlukan untuk implementasi setiap 

kelas. Objek domain aplikasi dan objek domain komputer dijelaskan dengan 

menggunakan konsep dan notasi berorientasi objek yang sama. 

Menurut Nugroho (2012) menyatakan bahwa OOD adalah merancang kelas-

kelas yang teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka (user interface). 

Selama tahap ini, perlu diidentifikasi dan menambahkan beberapa objek dan kelas 

yang mendukung implementasi dari spesifikasi kebutuhan. Proses OOD yaitu: 

1. Mendefinisikan kontek dan mode dari penggunaan sistem. 

2. Mendesain arsitrektur sistem. 

3. Indentifikasi objek sistem utama. 

4. Mengembangkan model desain. 

5. Menentukan interface objek. 

 Karakteristik dari Objek 

1. Objek. 

a. Identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang 

membedakan entitas disebut objek.  

b. Objek dapat kongkrit, seperti halnya arsip dalam sistem, atau konseptual 

seperti kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada sistem operasi. 

c. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. 

d. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya identik. 

2. Kelas Objek. 

a. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, 

operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. 

b. Suatu kegiatan mengumpulkan data (atribut) dan perilaku (operasi) yang 

mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. 

c. Kelas objek merupakan wadah bagi objek. Dapat digunakan untuk 

menciptakan objek. 

d. Objek mewakili fakta atau keterangan dari sebuah kelas. 
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3. Istilah-istilah objek  

a. Atribut: Data item yang menegaskan objek. 

b. Operasi: Fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah 

laku kelas. 

c. Metode: Pelaksanaan prosedur. 

 Karakteritik Metodologi Berorientasi Objek 

Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai tiga 

karakteristik utama, yaitu: 

1. Encapsulation (Pengkapsulan) 

Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program 

terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-

sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak 

dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali 

prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. 

2. Inheritance (Pewarisan) 

Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan 

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

dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya, karena 

telah mewarisi sifat induknya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan 

operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan 

secara hirarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian 

ditentukan spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan 

atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya, dan ditambah 

dengan sifat unik yang dimilikinya, kelas objek dapat didefinisikan atribut 

dan service dari kelas objek lainnya. Inheritance menggambarkan 

generalisasi sebuah kelas. 

Sifat yang dimiliknya oleh kelas induknya tidak perlu diulang dalam 

setiap subkelas. Sebagai contoh, sedan dan sepeda motor adalah subkelas dari 

kendaraan bermotor. Kedua subkelas mewarisi sifat yang dimiliki oleh 

kendaraan bermotor, yaitu: mempunyai mesin dan dapat berjalan. 
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Kedua subkelas mempunyai sifat masing-masing yang berbeda, 

misalnya jumlah roda, dan kemampuan untuk berjalan mundur yang tidak 

dimiliki oleh sepeda motor. Beberapa faktor dari superkelas yang bersifat 

umum dan dimasukkan kedalam kelas induknya serta mewariskan sifat 

tersebut pada kelas turunannya, sehingga mengurangi pengulangan yang 

terjadi dalam desain dan pemrograman. Hal ini merupakan keuntungan dari 

sistem berorientasi objek. 

3. Polymorphism (Perbedaan Bentuk) 

Polymorphism yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama 

dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polymorphism mempunyai 

arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas 

yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan 

metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode 

yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. 

2.5 Waterfall 

Menurut Sommerville (2011), waterfall merupakan salah satu model proses 

perangkat lunak yang mengambil kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, 

pengembangan, validasi dan evolusi dengan mempresentasikannya sebagai fase-

fase proses yang berbeda seperti analisis definisi persyaratan, perancangan 

perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, 

operasi dan pemeliharaan. Metode waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut. 

Requirements 

Analysis and 

Defenition

Sistem and Sotware 

Design

Implementation and 

Unit Testing

Integration and 

Sistem Testing

Operation and 

Maintenace
 

Gambar 2.3 Model Waterfall. 

(Sumber: Sommerville, 2011) 
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1. Analisis dan definisi persyaratan 

Proses mengumpulkan informasi kebutuhan sistem/perangkat lunak melalui 

konsultasi dengan user system. Proses ini mendefinisikan secara rinci 

mengenai fungsi-fungsi, batasan dan tujuan dari perangkat lunak sebagai 

spesifikasi sistem yang akan dibuat. 

2. Perancangan sistem dan perangkat lunak 

Proses perangcangan sistem difokuskan pada empat atribut, yaitu struktur 

data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka, dan detail 

(algoritma) prosedural. 

3. Implementasi dan pengujian unit 

Pata tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai program 

atau unit program. Kemudian pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa 

setiap unti program telah memenuhi spesifikasinya. 

4. Integrasi dan pengujian sistem 

Unit program diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan sistem dan kemudian 

dilakukan pengujian. Dengan kata lain, pengujian ini ditujukan untuk menguji 

keterhubungan dari tiap-tiap fungsi perangkat lunak untuk menjamin bahwa 

persyaratan sistem selesai dilakukan. 

5. Operasi dan pemeliharaan 

Tahap ini biasanya memerlukan watu yang paling lama. Sistem diterapkan 

dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dari beberapa kesalahan yang 

tidak diketemukan pada tahap sebelumnya, perbaikan atas implementasi unit 

sistem dan pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan-

persyaratan baru ditambahkan. 

2.6 Unified Modelling Language (UML) 

Berdasarkan pendapat dari Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa UML 

adalah alat bantu analisis serta perancangan perangkat lunak berbasis objek. 

2.6.1 Pengenalan UML 

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan 

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya standarisasi 
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agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat lunak. Banyak 

orang yang telah membuat bahasa pemodelan pembangunan perangkat lunak sesuai 

dengan teknologi pemrograman yang berkembang pada saat itu, misalnya sempat 

berkembang dan digunakan oleh banyak pihak adalah DFD untuk memodelkan 

perangkat lunak yang menggunkan pemrograman prosedural atau stuktural, 

kemudian juga ada State Transition Diagram (STD) yang digunakan untuk 

memodelkan sistem real time (waktu nyata). 

Satzinger dalam bukunya menyatakan bahwa UML merupakan satu 

kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau 

menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek. 

2.6.2 Sejarah UML 

Rosa dan Salahuddin (2011) menyebutkan bahwa bahasa pemrograman 

berorientasi objek yang pertama dikembangkan dikenal dengan Simula-67 yang 

dikembangkan pada tahum 1967. Bahasa pemrograman ini kurang berkembang dan 

dikembangkan lebih lanjut, namun dengan kemunculannya telah memberikan 

sumbangan yang besar pada developer pengembang bahasa pemrograman 

berorientasi objek selanjutnya. 

2.6.3 Tujuan UML 

Tujuan utama UML diantaranya untuk:  

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang expressive dan siap pakai untuk 

mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern notasi dalam UML. 

Dalam UML terdapat notasi yang dapat digunakan seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.4. 



30 

 

 
Gambar 2.4 Notasi dalam UML. 

(Sumber: Rosa dan Salahuddin, 2011) 

2.6.4 Diagram UML 

1. Use Case Diagram 

Menurut Satzinger (2010) use case diagram menggambarkan fungsionalitas 

yang diharapkan dari sebuah sistem yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat 

sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah 

interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan 

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

sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang 

berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

Look up item 

availability

Create new  order

Update order

Customer Order clerk

 

Gambar 2.5 Use Case. 

(Sumber: Satzinger, 2010)  

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case dalam Tabel 

2.1. 
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Tabel 2.1. Simbol Use Case 

Simbol Deskripsi 

Use case 

Nama use case

 

Fungsionalisasi yang disediakan sistem sebagai untit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di 

awal frase name use case. 

Aktor / Actor 

    Nama aktor  

 

Orang, proses atau sistem yang lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan di buat di luar sistem 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tetapi aktor belum tentu 

menggunakan orang, biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase nama aktor 

Asosiasi/Association 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan actor. 

Ekstensi/Extend 

   << extend >> 

 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case  di mana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walaupun tanpa use case tambahan itu, mirip dengan 

prinsip inheritance pada pemrograman beroriantasi 

objek, biasanya use case tambahan memiliki nama 

depan yang sama dengan use case  yang ditambahakan. 

Generalisasi  

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua buah 

use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum dari lainnya. 

Include 

   << include >> 

 

 

Relasi use case tambahkan ke subuah use case dimana 

use case ditambahkan memerlukan use case ini 

menjalankan fungsinya atau syarat dijalankan use case 

ini. 

(Sumber: Satzinger, 2010) 
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1. Class Diagram 

Menurut Satzinger (2010) Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari 

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 

(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). Class diagram menggambarkan 

struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain 

seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lainnya. Simbol-simbol class 

diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2. Simbol Class Diagram. 

Simbol Deskripsi 

Kelas  

Nama-kelas

+atribut
+operasi ()

 

  

Kelas pada struktur sistem 

Asosiasi/association Relasi antar kelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity 

Generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesifikasi (umum-khusus) 

Keberuntung/Dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

ketergantungan antar kelas 

Agregasi/aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan makna semua 

bagian 

(Sumber: Satzinger, 2010) 

2. Activity Diagram 

Menurut Satzinger (2010) activity diagram menggambarkan berbagai alir 

aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity 



33 

 

diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada 

beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, dimana 

sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh 

selesainya state sebelumnya (internal processing). Sebuah aktivitas dapat 

direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Untuk mengilustrasikan poses-proses 

paralel digunakan titik sinkronisasi yang dapat berupa titik, garis horizontal atau 

vertikal. 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

sebagi berikut: 

a. Rancangan proses bisnis di mana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakn proses bisnis sistem yang didefenisikan  

b. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem / user interface di mana 

setiap aktivitas di anggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan 

c. Rancangan pengujian di mana setiap aktivitas di anggap memerlukan sebuah 

pengujian yang di perlukan didefenisikan kasus ujiannya 

Dalam Activity Diagram terdapat simbol-simbol yang dapat digunakan 

seperti dijelaskan pada Tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram  
Simbol Deskripsi 

Status awal 

  

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 

memilih sebuah status awal. 

Aktivitas  

aktivitas

 

Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya di 

awali dengan kata kerja 

Percabangan / decision 

 

Asosiasi percabangan dimana ada pilihan aktivitas 

lebih dari 

Penggabungan / join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih satu aktivitas 

digabung menjadi satu 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status akhir 

(Sumber: Satzinger, 2010) 
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3. Sequence Diagram 

Menurut Rosa dan Salahuddin (2011) mengatakan bahwa Sequence diagram 

menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu 

hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar objek. Simbol-simbol 

yang terdapat dalam Sequence Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Simbol Sequence diagram  

Simbol Deskripsi 

Aktor 

    Nama aktor   

Orang, proses atau sistem yang lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang akan 

dibuat di luar sistem yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar 

orang, tetapi aktor belum tentu menggunakan 

orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata 

benda di awal frase nama aktor. 

Garis hidup/lifeline 

 

Menyatakan hidup suatu objek. 

Objek  

Nama objek : nama kelas

 

Menyatakan objek yang berinteraksi pesan. 

Waktu aktif 

 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 

berinteraksi pesan. 

Pesan tipe create 

   <<create>> 

 

Objek yang lain, arah panah mengarah pada objek 

yang dibuat. 

 (Sumber: Rosa dan Salahuddin, 2011) 

2.7 Tangible dan Intangible 

Sebuah sistem yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan 

manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui 
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pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tangible 

dapat diartikan sebagai sebuah keuntungan atau dampak yang terjadi yang dapat 

diukur secara ekonomis, sedangkan intangible adalah keuntungan atau dampak 

yang tidak dapat diukur secara ekonomis. 

2.8 Event Table 

Menurut Satzinger (2010) Event table merupakan sebuah katalog dari use 

case yang menyusun peristiwa pada barisnya dan kunci informasi dari setiap 

kejadian pada kolomnya. Informasi kunci dari setiap event terdiri dari: nama event 

itu sendiri, pemicu, sumber, use case, respon, dan tujuan. Pemicu adalah sinyal yang 

memberitahu sistem bahwa sebuah event telah terjadi. Sumber adalah agen 

external/aktor yang menyediakan data ke sistem. Use case adalah apa yang 

dilakukan oleh sistem ketika event terjadi. Respon adalah keluaran yang dihasilkan 

oleh sistem yang disampaikan ke tujuan. Tujuan adalah agen external/aktor yang 

menerima data dari sistem. Event table adalah cara yang mudah untuk merekam 

informasi kunci tentang kebutuhan sistem informasi. 

2.9 Things 

Things adalah benda yang perlu disimpan oleh sistem sebagai informasi. Bagi 

pengguna benda-benda tersebut adalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan 

mereka, seperti produk, pesanan, faktur, dan pelanggan yang perlu sebagai bagian 

dari sistem. Things dapat dibedakan menjadi beberapa jenis (Satzinger, 2010) yaitu: 

1. Tangible things; benda pada dunia nyata 

2. Roles played; pengguna yang berperan dalam sistem 

3. Organizational unit; unit organisasi yang terlibat dalam sistem 

4. Device; peralatan yang mendukung sistem 

5. Sites/location; lokasi sistem akan ditempatkan 

6. Incidents, events, or interaction; kejadian yang terjadi dalam sistem 

2.10 Pengujian Menggunakan Blackbox 

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. Penguji ini berfungsi untuk 
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mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak 

sesuai dengan spesifikasi kebutukan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa blackbox merupakan pengujian yang berfokus pada 

fungsionalsistem serta berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi input dan output 

sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati, 2016). 

Menurut jurnal Rahman (2016) beberapa keuntungan yang diperoleh dari 

jenis blackbox testing antara lain:  

1. Anggota tim tester tidak harus dari seseorang yang memiliki kemampuan 

teknis di bidang pemrograman.  

2. Kesalahan dari perangkat lunak ataupun bug seringkali ditemukan oleh 

komponen tester yang berasal dari pengguna.  

3. Hasil dari blackbox testing dapat memperjelas kontradiksi ataupun kesalahan 

yang mungkin timbul dari eksekusi sebuah perangkat lunak. 

2.11 PHP 

PHP adalah bahasa standar yang digunakan dalam dunia website. PHP adalah 

bahasa pemrograman yang berbentuk script yang diletakkan di dalam web server. 

PHP diciptakan dari ide Rasmus Lerdof yang membuat sebuah script perl. Script 

tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai program untuk dirinya 

sendiri.  

PHP diciptakan terutama untuk kegunaan web dan boleh menghubungkan 

query database dan menggunakan simple task yang boleh diluruskan dengan 3 atau 

4 baris kode saja. PHP adalah bahasa programing yang baru dibangun sekitar tahun 

1994/1995. PHP sebenarnya merupakan program yang berjalan pada platform linux 

sehingga program ini menjadi freeware. Selanjutnyan PHP mengalami 

perkembangan yakni dibuat dalam versi Windows. Script murni PHP dapat 

didapatkan pada alamat www.php.net, disana terdapat script-script PHP secara 

gratis mulai dari awal sampai dengan akhir. 

Hampir seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP namun fungsi 

PHP yang paling utama adalah untuk menghubungkan database dengan web.  

Dengan PHP membuat aplikasi web yang terkoneksi ke database menjadi sangat 

mudah. Sistem database yang telah didukung oleh PHP adalah: 

http://www.php.net/
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1. Oracle  

2. Sybase 

3. Msql 

4. MySQL 

5. Solid  

6. Generic ODBC 

7. PostgresSQL 

PHP juga mendukung komunikasi dengan lainnya melalui protokol IMAP, 

SNMP, NNTP, dan POP3 atau HTP. 

2.12 Mysql 

My Struktur Query Language (Mysql) atau dibaca “mai-se-kuel” adalah 

sebuah program pembuat database yang bersifat open source, artinya siapa saja 

boleh mengunakan dan tidak dicekal. Nugroho (2004) mengatakan Mysql 

sebenarnya produk yang berjalan pada platform linux. Karena sifatnya yang open 

source, dia dapat dijalankan pada semua platform baik Windows maupun Linux. 

Selain itu, Mysql juga merupakan program pengakses untuk aplikasi multi user 

(banyak pengguna). Saat ini database Mysql telah digunakan hampir oleh semua 

pemrogram database. 

Mysql tergolong sebagai Database Management Sisyem (DBMS). Perangkat 

lunak ini bermanfaat untuk mengelolah data dengan cara yang sangat fleksibel dan 

cepat. Dalam penjelasannya Kadir (2010) menyebutkan aktivitas apa saja yang 

terdapat dalam Mysql. Berikut ini adalah sejumlah aktivitas yang terkait dengan 

data didukung oleh perangkat lunak tersebut, yaitu:  

1. Menyimpan data ke dalam tabel. 

2. Menghapus data dalam tabel. 

3. Mengubah data dalam tabel. 

4. Mengambil data yang tersimapan dalam tabel. 

5. Memungkinkan untuk melakukan pengaturan hak akses terhadap data. 

Kelebihan lain Mysql adalah menggunakan bahasa Query standar yang di 

miliki oleh Struktur Query Language (SQL). SQL adalah suatu bahasa permintaan 

yang berstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses database 
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seperti Oracle, Posgres, SQL, SQL Server dan lain-lain. Sebagai sebuah program 

penghasil database, Mysql tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah 

aplikasi lain (interface). Mysql dapat didukung oleh hampir semua program aplikasi 

baik yang open source seperti PHP maupun yang tidak, yang ada pada platform 

Windows seperti Visual Basic, Delphi, dan lainnya. 

Program-program yang menggunakan bahasa SQL antara lain: 

1. Mysql 

2. Posgres SQL 

3. Oracle 

4. SQL Server 97, 2000 

5. Interbase 

2.13 Laravel 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (Model View Controller). Laravel adalah 

pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang 

untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya 

pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman 

bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan 

menghemat waktu. 

MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi 

logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen- 

komponen aplikasi, seperti: manipulasi data, controller, dan user interface. 

1. Model, Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi 

yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan 

data ke basis data, pembaruan data dan lain-lain. 

2. View, View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Bisa 

dikatakan berupa halaman web. 

3. Controller, Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan 

view. 
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Beberapa fitur yang terdapat di laravel: 

1. Bundles, yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan tersedia 

beragam di aplikasi. 

2. Eloquent ORM, merupakan penerapan PHP lanjutan menyediakan metode 

internal dari pola “active record” yang menagatasi masalah pada hubungan 

objek database. 

3. Application Logic, merupakan bagian dari aplikasi, menggunakan controller 

atau bagian Route. 

4. Reverse Routing, mendefinisikan relasi atau hubungan antara Link dan Route. 

5. Restful controllers, memisahkan logika dalam melayani HTTP GET and 

POST. 

6. Class Auto Loading, menyediakan loading otomatis untuk class PHP. 

7. View Composer, adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika view 

sedang loading. 

8. IoC Container, memungkin obyek baru dihasilkan dengan pembalikan 

controller. 

9. Migration, menyediakan sistem kontrol untuk skema database. 

10. Unit Testing, banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. 

11. Automatic Pagination, menyederhanakan tugas dari penerapan halaman. 


