
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul, bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem pada dasarnya 

merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berhubungan satu 

sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan untuk mempermudah 

pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi (Harianto dalam Setiawan, 

2016). Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu organisasi yang 

merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-

prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi 

penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada 

manajemen dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi 

untuk pengambilan keputusan yang cerdik (Jogiyanto, 2005). Dari kedua 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup fasilitas 

teknologi informasi sebagai media untuk menjalankan sejumlah prosedur kerja 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sistem informasi terdiri komponen-komponen yang disebutnya dengan 

istilah blok bangunan (building blok) yang saling berinteraksi satu sama lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya, yang terdiri dari 

(Jogiyanto, 2005): 

1. Blok Masukan (Input Block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, 

yang dapat berupa dokumen–dokumen dasar. 

2. Blok Model (Model Block) 

Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasis data 
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dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 

3. Blok Keluaran (Output Model) 

Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran 

dan  membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri 

dari tiga bagian utama yaitu teknisi (human/brainware), perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware). 

5. Blok Basis Data (Database Block) 

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, tersimpan 

pada perangkat  keras dan digunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinya. Data di dalam basis data diorganisasikan sedemikain 

rupa, supaya informasi yang dihasilkan berkualitas dan untuk efiesiensi 

kapasitas penyimpannya. 

6. Blok Kendali (Control Blok) 

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan 

dan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila 

terlanjur terjadi kesalahan akan dapat langsung cepat diatasi. 

2.2 Pengolaan Data 

Pengolaan data terdiri dari kegiatan-kegiatan penyimpanan data dan 

penangan data. Penyimpanan data (data storage) terdiri dari kegiatan 

pengumpulan (filing), pencarian (searching), dan pemeliharaan (maintenance). 

Penanganan data (data handling) meliputi berbagai kegiatan pemeriksaan 

(verifying) yaitu mencakup pengecekan data yang muncul pada berbagai daftar 

yang berkaitan atau yang datang dari berbagai sumber, untuk mengetahui berbagai 

sumber dan untuk mengetahui perbedaan dan ketidaksesuaian pemeriksaan ini 

dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan file (file maintenance) (Sutabri, 2012). 
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2.3 Metode Analisis dan Perancangan Sistem 

2.3.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem (sistem analysis) dapat didefenisikan sebagai penguraian 

dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponenenya 

dengan maksdu untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikannya (Jogiyanto, 2005). 

Didalam tahap analisis sistem terdapat empat langkah dasar yang harus 

dilakukan sebagai berikut (Jogiyanto, 2005): 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi (mengenal) 

masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analis 

sistem, tugas-tugas yang harus dilakukan seperti: 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah, tugas mengidentifikasi penyebab 

masalah dapat dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subyek-

subyek permasalahn yang telah diuraikan oleh manajemen atau yang 

telah ditemukan oleh analis sistem ditahap perencanaan sistem. 

b. Mengindetifikasi titik keputusan, setelah penyebab terjadinya masalah 

dapat diidentifikasi, selanjutnya juga harus diidentifikasi titik 

keputusan penyebab masalah tersebut. 

c. Mengidentifikasi personil-personil kunci, identifikasi personil-

personil kunsi ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagian alir 

dokumen yang ada diperusahaan serta dokumen deskripsi jabatan. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada, langkah kedua 

dari tahap analis sistem adalah memahami dari sistem yang ada. Langkah 

ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem 

yang ada beroperasi. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan 

data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. 
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3. Analyze, yaitu menganalisa hasil penelitian. 

a. Menganalisis kelemahan sistem, anlis sistem perlu menganalisis 

masalah yang terjadi untuk dapat menemukan jawaban apa penyebab 

sebenarnya dari masalah yang timbul tersebut. 

b. Menganalisi kebutuhan informasi pemakai/manajemen 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis, laporan hasil analis ini 

diserahkan kepada steering commitmen yang nantinya akan diteruskan 

kemanajemen. Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada 

manajemen adalah: 

a. Laporan bahwa analisis telah selesai dilakukan 

b. Meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan 

dan dianalisis oleh analis sistem tetapi tidak sesuai menurut 

manajemen. 

c. Meminta pendapat-pendapatan saran-saran dari pihak manajemen. 

d. Meminta persetujuan dari pihak manajemen untuk melakukan 

tindakan selanjutnya. 

2.3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan adalah kemampuan untuk membuat beberapa alternatif 

pemecahan masalah. Perancangan sistem adalah tahap yang dilakukan setelah 

melakukan analisis sistem, pendefenisian kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan 

dibangun, dan persiapan untuk merancang bangun implementasi sistem dengan 

menggambarkan sistem yang akan dibangun. Perancangan sistem dimuali dengan 

memahami sistem yang sedang berjalan dan kriteria-kriteria sistem yang akan 

dibangun biasanya menggunakan pemodelan secara terstruktur yang digambarkan 

oleh grafik atau diagram (Jogiyanto, 2005). 

Empat hal yang harus diperhatikan dalam merancang dan membangun 

sebuah sistem (Jogiyanto, 2005): 

1. Kebutuhan perusahaan, organisasi, atau lembaga, yaitu dengan cara 

memahami bidang yang akan dikembangkan, sasaran yang dibidik serta 

media yang akan digunakan. 
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2. Kebutuhan operator, yaitu kebutuhan operator untuk memperoleh sistem 

yang mudah dipahami dan dioperasikan serta tampilan yang interaktif. 

3. Kebutuhan pemakai, yaitu keinginan-keinginan dari si pemakai sistem 

informasi, seperti jaminan keamanan, standarisasi tampilan, kecepatan 

akses, dan kemudahan dalam pengoperasian. 

4. Kebutuhan teknis, yaitu meliputi arsitektur dan konfigurasi sistem. Secara 

teknis peralatan dan teknologi yang digunakan, termasuk pertimbangan 

penggunaan peralatan yang tidak standar, seperti peralatan multimedia, 

kebutuhan interface, database, dan perangkat lunaknya. 

2.4 Pendekatan Beorientasi Objek 

Pendekatan berorientasi objek merupakan paradigma pemograman yang 

berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini 

dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. 

Pada objek oriented terdapat beberapa model pendekatan, yaitu Object 

Oriented Programming (OOP) dan Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD). OOP atau pemograman berorientasi objek adalah konsep pemograman 

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 (Sutopo, 2002). 

2.4.1 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan 

objek, yaitu Object Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD). 

OOA adalah metode analisis yang memerika requirement (syarat/keperluan) yang 
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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 (Sutopo, 2002). 

Terdapat beberapa konsep dalam OOAD, yaitu (Sutopo, 2002): 

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. Class adalah abstraksi dari objek dalam dunia nyata. Class 

menetapkan spesifikasi perilaku dan atribut dari objek tersebut. 

3. Kotak Hitam (Blackbox) 

Sebuah objek adalah kotak hitam. Konsep ini menjadi dasar implementasi 

objek. Dalam operasi object oriented hanya developer yang dapat memahami 
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detail proses yang ada didalam 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 (sender) 

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. 

2.4.2 Karakteristik Objek 

Berikut karakteristik dari objek (Sutopo, 2002): 

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 
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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/keterangan dari sebuah kelas. 

2.4.3 Karakteristik Metodologi Berorientasi Objek 

Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai tiga 

karakteristik utama, yaitu (Sutopo, 2002): 

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 (pewarisan) 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. 
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3. Polymorphism (Perbedaan Bentuk) 

Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama 

dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme 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 Unifield Modelling Languange (UML) 

UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan 

sistem berorientasi objek. Hal ini di sebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk 

membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah di mengerti serta 

dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka yang lain (Nugroho, 2005).  

Salah satu karakteristik UML yaitu memungkinkan dukungan industri 

yang meluas dan bahasa pemodelan yang bersifat metodologi independen. 

Terlepas dari metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis dan 

perancangan dapat menggunakan UML untuk mendeskripsikan hasilnya. UML 

mendefinisikan tiga belas jenis diagram, terbagi dalam tiga kategori: Enam jenis 

diagram mewakili struktur aplikasi statis; tiga mewakili jenis perilaku umum; dan 

empat mewakili berbagai aspek interaksi yaitu sebagai berikut (www.omg.org, 

2017): 

1. Structure diagram meliputi diagram kelas, diagram objek, diagram 

komponen, diagram struktur komposit, diagram paket, dan diagram 

deployment. 

2. Behavior diagram meliputi use case diagram (digunakan oleh beberapa 

metodologi selama pengumpulan kebutuhan); activity diagram, dan state 

machine diagram. 

  

http://www.omg.org/
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3. Interaction diagram semuanya berasal dari diagram perilaku yang lebih 

umum, meliputi diagram sequence, diagram komunikasi, diagram waktu, 

dan diagram gambaran interaksi. 

2.5.1 Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi itu (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

2.5.2 Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram 

aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 

aktivitas dapat dilakukan oleh sistem (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

2.5.3 Sequence Diagram  

Diagram sekuen atau sequence diagram menggambarkan kelakuan objek 

pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan 

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

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

Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada 

use case (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

2.5.4 Class Diagram  

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefenisisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi (Rosa dan Salahuddin, 

2013). 
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2.6 Basis Data  

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat kertas komputer dan digunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data Perlu disimpan didalam dasar data 

untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data didalam basis data perlu 

diorganisasikan sedemikian rupa, supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. 

Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas 

penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan 

perangkat lunak paket yang disebut dengan DBMS (Database Management 

System) (Jogiyanto, 2005).  

2.7 My SQL 

MySQL adalah database open source terpopuler di dunia. Dengan kinerja, 

kehandalan, dan kemudahan penggunaan yang terbukti, MySQL telah menjadi 

pilihan database terdepan untuk aplikasi berbasis web (www.oracle.com, 2017). 

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk melakukan akses dan 

manipulasi database, dalam hal ini database relasional. Perintah SQL yang akan 

digunakan untuk mengakses harus disusun menjadi string SQL terlebih dahulu. 

Berdasarkan string SQL yang telah dibangun inilah PHP melakukan perintah 

untuk melakukan akses dan manipulasi database (Sidik, 2012). 

2.8 Hypertext Markup Languange (HTML) 

HTML adalah sebuah standar bahasa yang digunakan untuk membuat 

sebuah halaman web ataupun dokumen web dan menampilkan berbagai informasi 

di dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya 

banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML 

(Standard Generalized Markup Language), HTML merupakan standar yang 

digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web, dan saat ini merupakan 

standar internet yang didefenisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World 

Web Consortium (W3C, 2017). 

2.9 Hypertext Pre-Processor (PHP) 

PHP adalah bahasa scripting yang sangat populer dan biasa digunakan 

untuk apikasi web. PHP bersifat open source dan memiliki lisesnsi BSD sehingga 

http://www.oracle.com/
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aplikasi ini ramah untuk perusahaan yang berkembang pesat baik besar maupun 

kecil. Dan memberi pengaruh besar pada jutaan situs web di internet, memiliki 

banyak platform. Bahasa PHP diketik secara dinamis dan mudah digunakan. PHP 

5 mengenalkan objek yang kuat kemampuannya akan berorientasi dan PHP hadir 

dengan banyak ekstensi yang menawarkan semua jenis fungsionalitas dari operasi 

sistem hingga pengolahan numerik. PHP menyertakan ekstensi OCI8 yang ketika 

dihubungkan dengan klien oracle, memungkinkan akses ke oracle database. Ada 

sejumlah editor PHP khusus yang tersedia, termasuk Oracle's NetBeans IDE yang 

sangat dihargai untuk pengembangan PHP. Beberapa pengembang masih lebih 

memilih teks dasar editor dengan mode yang menyoroti sintaks kode dan 

pengembangan bantuan. Secara umum manual ini Tidak menganggap editor atau 

debugger tertentu sedang digunakan. Skrip PHP sering memiliki ekstensi file.php, 

tapi terkadang .phtml juga digunakan. Web server dapat dikonfigurasi untuk 

mengenali ekstensi yang Anda pilih dan mengirim file tersebut ke PHP untuk 

diproses (Jones dan Holloway, 2012). 

2.10 Javascript 

Javascript adalah bahasa pemrograman web. Mayoritas dari situs web 

modern menggunakan javascript, dan semua peramban web modern di desktop, 

game konsol, tablet, dan smartphone termasuk juru bahasa javascript, membuat 

javascript bahasa pemrograman yang paling banyak ditemui dalam sejarah. 

Javascript adalah bagian dari tiga serangkai teknologi yang harus dipelajari semua 

pengembang web: HTML untuk menentukan kontennya dari halaman web, CSS 

untuk menentukan presentasi halaman web, dan javascript untuk menentukan 

perilaku halaman web. Javascript itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, 

dinamis, tidak dimodifikasi yang cocok untuk gaya pemrograman berorientasi 

obyek dan fungsional. Javascript berasal dari sintaksnya dari Jawa, fungsi 

kelasnya dari skema, dan prototipenya warisan dari diri. Dan javascript telah lama 

melampaui akar bahasa scripting-nya bahasa tujuan umum yang kuat dan efisien. 

Versi bahasa yang terakhir mendefinisikan fitur baru untuk pengembangan 

perangkat lunak skala besar (Flanagon, 2011). 
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2.11 AJAX 

Ajax menggunakan asynchronouse data transfer (pada HTTP request) 

antara browser dan web server, yang memperbolehkan halaman web me-request 

bit yang kecil atau seluruh informasi dari server. Teknik Ajax membuat aplikasi 

internet menjadi kecil, cepat dan lebih user-friendly. Ajax adalah aplikasi web 

yang lebih baik. Aplikasi web menambahkan keuntungan dibanding aplikasi 

dekstop yaitu dapat menjangkau pengguna yang luas, mudah diinstal, mudah 

dikembangkan, mudah dipelihara. Teknologi dibalik ajax meliputi beberapa 

komponen XHTML (Extensible HypertText Markup Languange), Cascading Style 

Sheets (CSS), Javascript, Document Object Model (DOM), Extensible Markup 

Languange (XML), Extensible Stylesheet Languange Transformations (XSLT), 

Objek XMLHttpRequest, dan JavaScript Object Notation (JSON) (Sunyoto, 2010). 

2.12 JQuery 

JQuery adalah JavaScript library yang dirancang untuk meringkas kode-

kode Javascript, sehingga dapat menyederhanakan penulisan skrip program. 

JQuery pertama kali dirilis oleh John Resign pada tahun 2006, pada 

perkembangannya jQuery tidak hanya sebagai framework javaScript, namun 

memiliki kelebihan antara lain (Yatini, 2014): 

1. Kemudahan mengakses dan memanipulasi elemen-elemen HTML. 

2. Memanipulasi CSS. 

3. Penanganan event HTML. 

4. Efek-efek JavaScript dan animasi. 

5. Memodifikasi elemen HTML DOM. 

2.13 Bootstap 

Bootstrap sendiri merupakan library yang biasa digunakan untuk membuat 

aplikasi web ataupun situs web responsive secara cepat, mudah dan gratis. Twitter 

Bootstrap ini terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, 

Typography, Table, Form Navigation dan lain-lain. Selain itu, di dalam Bootstrap 

juga sudah terdapat jQuery plugins untuk menghasilkan komponen User Interface 

yang cantik seperti Transitions, Modal, Dropdown, Scrollspy, Tooltop, Tab, Alert 

dan lain-lain (Alatas, 2013). 
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2.14 Xammp 

XAMPP adalah salah satu paket instalasi Apache, PHP dan Mysql secara 

instan yang dapat digunakan untuk membantu proses instalasi. Selain paket 

instalasi instan, XAMPP juga memberikan fasilitas pilihan pengguna PHP 4 atau 

PHP 5. Untuk melakukan migrasi ke versi yang lebih tinggi juga sangat mudah 

dilakukan dengan bantuan PHP-switch yang disertakan oleh XAMPP (Sidik,2012). 

2.15 Astah Professional 

Astah Profesional merupakan sebuah aplikasi yang membantu 

penggunanya dalam melakukan sebuah desain perancangan program aplikasi. 

Berdasarkan situs resminya (astah.net), astah mendukung dan mampu membantu 

penggunanya dalam mendesain Unifield Modeling Languange (UML), Entity 

Relationship Diagram (ERD), Data Flow Diagram (DFD), Flowchart, mindmap 

dan lain sebagainya (Vision, 2017). 

2.16 Sublime Text 

Sublime text merupakan sebuah teks editor cross platform berbasis phyton 

yang biasa digunakan dalam pembuatan maupun penyuntingan source code 

program oleh para programer. Pada saat ini sublime text telah mencapai versi 3, 

pihak developer Sublime Text sendiri percaya bahwa aplikasi ini memiliki 

kelebihan-kelebihan yang sangat di gemari oleh para penggunanya, ada sembilan 

kelebihan sublimetext dapat dilihat pada Tabel 2.5 (Skinner, 2017). 

Tabel 2.5 Fitur dan kegunaan sublimetext 

No. Fitur Kegunaan 

1 Go to anything 

Fitur ini bisa mempermudah untuk membuka sebuah file 

dengan beberapa keystroke, dan secara langsung menuju 

simbol, baris, ataupun kata tertentu. 

2 Command pallete 

Dengan beberapa keystroke, dapat mencari apapun yang 

diinginkan berdasarkan menu, tanpa perlu menekan menu 

tertentu. 

3 Multiple selections 
Fitur ini memungkinkan untuk merubah suatu kode pada waktu 

yang sama dan dalam baris yang berbeda. 

4 
Distraction free 

mode 

Fitur ini mempunyai fungsi untuk merubah tampilan layar 

menjadi penuh. Fitur ini sangat dibutuhkan ketika pengguna  
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Tabel 2.5 Fitur dan kegunaan sublimetext (lanjutan) 

No. Fitur Kegunaan 

  ingin fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakannya. 

5 Split editing 
Di dalam fitur ini pengguna dapat mengedit file secara 

berdampingan tanpa membuka jendela aplikasi baru. 

6 
Instant project 

switch 

Sebuah project dalam sublime text akan selalu merekam 

seluruh kegiatan selama bekerja, termasuk file yang di 

perbaharui atau yang tidak tersimpan. Bisa langsung menutup 

project kapanpun inginkan tanpa melakukan perintah “save” 

dan ketika membukanya kembali, tampilannya akan seperti 

terakhir kali memperbaharuinya dan menutupnya. 

7 Plugin API  

Sublime text mempunyai keunggulan dengan plugin yang 

berbasis python plugin API. Teks editor ini juga mempunyai 

plugin yang sangat beragam, dan ini dapat memudahkan 

pengguna dalam mengembangkan softwarenya. 

8 Costumize anything 

Dengan fitur ini dapat mengkostumisasi jendela project sesuai 

yang di inginkan, baik itu pengaturan key bindings, menus, 

snippets, macros dan lainnya pada dengan file JSON sederhana 

9 Cross Platform 

Sublime text juga mempunyai keunggulan dalam berbagai 

platform. Sublime text sendiri sudah tersedia dalam berbagai 

platform sistem operasi, yaitu Windows, Linux, dan MacOS. 

 

2.17 Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak  

1. Metode Waterfall 

Metode pengembangan sistem dalam siklus hidup klasik (classic life cycle) 

merupakan pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi 

kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan 

(planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan 

sistem atau perangkat lunak kepada para pelanggan atau pengguna (deployment) 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan 

menggunakan pendekatan yang sistematis dan berurutan (Pressman, 2012). Siklus 

hidup waterfall terdiri dari beberapa tahap, seperti yang ditunjukkan pada gambar 

berikut. Model ini dimulai dengan persyaratan sistem perwakilan dan persyaratan 

perangkat lunak dan berlanjut dengan desain arsitektur, desain rinci, coding, 
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pengujian dan pemeliharaan. Model air terjun berperan sebagai dasar untuk 

banyak model siklus hidup lainnya (Munassar dan Govardan, 2010). 

Adapun pengembangan sistem waterwall dapat dilihat pada Gambar 2.3 

berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Struktur model Waterfall 

(Sumber: Munassar dan Govardan, 2010) 

Penjelasan dari Gambar 2.1 adalah sebagai berikut (Munassar dan Govardan, 

2010): 

a. System requirements 

Menetapkan komponen untuk membangun sistem, termasuk persyaratan 

perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen lain yang 

diperlukan. Contohnya termasuk keputusan tentang perangkat keras, 

seperti papan plug-in (jumlah saluran, kecepatan akuisisi, dan sebagainya), 

dan keputusan tentang perangkat lunak eksternal, seperti database atau 

perpustakaan. 

b. Software requirements 

Menetapkan harapan untuk fungsionalitas perangkat lunak dan 

mengidentifikasi yang persyaratan sistem mempengaruhi perangkat 

lunak. Analisis kebutuhan mencakup penentuan interaksi yang dibutuhkan 

dengan aplikasi dan database lain, persyaratan kinerja, persyaratan 

antarmuka pengguna, dan sebagainya. 

Systems Requirements 

Software Requirements 

Architectural Designs 

Detailed Design 

Coding 

Testing 

Maintenance 
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c. Architectural design 

 Menentukan kerangka kerja perangkat lunak sistem untuk memenuhi 

persyaratan tertentu. Desain ini mendefinisikan komponen utama dan 

interaksi komponen-komponen tersebut, namun tidak mendefinisikan 

struktur masing-masing komponen. Antarmuka dan alat eksternal yang 

digunakan dalam proyek dapat ditentukan oleh perancang. 

d. Detail design  

Memeriksa komponen perangkat lunak didefinisikan dalam tahap desain 

arsitektur dan menghasilkan spesifikasi untuk bagaimana setiap komponen 

diimplementasikan. 

e. Coding 

Mengimplementasikan spesifikasi desain rinci. 

f. Testing 

Menentukan apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan tertentu dan 

menemukan kesalahan hadir dalam kode. 

g. Maintenance 

Perbaikan pada masalah dan permintaan tambahan setelah rilis perangkat 

lunak. 

2.18 Acceptance Testing 

Acceptance test merupakan pengujian ini membentuk metode sederhana 

dan empiris untuk memustuskan apakah program memadai. Pengujian ini dapat 

dilihat sebagai bagian dari spesifikasi perangkat lunak. Program yang tidak lolos 

semua pengujian ini berarti tidak memenuhi spesifikasi (meskipun terdapat 

kriteria lain di spesifikasi yang tidak diuji, seperti percobaan pemakai, 

dokumentasi). Manfaat dari pengujian ini dapat menyatakan apakah program 

memenuhi spesifikasi dalam hal ini, pengujian-pengujian dapat dipandang sebagai 

bukti bahwa pada kondisi-kondisi tertentu dan masukan-masukan tertentu, 

program yang dikembangkan bekerja secara benar (Hariyanto, 2004). 

2.19 Blacbox Testing 

Pengujian fungional atau pengujian kotak hitam (black-box testing) 

merupakan pendekatan pengujian yang ujinya diturunkan dari spesifikasi program 
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atau komponen. Sistem merupakan ‘kotak hitam’ yang perilakunya hanya dapat 

ditentukan dengan mempelajari input dan output yang berkaitan. Nama lain untuk 

cara ini adalah pengujian fungsional karena penguji hanya berkepentingan dengan 

fungsionalitas dan bukan implementasi dari perangkat lunak. 

Pendekatan ini dapat diterapkan pula ada sistem yang disusun sebagai 

fungsi atau sebagai objek. Penguji memberikan input kepada komponen atau 

sistem dan meneliti output yang dihasilkan. Jika output bukan merupakan yang 

diramalkan, berarti uji tersebut telah dengan berhasil mendeteksi masalah dengan 

perangkat lunak tersebut (Sommerville, 2003). 

2.20 Sejarah Balai Latihan Masyarakat Riau (BALATMAS) 

2.20.1 Berdirinya BALATMAS 

Pada tahun 1986 pembangunan tempat penampungan calon transmigran 

(Transito) di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan pada tahun 1992 seiring dengan 

perkembangan kebutuhan akan pelatihan ketransmigrasian, transito 

dikembangkan menjadi Balai Latihan Transmigrasi (BALATRANS). 

Pada tahun 2000 Surat Menpan No. 134/M.PAN/5/2001 Perubahan 

struktur organisasi  dari  instansi  vertikal  menjadi   instansi  daerah,  menjadikan 

BALATRANS lepas dari  instansi  induk  semula  dan menjadi Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Pada tahun 2011  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 

Nomor: PER 07/MEN/IV/2011 UPT-P Balatrans terdiri dari 1 Esselon III dan 3 

Esselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi 

Program dan Evaluasi, Kepala Seksi Penyelenggara dan Kerjasama. 

Pada tahun 2015   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi RI: PER 09/MEN/VI/2015 Balai Latihan 

Masyarakat Pekanbaru semula adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pelatihan 

Transmigrasi yang wilayah kerjanya mencakup Sumatera, berubah menjadi Balai 

Latihan Masyarakat dengan wilayah kerja  Aceh, Sumatera Utara, Riau, 

Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu. 

Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru dulunya beralamat di Jln. Adi 

Sucipto No. 284 Pekanbaru dan sekarang beralamat di Jln. Raya Bangkinang km 



25 
 

22 Rimbo Panjang Kampar Riau. Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, 

Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

2.20.2 Visi, Misi BALATMAS 

1. Visi  

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong. 

2. Misi 

a. Meningkatkan kemampuan serta kualitas masyarakat desa melalui 

pelatihan, bimbingan, penyuluhan dan  pendampingan. 

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor 

dalam rangka penyesuaian Program dan peningkatan kapasitas kinerja 

pelatihan masyarakat. 

c. Membina dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat yang 

diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

mobilitas penduduk, perpindahan penduduk dan pemberdayaan 

kawasan transmigrasi serta program lintas sektor. 

d. Menyusun Sistem jaringan Kerja dan mekanisme kerja pelatihan 

masyarakat dengan para stake holder berdasarkan prinsip kemitraan 

dan kesetaraan (fungsi server). 

e. Melakukan pengendalian penyelenggaraan pelatihan masyarakat 

2.20.3 Struktur Organisasi BALATMAS Pekanbaru 

1. Tugas Balai Latihan Masyarakat yaitu: 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi RI: PER 09/MEN/VI/2015, tugas Balai Latihan 

Masyarakat Pekanbaru ialah melaksanakan pelatihan masyarakat, 

pengelolaan data dan sistem informasi serta kerja sama di bidang desa, 

daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi. 

2. Fungsi Balai Latihan Masyarakat  

Balai Latihan Masyrakat mempunyai fungsi: 
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a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan 

masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data di bidang pelatihan 

masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data di bidang desa, 

daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi. 

b. Penyusunan materi dan bahan pelatihan di bidang pelatihan 

masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi. 

c. Pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah 

tertentu, transmigrasi dan calon transmigran. 

d. Pelaksanaan fasilitas uji kompetensi di bidang pelatihan masyarakat; 

e. Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, 

daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi. 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan masyarakat, 

pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah 

tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi. 

g. Pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan masyarakat desa, daerah 

tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi. 

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. 

3. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Balatrans Pekanbaru 

mengembangkan dan melaksankan program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Program pameran/visualisasi/publikasi dan promosi, berisi kegiatan 

sosialisasi dan promosi balai untuk meningkatkan pemahaman serta 

memperkenalkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 

oleh Balai Latihan Masyarakat serta produk-produk yang 

dikembangkan oleh masyarakat. Program ini terkait dengan fungsi 

Balatmas yaitu pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta 

koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan instansi lintas sektor. 

b. Program peningkatan kapasitas sdm, berisi tentang kegiatan lomba 

kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat yang bertujuan untuk 

menciptakan tenaga instruktur dan pemandu pelatihan yang mampu 

berkompetisi di bidangnya. Program ini terkait dengan fungsi 

Balatmas yaitu Peningkatan Kapasitas SDM. 
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c. Pengumpulan data desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, 

dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah desa, 

daerah tertinggal, dan trannsmigrasi yang terdapat pada suatu daerah 

sekaligus melakukan koordinasi dengan dinas/UPT.D terkait  Untuk 

selanjutnya data yang diperoleh akan dijadikan acuan untuk 

melaksanakan pelatihan pada masing-masing daerah. 

d. Program pengembangan sarana kediklatan, berisi tentang kegiatan 

penyediaan saran dan prasana seperti penyediaan bibit lele, bibit itik 

yang bertujuan untuk melakukan kegiatan penelitian dan 

pengembangan teknik dan metoda pelatihan. Program ini terkait 

dengan fungsi Balatmas Pelaksanaan hasil uji coba model pelatihan 

di bidang pelatihan transmigrasi. 

e. Program evaluasi pasca penyelenggaraan pelatihan, berisi tentang 

kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manfaat 

pelatihan terhadap masyarakat di luar peserta pelatihan dan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pelatihan. Program ini terkait dengan 

fungsi Balatmas yaitu Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 

pelatihan transmigrasi. 

f. Program bimbingan pasca pelatihan, berisi tentang kegiatan yang 

bertujuan untuk memberikan pendampingan masyarakat untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pelatihan yang dilaksanakan setelah 

program evaluasi pasca pelatihan. Program ini terkait dengan fungsi 

Balatmas yaitu Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 

pelatihan. 
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