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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Sistem 

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan 

bekerja sama untuk memproleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem 

tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) 

yang diinginkan (Kristanto, 2003). 

 

 

  

Gambar 2.1 Model Dasar Sistem (Kristanto, 2003). 

 

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

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

 

2.2. Informasi 

Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem 

pengolahan informasi akan mengolah data menjadi informasi atau mengolah data 

dari bentuk tidak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya (Sutabri, 

2004). 

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan nyata atau data adalah representasi dunia nyata yang mewakili suatu 

objek seperti manusia (pegawai, mahasiswa, pelanggan) hewan, peristiwa, 

konsep, keadaan dan lain-lain yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, 

teks, gambar, bunyi atau kombinasinya (Jogiyanto, 2005). 
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2.3. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan (Sutabri, 2004). 

Dengan kata lain, sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat 

mengolah data menjadi informasi menggunakan berbagai sumber daya dan sistem 

yang bermanfaat bagi penggunanya. 

 

2.4. Sistem Informasi Perpustakaan 

Sistem Informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak 

yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang 

berguna (Kadir, 2003). 

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

yaitu menyajikan informasi dan komponen sistem informasi meliputi hardware, 

software, manusia, data dan prosedur (Azis, 2006). 

Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung atau 

bangunan, gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan 

disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila 

sewaktu-waktu diperlukan pembaca (Santoso, 2015). 

Jadi dapat disimpulkan definisi sistem informasi perpustakaan merupakan 

sebuah sistem yang terdiri dari manusia, hardware, software, prosedur, dan data 

yang terintegrasi, digunakan untuk manajemen otomasi perpustakaan sehingga 

mengemas sebuah informasi yang bernilai bagi penggunanya (pustakawan 

maupun pemustaka). 

 

2.4.1. Komponen-komponen Sistem Informasi Perpustakaan 

Dalam sebuah sistem Informasi untuk otomasi perpustakaan terdapat 

beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan dan mendukung satu dengan 

lainnya. Komponen-komponen tersebut adalah: 
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1. Pengguna (user), pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem 

informasi untuk otomasi perpustakaan. Dalam pembangunan sistem 

perpustakaan hendaknya selalu dikembangkan melalui konsultasi dengan 

para penggunanya yang meliputi pustakawan, staf yang nantinya sebagai 

operator atau teknisi, dan para anggota perpustakaan.  

2. Perangkat Keras (Hardware), perangkat keras merupakan mesin 

komputer yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi 

secara cepat dan tepat serta diperlukan program untuk menjalankannya. 

3. Perangkat Lunak (Software), perangkat lunak adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang 

mengoperasikan perangkat keras untuk melakukan tugas sesuai dengan 

perintah. 

4. Jaringan (Network), jaringan adalah sebuah jaringan yang 

menghubungkan komputer induk (server) dengan komputer yang lain 

dan dengan alat-alat penunjang sistem otomasi yang lain dalam sebuah 

sistem yang terintegrasi. 

5. Data, data merupakan bahan baku informasi. Data dapat berupa alfabet, 

angka, maupun simbol khusus. 

6. Panduan operasional/manual, panduan operasional/manual merupakan 

penjelasan bagaimana memasang, menyesuaikan menjalankan suatu 

perangkat keras atau perangkat lunak. Komponen-komponen tersebut di 

atas harus dapat dipenuhi untuk membangun sebuah sistem informasi 

perpustakaan. 

Banyak batasan atau pengertian perpustakaan yang disampaikan oleh para 

pakar dibidang perpustakaan. Ada beberapa pengertian perpustakaan dibawah ini: 

a. Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk 

menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut 

tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. 

b. Dalam pengertian yang terbaru seperti yang tercantum dalam keputusan 

Presiden RI Nomor II disebutkan bahwa perpustakaan merupakan salah 

satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai teknologi dan kebudayaan 
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional.  

c. Menurut RUU Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan 

adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, 

mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan 

intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi 

pengetahuan.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian perpustakaan adalah 

“suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara 

sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan 

dapat digunakan oleh pemakainya” (Syaputra, 2016). 

 

2.5. Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman 

yang berasal dari file-file berisi bahasa pemrograman yang saling berhubungan 

digunakan untuk menampilkan informasi, gambar bergerak dan tidak bergerak, 

suara atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis 

(Nugroho, 2012). 

1. Website Statis  

Website statis adalah website yang isi di dalamnya tidak dapat berubah 

sesuai dengan keinginan user yang mengunjungi. Isi website dikelola oleh 

orang-orang tertentu dengan menggunakan software editor. Website 

tersebut merupakan kumpulan informasi bagi user yang melakukan 

kunjungan tanpa interaksi dari user tersebut. 

2.  Website Dinamis 

Website dinamis adalah website yang isi atau informasi di dalamnya 

berubah dalam waktu tertentu atau berkala atau melalui interaksi dari user 

dengan berbagai cara. Gerakan atau tindakan yang dilakukan melalui 

mouse atau form yang terdapat dalam website juga merupakan website 

dinamis. Website yang dapat memantau perubahan dari user dan 
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keterkaitan informasi yang berasal dari user membuat isi website berubah 

dengan memberikan informasi yang user inginkan. 

 

2.6. Database 

Database merupakan kumpulan data yang pada umumnya 

menggambarkan aktivitas-aktivitas pada pelakunya dalam suatu organisasi. 

Sistem database adalah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

mengolah data tersebut (Nugroho, 2012). 

 Sistem database memiliki empat komponen penting yaitu: 

1. Data merupakan informasi yang disimpan dalam suatu struktur tertentu 

yang terintegrasi. 

2. Hardware merupakan perangkat keras berupa komputer dengan media 

penyimpanan sekunder yang digunakan untuk menyimpan data karena 

pada umunnya database memiliki ukuran yang besar. 

3. Software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan 

pengelolaan data. Perangkat lunak ini sering disebut sebagai Database 

Management System (DBMS). 

4. User merupakan orang yang  mengunakan data yang tersimpan dan 

terkelola. User dapat berupa seorang yang mengolah database disebut 

dengan dba (database administrator), bisa juga end user yang mengambil 

hasil dari pengolahan database melalui bahasa query. User juga dapat 

seorang programmer yang membangun aplikasi yang terhubung ke 

database dengan menggunakan bahasa pemrograman. 

DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat 

melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar dan 

dapat melakukan manipulasi data secara lebih muda. Penyimpanan data dalam 

bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan 

penyimpanan data dalam bentuk flat file atau spreadsheet, diantaranya (Nugroho, 

2012): 

1. Performance yang didapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS 

cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan 
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dalam bentuk flatfile. Disamping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, 

juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan 

memori. 

2. Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah 

redudansi yang sering terjadi dalam flat file tidak akan terjadi dalam 

DBMS yaitu kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama 

dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media 

penyimpanan. 

3. Independensi, perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa 

harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya sehingga pembuatan antar 

muka ke dalam data lebih muda dengan menggunakan DBMS. 

4. Sentralisasi, data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. 

Kemudahan dalam menggunakan DBMS dan juga kekonsistenan data 

yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data 

disimpan dalam bentuk file ataupun worksheet yang tersebar. 

5. Sekuriti, DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada 

pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan 

memberikan keluwesan dalam pemberian hak akses kepada pengguna. 

 

2.7. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP merupakan singkatan dari “Hypertext Preprocessor”. Pada awalnya 

PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (situs personal) dan PHP 

pertama kali dibuat oleh Rasmus Leardorf pada tahun 1995. Ketika PHP masih 

bernama Form Interpreter (FI) yang wujudnya berupa sekumpulan script yang 

digunakan untuk mengolah data form dari web, kemudian Rasmus merilis kode 

sumber tersebut untuk umum. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman scripting 

yang terpasang pada HTML. Saat ini PHP banyak digunakan untuk tampilan web 

dinamis, walaupun tidak menutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain 

(Aditya, 2011).   
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Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web antara lain: 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

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

mulai apache, IIS, Lightpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif 

mudah. 

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

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling 

mudah karena memiliki referensi yang banyak. 

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

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

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 

 

2.8. MySQL 

MySQL (My Struktur Query Language) adalah sebuah program pembuat 

database yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh menggunakannya dan 

tidak dicekal. Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa Query 

standar yang dimiliki SQL (Struktur Query Language). SQL adalah suatu bahasa 

permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program 

pengakses database seperti Oracle, Posgres SQL, SQL Server dan lain-lain 

(Nugroho, 2005).  

 Tipe-tipe data yang terdapat dalam MySQL antara lain (Nugroho, 2005): 

1. Numeric 

Tipe data ini mencakup bilangan bulat (INTEGER) dengan berbagai 

ukuran (INTEGER atau INT dan SMALLINT) serta bilangannya nyata 

(REAL) dengan beberapa tingkatan ketelitian (FLOAT, REAL, DOUBLE 

PRECISION). 
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2. Karakter–String 

Tipe data ini mencakup tipe dengan panjang tetap yaitu CHAR(n) atau 

CHARACTER(n) dimana n adalah panjangnya karakter, serta tipe yang 

ukurannya berubah-ubah yaitu VARCHAR(n) atau CHARVARYING(n). 

3. Tanggal dan Waktu 

Tipe data ini hanya dikenali di SQL-2, tipe data DATE memiliki 10 posisi 

dan komponennya mencakup YEAR, MONTH, DAY dalam bentuk YY-

MM-DD. Sedangkan TIME memiliki 8 posisi dengan kompenen HOURS, 

MINUTE, SECOND dengan bentuk HH:MM:SS. 

 

2.9. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem 

informasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X 

(empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini 

tersedia dalam GNU (General Public License) dan bebas merupakan web server 

yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. 

(Aditya, 2011).  

 

2.10. Extreme Programming (XP) 

Extreme Programming (XP) merupakan salah satu metologi rekayasa 

perangkat lunak yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi developer. 

XP diperkenalkan oleh Kent Beck ketika ia ditunjuk untuk menangani sebuah 

proyek penggajian dari Chrysler yang dikenal dengan C3 (Comprehensive 

Compensation Chrysler). Proyek ini dimulai sekitar maret 1996, proyek tersebut 

terancam gagal karena rumitnya sistem yang dibuat dan kegagalan pada saat 

memasuki tahap uji sistem (testing). Pihak Chrysler akhirnya menyewa Kent Beck 

sebagai konsultan di bidang software engineering. Kemudian ia dikenal sebagai 

pencetus XP (Suryantara, 2017). 
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Ken Beck bersama rekannya yaitu Ron Jeffries diberi kewenangan oleh 

Chrysler untuk melakukan berbagai perubahan di proyek C3 untuk membuat 

proyek tersebut lebih efisien, lebih fleksibel. Akhirnya Ken Beck dan Ron Jeffries 

berhasil menyelesaikan proyek C3 dengan menerapkan berbagai metode pada saat 

pengembangan. 

Ken Beck mengakui dan menegaskan bahwa XP tidak selalu sesuai untuk 

setiap proyek pengembangan perangkat lunak. Namun XP memiliki kelebihan 

yaitu sesuai untuk proyek yang memiliki dynamic requirements atau proyek yang 

memiliki berbagai requirements yang tidak jelas dari klien.  

  XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dapat digunakan sebagai alat 

ukur bahwa aplikasi sudah selesai dibangun, namun aplikasi dikatakan selesai 

apabila klien tidak membutuhkan penambahan requirements  pada aplikasi 

(Suryantara, 2017). 

1. Nilai Inti pada XP 

Adapun yang menjadi nilai inti pada pengembangan sistem dengan 

metodologi XP adalah: 

a. Communication (Komunikasi) 

XP menekankan komunikasi antar tim (programmer), setiap anggota 

tim saling berbagi pengetahuan dalam pengembangan peranngkat 

lunak. 

b. Simplicity (Kesederhanaan) 

Setiap anggota tim harus melakukan semuanya dengan sederhana, 

mencoba mencari solusi yang paling sederhana dan paling praktis. 

c. Feedback (Masukan) 

Feedback untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas 

perangkat lunak yang dibuat. Setiap anggota tim dapat memberikan 

Feedback. 

d. Courage (Keberanian) 

Untuk kesuksesan pengembangan aplikasi, setiap anggota tim harus 

memiliki keberanian, keyakinan, dan integritas dalam pekerjaannya.  

e. Respect (Menghormati) 

Setiap anggota tim sangat penting Respect terhadap anggota tim 

lainnya, XP menerapkan siklus pendek dan integrasi continue. 
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Kelima nilai dasar ini menunjukkan bahwa XP bersifat fleksibel terhadap 

perubahan-perubahan yang diminta oleh klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2.2 Metodologi Extreme Programming (XP) 

2. Kerangka Kerja Extreme Programming 

Para pengembang perangkat lunak banyak menggunakan metodologi 

Extreme Programming untuk mengembangkan perangkat lunak dengan 

cepat. Tahapan pengembangan perangkat lunak dengan XP meliputi 

(Suryantara, 2017): 

a. Planning/Perencanaan  

Tahap ini dimulai dengan pemahaman konteks bisnis dari aplikasi, 

mendefinisikan keluaran (output), fitur yang ada pada aplikasi, fungsi 

dari aplikasi yang dibuat, penentuan waktu dan biaya pengembangan 

aplikasi, serta alur pengembangan aplikasi. 

b. Design/Perancangan  

Tahap ini menekankan pada design aplikasi secara keseluruhan. 

Design awal yang sesuai dengan user requirement. Design ini 

dimaksudkan untuk mempermudah pengembangan sistem.  
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c. Coding/Pengkodean  

Hal utama dalam pengembangan aplikasi dengan menggunakan XP 

adalah pair programming (dalam membuat program melibatkan 2 atau 

lebih programmer). 

d. Testing/Pengujian 

Tahap ini memfokuskan pada pengujian fitur-fitur yang ada pada 

aplikasi, sehingga tidak ada kesalahan (error) dan aplikasi yang dibuat 

sesuai dengan proses bisnis pada klien (pelanggan). 

e. Release/Melepaskan 

Tahap ini developer akan menyelesaikan setiap bagian dari perangkat 

lunak, kemudian dipresentasikan kepada perusahaan (klien). Apabila 

disetujui maka bagian tersebut diterapkan ke seluruh aplikasi, 

kemudian dilakukan tes awal pada penerapan aplikasi tersebut. 

3. Keuntungan dan Kerugian XP 

Setiap metodologi memiliki keuntungan dan kerugian, adapun keuntungan 

dan kerugian dengan metodologi XP adalah (Suryantara, 2017): 

1. Keuntungan  

a. XP menjalin komunikasi/interaksi yang baik dengan pelanggan 

(klien) pada pengembangan aplikasi. 

b. Saling menghargai antar developer dan meningkatkan komunikasi. 

c. Dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain (klien). 

d. Klien mendapatkan umpan balik yang akurat mengenai aplikasi 

yang dibuat. 

e. Dengan XP dapat mengubah pemikiran pelanggan terhadap 

aplikasi yang dibuat. 

f. Developer tidak bekerja secara berlebihan, dikarenakan XP 

menfokuskan pada aplikasi/program yang dibuat. 

g. Dengan XP dapat membuat keputusan-keputusan yang bersifat 

teknikal. 
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2. Kerugian  

a. Perubahan selalu diterima sehingga developer harus selalu siap 

dengan perubahan-perubahan dari klien. 

b. Di awal-awal pengembangan sistem tidak bisa membuat code 

(program) yang detail (prinsip simplicity). 

c. XP hanya mengerjakan satu proyek dan dijalankan oleh satu tim 

tidak efektif mengerjakan proyek yang berbeda secara bersamaan 

(paralel). 

d. XP tidak dapat dikerjakan bila developer saling terpisah jauh 

dengan klien, karena mengakibatkan terhambatnya komunikasi 

antara developer dengan klien. 

e. XP belum terbukti dapat bekerja pada sistem yang mempunyai 

masalah skalabilitas. Skalabilitas adalah tingkat perencanaan kerja 

yang diperlukan berdasarkan ukuran proyek, kompleksitas proyek, 

dan ukuran tim. 

 

2.11. Radio Frequency Identification (RFID) 

RFID adalah sistem non-kontak nirkabel yang menggunakan gelombang 

frekuensi radio untuk mentransfer data dari tag yang melekat pada suatu objek, 

untuk identifikasi otomatis dan pelacakan (Renold dan Rani, 2013). Teknologi ini 

merupakan teknik pengumpulan data otomasi yang tercepat dalam 

perkembangannya. Teknologi tersebut menciptakan cara otomasi untuk 

mengumpulkan informasi suatu produk, tempat, waktu atau transaksi dengan 

cepat, mudah tanpa human eror.  

RFID menyediakan hubungan ke data dengan jarak tertentu tanpa harus 

melihat secara langsung, dan tidak terpengaruh lingkungan yang berbahaya seperti 

halnya barcode. Identifikasi FRID bukan sekedar kode identifikasi, sebagai 

pembawa data, dapat di tulis dan diperbaharui data di dalamnya dalam keadaan 

bergerak. 
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1. Komponen Radio Frequency Identification 

Ada tiga kunci atau komponen utama dari sebuah RFID sistem adalah tag, 

middleware dan reader (Renold dkk, 2013): 

a. RFID tag: juga dikenal sebagai transponder atau label yang melekat 

pada objek. Tag bisa aktif, pasif atau semi pasif. Ada tag dengan 

memori yang tersedia untuk menyimpan informasi dalam bentuk bit. 

b. Reader: juga dikenal sebagai transceiver (transmitter/receiver) yang 

dibuat up dari frequency interface modul dan kontrol radio unit. 

Reader diklasifikasikan berdasarkan frekuensi (LF, HF, UHF, dan 

lain-lain) dan juga dalam hal portabilitas (fixed dan handheld). Fungsi 

utama mereka adalah untuk mengaktifkan tag, struktur urutan 

komunikasi dengan tag dan transfer data antara perangkat lunak 

aplikasi dan middleware. 

c. RFID middleware: program komputer yang mengontrol satu atau lebih 

RFID interogator dan memungkinkan data yang ditangkat oleh 

perangkat tersebut untuk diteruskan ke sistem lain. RFID middleware 

memberikan pesan, routing, dan fitur konektivitas yang dibutuhkan 

untuk mengintegrasikan data RFID ke sistem manajemen 

perpustakaan yang ada, sistem manajemen perpustakaan dapat 

menghubungkan data dari tag pada item perpustakaan seperti 

middleware menyediakan koheren dan antarmuka yang stabil antara 

RFID operasi hardware dan aliran elemen data seperti nomor 

keanggotaan, katalog jumlah, dan lain-lain ke database perpustakaan. 

2. Kegunaan Radio Frequency Identification 

Penggunaan RFID untuk tracking pertama kali digunakan sekitar tahun 

1980 an. RFID dengan cepat mendapat perhatian karena kemampuannya 

dalam men-tracking atau melacak object  yang bergerak. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, maka teknologi RFID sendiripun juga 

berkembang sehingga dalam penggunaan RFID bisa digunakan untuk 

kehidupan sehari-hari. Dalam sistem RFID sederhana, ada suatu object 

dilengkapi dengan tag yang kecil dan murah. Tag tersebut berisi 
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transponder dengan suatu chip memori digital yang didalamnya berisi 

sebuah kode produk yang sifatnya unik. Sebaliknya, interrogator, suatu 

antena yang berisi transceiver dan decoder, memancarkan sinyal yang bisa 

mengaktifkan RFID tag sehingga dia dapat membaca dan menulis data ke 

dalamnya. Ketika suatu RFID tag melewati suatu zone elektromagnetis, 

maka dia akan mendeteksi sinyal aktivasi yang dipancarkan oleh reader. 

Reader akan men-decode data yang ada pada tag dan kemudian data tadi 

akan diproses oleh komputer. Kita ambil contoh sekarang misalnya buku-

buku yang ada pada perpustakaan. Ketika seorang user mengembalikan 

buku, buku yang ada RFID tag akan dibaca oleh sistem perpustakaan dan 

saat pengembalian maka buku akan secara otomatis terekam oleh sistem 

bahwa buku telah dikembalikan. Pada kasus ini, RFID juga mempermudah 

orang untuk menyortir barang. 

3. Cara Kerja Radio Frequency Identification 

Cara kerja dapat RFID dapat diterangkan pada gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Cara Kerja RFID melalui Sinyal Frekuensi Radio 

Label RFID tag yang tidak memilki baterai, antenalah yang berfungsi 

sebagai pencatu sumber daya dengan memanfaatkan medan magnet dari 

pembaca (reader) dan memodulasi medan magnet. Kemudian digunakan 

kembali untuk mengirimkan data yang ada dalam tag label RFID. Data 

yang diterima reader diteruskan ke database host  komputer. Reader 

mengirim gelombang elektromagnetik, yang kemudian diterima oleh 

antena pada label RFID, label RFID mengirim data biasanya berupa nomor 

serial yang tersimpan dalam tag, dengan mengirim kembali gelombang 

radio ke reader. Informasi dikirim dan dibaca dari RFID tag  oleh reader 
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menggunakan gelombang radio. Dalam sistem yang paling umum yaitu 

sistem pasif, reader memancarkan energi gelombang radio yang 

membangkitkan RFID tag dan menyediakan energi agar beroperasi. 

Sedangkan sistem aktif, baterai dalam tag digunakan untuk memproleh 

jangkauan operasi tag RFID yang efektif, dan fitur tambahan penginderaan 

suhu. Data yang dikumpulkan dari tag RFID kemudian dikirim melalui 

jaringan komputer dengan kabel atau tanpa kabel ke sistem komputer. 

Antena akan mengirimkan melalui sinyal frekuensi radio dalam jarak 

yang relative dekat. Dalam proses transmisi tersebut terjadi 2 hal: 

a. Antena melakukan komunikasi dengan transponder.  

b. Antena memberikan energi kepada tag untuk berkomunikasi (tag yang 

sifatnya pasif). 

Ini adalah kunci kehebatan teknologi RFID, sebuah tag yang dipasang 

tidak menggunkan sumber energi seperti baterai sehingga dapat digunakan 

dalam waktu yang lama. Antena bisa dipasang secara permanent, 

bentuknya pun beragam sekarang sesuai dengan keinginan kita. Pada saat 

tag melewati wilayah sebaran antena, alat ini kemudian mendeteksi 

wilayah scanning. Selanjutnya setelah terdeteksi maka chip yang ada di 

tag akan terjaga untuk mengirimkan informasi kepada antena. 

4. Keterbatasan Radio Frequency Identification 

Adapun yang menjadi keterbatasan RFID ialah sebagai berikut: 

a. Cost: RFID reader berharga mahal 

b. Moisture: gelombang radio mungkin terserap oleh uap air dalam 

produk atau lingkungan sekitar. 

c. Metal: gelombang radio umumnya terpantul oleh logam. Artinya tag 

tersebut dapat tertutup oleh logam di sekitarnya atau sinyalnya 

mungkin melemah. 

d. Electrical interference: gangguan elektronik (misal lampu pijar atau 

motor listrik) kadang-kadang dapat mengganggu komunikasi 

frekuensi radio. 
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e. Accuracy: sukar mengidentifikasi dan membaca suatu tag dari banyak 

tag lainnya di dalam jangkauan reader. Kegagalan membaca suatu tag 

tidak diketahui oleh reader. 

f. Over Compensation: menyimpan banyak data pada tag  mungkin 

berguna, tetapi akan meningkatkan biaya dan waktu yang diperlukan 

untuk membacanya, penomoran identitas yang sederhana sering sudah 

memadai. 

g. Security: tag yang bisa diperbarui (update) adalah berguna, tetapi 

memastikan up-date telah dikerjakan dengan benar oleh pihak yang 

berwenang adalah penting. 

5. Jenis Radio Frequency Identification 

 Berikut jenis-jenis RFID dapat dibedakan berdasarkan atas: 

a. Berdasarkan frekuensi  

Berdasarkan frekuensi yang dipakai menggunakan tag  RFID. Setiap 

label RFID dibuat agar beroperasi pada frekuensi tertentu. Terdapat 

pengelompokan menjadi 4 kategori, berikut adalah kategori frekuensi 

RFID dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Kategori Frekuensi RFID 

Kode Frekuensi Range RFID Use 

LF Low Frequency 30 kHz to 300 kHz 125 kHz 

HF High frequency 3 MHz to 30 MHz 13,56 MHz 

VHF Very High Frequency 30 MHz to 300 MHz Not used for RFID 

UHF Ultra High Frequency 300 MHz to 3 GHz 868 z, 915 MHz 

b. Berdasarkan kemampuan dibaca dan ditulis 

Berdasarkan kemampuan dibaca dan ditulisnya RFID dikelompokkan 

sebagi berikut: 

1) Read Only tag berisi nomor unik yang tidak dapat dirubah. 

2) WORM (Write Once Read Many) untuk mengkodekan mengisi 

pertama kali dan kemudian data atau kode tersebut terkunci dan 

tidak dapat dirubah. 
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3) Read/write untuk mengisi dan memperbaharui informasi di 

dalamnya. 

c. Berdasarkan Sumber Energi 

Berdasarkan sumber energi terdapat 3 jenis tag RFID dengan 

penggunakan yang berbeda. Berikut dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Tabel Sumber Energi RFID 

Tipe Karakteristik Aktif Semi pasif Pasif 

Sumber energi Baterai pada 

tag 

Baterai untuk 

menjalankan chip. 

Energigelombang 

radio dari reader 

untuk komunikasi 

hanya di dalam 

jangkauan reader 

Energi 

gelombang 

radio dari 

reader untuk 

menjalankan 

chip dan 

komunikasi 

Ketersediaan sinyal 

gelombang radio 

Selalu ada 

100 feet 

Rendah Hanya di 

dalam 

jangkauan 

reader, kurang 

dari 10 feet 

Kekuatan Sinyal Tinggi Rendah  Sangat rendah 

Kebutuhan sinyal 

yang kuat 

Sangat 

rendah 

 Sangat tinggi 

Bidang penerapan Berguna untuk tag barang yang 

bernilai tinggi untuk di scan 

dalam jarak. Misal mobil 

Berguna untuk 

barang yang 

bervolume 

tinggi, dan 

bisa di scan 

dalam jarak 

dekat. Misal 

perdagangan 

ritel 
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d. Berdasarkan Fungsi 

Tag RFID folio terdiri dari 3 bagian: 

1) Bagian yang dapat dikunci untuk identifikasi barang. 

2) Bagian yang dapat ditulis ulang untuk penggunaan khusus oleh 

perpustakaan. 

3) Bagian yang berfungsi security untuk anti pencurian barang. 

e. Bentuk dan ukuran RFID 

Terdapat bentuk dan ukuran RFID diantaranya yaitu: 

1) Tag: Tag adalah lembaran daftar, tipis dan fleksibel. 

2) Tiket: Tag yang datar, tipis dan fleksibel pada kertas. 

3) Card: Tag yang datar, tipis dilekatkan pada plastik untuk waktu 

yang lama. 

4) Glass Bead: Tag kecil di dalam manik-manik kaca silinder, 

digunakan untuk petakan bintang. 

5) Integrated: Tag terintegrasi dengan benda yang di tag, contoh di 

cetak dalam benda tersebut. 

6) Wristband: Tag disisipkan ke dalam  plastik pengikat tangan. 

7) Button: Tag kecil dalam suatu wadah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Bentuk dari RFID Tag dan RFID Reader 
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2.12. Metode Object Oriented Analys And Design (OOAD) 

Analisa dan perancangan berorientasi objek berkaitan dengan dua tahapan 

kegiatan dalam rancang bangun perangkat lunak yaitu tahapan analisa kebutuhan 

sistem dan tahapan perancangan sistem (Afriyanti, 2015). 

1. Tahap Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahapan analisa kebutuhan sistem (System Requirement Analysis) adalah 

tahapan penentuan spesifikasi kebutuhan sistem dan obyektif yang hendak 

dicapai. Kualitas dari perangkat lunak yang nanti dihasilkan sangat 

bergantung pada proses pengidentifikasian dari tahapan ini.  

Analisa berorientasi objek atau Object Oriented Analysis (OOA) adalah 

tahapan untuk menganalisa spesifikasi atau kebutuhan akan sistem  yang 

akan dibangun dengan konsep berorientasi objek, apakah benar kebutuhan 

yang ada dapat diimplementasikan menjadi sebuah sistem berorientasi 

objek. Dalam hal ini, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang 

pengguna (Shalahuddin, 2014). 

Tahapan analisis kebutuhan sistem terdiri atas beberapa proses yaitu 

(Afriyanti, 2015): 

a. Persiapan untuk memastikan tim pengembang siap untuk melakukan 

analisa terhadap kebutuhan sistem. 

b. Mendefinisikan kebutuhan sistem, dimana kebutuhan-kebutuhan dan 

aturan-aturan sistem didefinisikan, diidentifikasikan serta 

didokumentasikan. 

c. Mendefinisikan model proses, dimana penggambaran secara top-down 

dilakukan untuk merepresentasikan proses-proses yang ada di sistem 

secara umum. 

d. Mendefinisikan model data logic, dimana penggambaran dari data 

logic  yang mendukung proses dan aturan dari sistem baru. 

e. Menggabungkan kebutuhan dengan model yang digunakan, dimana 

tim pengembang memastikan bahwa proses dan model data logic 

mengakomodasi semua kebutuhan dan aturan-aturan yang diperlukan. 
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f. Menghasilkan fungsi-fungsi yang spesifik, dimana antarnuka 

(interface), proses-proses dan data digabungkan untuk 

mendeskripsikan secara sistematis mengenai bagaimana pengguna 

menggunakan sistem informasi dan bagaimana data akan ditampilkan, 

diproses dan disimpan. 

2. Tahap Perancangan Sistem 

Tujuan perancangan sistem (system design) adalah membuat solusi yang 

bersifat teknis untuk memenuhi kebutuhan fungsional dari sistem yang 

akan dibangun. Kebutuhan fungsional meliputi deskripsi lengkap dari 

kebutuhan-kebutuhan operasional dari berbagai kesatuan organisasi yang 

akan menggunakan sistem tersebut. (Afriyanti, 2015). 

Desain berorientasi objek atau Object Oriented Design (OOD) adalah 

tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem 

yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain 

pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman 

berorientasi objek (Shalahuddin, 2014). 

Tahapan perancangan sistem terdiri atas beberapa proses yaitu (Afriyanti, 

2015): 

a. Persiapan, media penyimpanan dari proyek yang ada diperluas untuk 

mengakomodasikan produk pekerjaan desain, alat-alat pengembangan 

dan juga lingkungan teknis untuk mendukung sistem desain, dan juga 

diberikan pelatihan anggota tim pengembang yang terlibat pada 

tahapan sistem desain. 

b. Mendefinisikan arsitektur sistem, dimana dasar dan struktur dari 

sistem diidentifikasi dalam kaitan dengan sistem hardware, sistem 

software, alat-alat pendukung dan juga strategi pengembangan untuk 

mendistribusikan berbagai komponen sistem ke dalam sebuah 

arsitektur lengkap. 

c. Mendefinisikan standar sistem, dimana proses-proses umum, teknik, 

alat-alat pengembang dan konvensi yang akan digunakan selama 

proyek berlangsung diidentifikasikan dalam sebuah percobaan untuk 
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memaksimalkan efisiensi dan juga mengenalkan keseragaman pada 

keseluruhan sistem. 

d. Membuat basis data, dimana basis data yang digunakan oleh sistem 

didefinisikan, divalidasikan dan dioptimalkan untuk memastikan 

kelengkapan, akurasi dan keandalan dari data. 

e. Prototipe komponen sistem, dimana berbagai komponen solusi 

dikembangkan dalam bentuk prototipe yang menyediakan fungsi-

fungsi awal untuk keperluan validasi. 

f. Menghasilkan spesifikasi teknis, dimana semua kebutuhan operasional 

diterjemahkan ke dalam desain spesifikasi teknis untuk keseluruhan 

dari komponen sistem, serta menentukan langkah untuk tahapan 

sistem konstruksi. 

 

2.13. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah suatu bahasa pemodelan yang 

banyak digunakan industri untuk mendefenisikan requirement, membuat analisis 

dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi 

objek. UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan berbagai aspek 

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

(Shalahuddin, 2014): 

1. Diagram Use Case (use case diagram) 

2. Diagram Aktivitas (activity diagram) 

3. Diagram Sekuensial (sequence diagram) 

4. Diagram Kelas (class diagram) 

 

1. Diagram Use Case 

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 

dibuat. Use Case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi itu. 
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Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian  apa yang disebut 

aktor dan use case: 

a. Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar 

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. 

b. Use Case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

2. Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 

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

ada pada perangkat lunak. Diagram aktivitas adalah menggambarkan 

aktifitas sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor. 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut: 

a. Rancangan proses bisnis dimana setiap ukuran aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

b. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem user interface dimana 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka 

tampilan. 

c. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

d. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

3. Diagram Sekuensial 

Diagram sekuensial 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 

sekuensial maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah 

use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi 

menjadi objek. Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat 

skenario yang ada pada use case.  
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4. Diagram Kelas 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara 

dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sinkron. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi: 

a. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. 

b. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu 

kelas. 

 

2.14. Pengujian Menggunakan Blackbox dan UAT 

1.  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 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 fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui 

apakah fungsi input dan output sistem telah sesuai dengan kebutuhan 

(Ratnawati, 2016). 

Adapun keuntungan Blackbox Testing yang diperoleh dari jenis blackbox 

testing antara lain (Rahman, 2016):  

a. Anggota tim tester tidak harus dari seseorang yang memiliki 

kemampuan teknis di bidang pemrograman.  

b. Kesalahan dari perangkat lunak ataupun bug seringkali ditemukan 

oleh komponen tester yang berasal dari pengguna.  

c. Hasil dari blackbox testing dapat memperjelas kontradiksi ataupun 

keracunan yang mungkin timbul dari eksekusi sebuah perangkat 

lunak.  
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2. User Acceptance Test (UAT) 

 User Acceptance Test (UAT) adalah suatu proses pengujian yang 

dilakukan pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang 

dapat dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi 

kebutuhan yang diminta. UAT tidak jauh berbeda dengan kusioner pada 

tahap awal pembuatan aplikasi (Rauf, 2016).  


