
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling 

terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara 

mengolah data dengan alat yang namanya komputer sehingga memiliki nilai 

tambah dan bermanfaat bagi pengguna menurut Sutabri (2012). 

Sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, 

memasukkan, dan memroses data dan menyimpannya, mengelola, mengontrol dan 

melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk 

mencapai tujuan. 

1. Komponen-komponen Sistem Informasi  

Komponen sistem informasi manual adalah sebuah sistem informasi yang 

cara pemrosesannya masih manual, tanpa menggunakan alat yang 

namanya komputer atau alat elektronik lainnya. Komponennya adalah 

data, alat pemrosesan manual, dan informasi. Komponen sistem informasi 

berbasis komputer adalah manusia, hardware, software, data dan jaringan. 

Sistem informasi menurut Fatta (2007), terdiri dari enam komponen yaitu:  

a. 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.  

b. Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasisdata 

dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 
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c. Blok Keluaran (Output Block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua 

tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 

d. Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

e. Blok Basisdata (Database Block) 

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan diperangkat keras 

komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

Data perlu disimpan dalam basisdata untuk data keperluan penyediaan 

informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan 

sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas.  

f. Blok kendali (Control Block) 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, 

api, temperatur, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem 

itu sendiri, ketidakefisienan dan sabotase.  

2.2 Rancang Bangun 

Menurut Sholiq (2006), rancang bangun adalah kegiatan menerjemahkan 

hasil analisis kedalam bentuk perancangan perangkat lunak kemudian dibangun 

sebuah sistem baru ataupun memperbaiki sistem yang telah ada. 

2.3 Analisis dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah (problem-solving) 

dengan menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen dengan tujuan 

mempelajari bagaimana komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk 

menyelesaikan tujuan mereka. 

Menurut Sutabri (2012), perancangan sistem adalah pelengkap teknik 

pemecahan masalah (untuk analisis sistem) yang mengumpulkan kembali 

komponen sistem ke sistem yang lebih lengkap yang diharapkan meningkatkan 
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kinerja sistem. Perancangan sistem mencakup penambahan, penghapusan dan 

perubahan bagian yang relatif ke sistem yang asli. 

2.4 Pengertian Pengarsipan  

Pengertian Arsip berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Arsip merupakan dokumen tertulis (surat, akta, dsb), lisan (pidato, 

ceramah, dsb) atau bergambar (foto, film, dsb) dari waktu  yang  lampau,  

disimpan dimedia  tulis  (kertas), elektronik   (pita   kaset,  pita  video,  

disket komputer, dsb), biasanya  dikeluarkan  oleh instansi  resmi,  

disimpan  dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. 

2. Arsip (utuh) pembukuan, pengaturan, dan pengawetan yang diperlukan 

supaya bahan arsip dapat dikenal dan disusun sebagaimana aslinya tanpa 

ada yang rusak dan diubah. 

3. Pengarsipan yaitu proses, cara, pembuatan arsip dengan manajemen  yang 

baik. 

  Pengertian arsip juga diatur dalam undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pada bab  1 pasal 1 yaitu ”Arsip adalah 

rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 

lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam dan pelaksanaan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 

Dalam bahasa Inggris, arsip juga sering dinyatakan dengan istilah file yang 

artinya simpanan, yaitu wadah, tempat, map, kotak, almari kabinet dan sebagainya 

yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan arsip, yang sering disebut sebagai 

berkas. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengarsipan 

adalah semua kegiatan pengurusan arsip yang dimulai dari kegiatan penciptaan 

arsip, penyimpanan dan penemuan kembali, penyelamatan arsip (pengamanan, 

pemeliharaan dan perawatan) dan penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan 

dan penyerahan). 
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2.4.1 Fungsi Arsip 

Berdasarkan fungsinya arsip di bedakan menjadi dua yaitu arsip dinamis 

dan arsip stastis: 

1. Arsip Dinamis 

Arsip Dinamis adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam  

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada  

umumnya. Arsip dinamis dilihat dari kegunaannya dibedakan atas:  

a. Arsip Aktif adalah arsip yang secara langsung dan terus menerus 

diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-

hari serta masih dikelola oleh unit pengolah.  

b. Arsip Inaktif adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus 

menerus dipergunakan dan digunakan dalam penyelenggaraan 

administrasi sehari-hari serta serta dikelola oleh pusat arsip. 

2. Arsip Statis 

Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Arsip 

statis ini berada diarsip Nasional Republik Indonesia atau di arsip Nasional 

Daerah. 

2.4.2 Peranan Arsip 

Arsip mempunyai peranan penting sebagai pusat ingatan, sumber 

informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi 

dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan 

kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggung 

jawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. 

Sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan 

dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai suatu 

masalah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip adalah: 

1. Alat utama ingatan organisasi. 

2. Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik).  

3. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 
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4. Barometer kegiatan suatu organisasi. 

5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya.  

2.4.3 Tujuan Arsip 

Menurut UU No.53 tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan bertujuan 

untuk: 

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

Negara, pemerintah daerah lembaga pedidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan, serta ANRI sebagai 

penyelenggaraan kearsipan nasional. 

2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat 

bukti yang sah.  

3. Menjamin terwujudnya pengolahan arsip yang andal dan pemanfaatan 

arsipnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 

4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan 

rakyat melalui pengolahan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 

terpercaya. 

5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu 

sistem yang konprehensif dan terpadu. 

6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung 

jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

7. Menjamin keselamatan asset nasional  dalam bidang ekonomi sosial, 

politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati 

diri bangsa. 

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan dan 

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 

2.5 Pengertian Lelang 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007, lelang 

adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga 

secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 

mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. 

 



11 

 

2.5.1 Jenis Lelang 

Berdasarkan peraturan yang berlaku, lelang barang tidak bergerak dan 

barang bergerak meliputi: 

1. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan   

penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau Badan 

Swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. 

Yang termasuk lelang Noneksekusi Sukarela adalah: 

a. Lelang yang dilakukan atas kehendak pemiliknya sendiri (perorangan, 

swasta). 

b. Lelang Aset BUMN/BUMD berbentuk Persero. 

c. Lelang Aset milik Bank Dalam Likuidasi berdasarkan PP Nomor 25 

Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi 

Bank. 

2.  Lelang  Eksekusi adalah  lelang   untuk  melaksanakan  putusan/penetapan 

pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam 

rangka membantu penegakan hukum, antara lain: lelang eksekusi fiducia 

dan lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT 

No.4 Tahun 1996). Pasal 6 UUHT No. 4 tahun 1996, yaitu apabila debitur 

cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan tingkat Pertama mempunyai hak 

untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil tersebut. Harga 

limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam 

pengumuman lelang. 

3.  Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan 

barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu 

dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.  
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2.5.2 Tahapan Pelaksanaan Lelang 

1. Hari Lelang (Auction Day) 

  Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan: 

a. Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan (minimal 20% dan 

maksimal sebesar harga limit). 

b. Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk 

pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

c. Dipastikan bahwa aset yang akan dibeli sudah dilihat (pada saat open 

house) dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan 

di kemudian hari. 

2. Metode Lelang 

Metode pelaksanaan lelang untuk barang bergerak maupun barang tidak 

bergerak akan digunakan lelang lisan/ terbuka, yaitu: 

a. Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai dan 

menghadirkan calon pembeli untuk penawaran obyek lelang. 

b. Harga minimum (limit) langsung ditawarkan kepada pengunjung lelang 

dengan sistem lelang naik-naik. 

c. Penawaran harga dipandu oleh pemandu lelang (Asflager). 

d. Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat 

Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu 

pelaksanaan lelang. 

e. Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung 

dengan cara: lisan, semakin meningkat atau menurun; tertulis; atau 

tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum 

mencapai harga limit. 

f. Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel Nomor Induk 

Peserta Lelang (NIPL), pembeli pada harga yang tertinggi dinyatakan 

sebagai pemenang lelang. 
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3. Pemenang Lelang 

a. Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan 

berita acara pemenang lelang. 

b. Selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai 

dengan persyaratan lelang. 

c. Apabila pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, 

maka akan diberikan risalah lelang. 

d. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh 

pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna bagi para pihak. 

e. Kutipan risalah lelang adalah turunan risalah lelang yang diberikan 

kepada pembeli yang memuat bagian kepala, badan yang khusus 

menyangkut pembeli bersangkutan. 

f. Salinan risalah lelang adalah turunan keseluruhan risalah lelang yang 

diberikan kepada penjual dan kepada superintenden sebagai laporan. 

2.6 Pengertian Pejabat Lelang Kelas II 

Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh 

Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas 

permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan 

di kantor Pejabat Lelang Kelas II, yaitu lelang non eksekusi sukarela, lelang aset 

BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan 

Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. 

2.7 Sistem Basis Data (Database) 

Menurut Connolly (2010), basis data (database) merupakan kumpulan 

data yang saling berhubungan secara logika, dan deskripsi data, yang di desain 

untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Suatu basis data 

merepresentasikan entitas (entity), atribut (attribute) dan relasi (relationship).  

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

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

disimpan. Relasi adalah hubungan asosiasi antar entitas.  

Basis data merupakan suatu tempat penyimpanan data skala besar yang 

dapat digunakan banyak orang secara bersamaan sehingga memudahkan dan 

mempercepat pengambilan data yang dibutuhkan. 

2.7.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Connolly (2010), Entity Relationship Diagram adalah pendekatan 

top-down untuk mendesain basis data yang dimulai dengan identifikasi data yang 

penting, yang disebut sebagai entities (entitas) dan relationship (relasi) antara data 

harus direpresentasikan dalam model.  

Multiplicity adalah angka kejadian yang mungkin muncul dari suatu entitas 

yang mungkin berhubungan dengan kejadian entitas lain yang saling berasosiasi 

melalui hubungan khusus. 

Relasi dalam ERD ada tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. One-to-one (1:1) Relationships 

Merupakan relasi dimana sebuah entitas di A hanya dapat diasosiasikan 

dengan paling banyak satu entitas di B. 

2. One-to-many (1:*) Relationships 

Merupakan relasi dimana sebuah entitas di A dapat diasosiasikan 

dengan satu atau lebih entitas di B, namun entitas di B hanya dapat 

diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A. 

3. Many-to-many (*:*) Relationships 

Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di 

B dan sebuah entitas di B dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih 

entitas di A. 

2.7.2 Database Management System (DBMS) 

Menurut Connolly (2010), DBMS adalah sistem perangkat lunak yang 

memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, merawat, dan 

mengendalikan akses ke basis data. 

 

 



15 

 

Fasilitas yang disediakan oleh DBMS ada dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Definiton Language (DDL), dimana pengguna dapat membuat 

tipe data, struktur data dan batasan – batasan (constraints) terhadap data 

yang disimpan dalam basis data. 

2. Data Manipulation Language (DML), dimana pengguna dapat 

memasukan, mengubah, menghapus dan memanggil kembali data dari 

basis data. 

Pengendalian akses terhadap basis data yang terdiri atas : sistem 

keamanan, integrasi sistem, pengendalian sistem secara bersamaan, dan katalog 

yang dapat diakses oleh pengguna. 

Menurut Connolly (2010), komponen yang digunakan dalam lingkungan 

DBMS ada lima, yaitu: 

a. Hardware: perangkat keras komputer yang digunakan untuk 

pengelolaan sistem basis data agar DBMS dan aplikasi lainnya dapat 

dijalankan. Perangkat keras ini dapat berkisar dari suatu komputer 

personal ke suatu mainframe ke jaringan komputer. 

b. Software: perangkat lunak yang digunakan yaitu DBMS, program 

aplikasi, sistem operasi, termasuk juga perangkat jaringan jika DBMS 

digunakan melalui jaringan komputer. 

c. Data: tabel atau file yang dimiliki atau digunakan oleh organisasi. 

Struktur dari basis data disebut sebagai schema. Data digunakan 

sebagai jembatan antara komponen mesin dan komponen manusia. 

d. Prosedur: instruksi dan aturan yang diaplikasikan dalam desain dan 

menggunakan basis data. Pengguna sistem membutuhkan dokumen 

prosedur tentang cara penggunaan sistem. 

e. Pengguna: orang yang menggunakan dan terlibat dalam sistem. 

Menurut Connolly (2010), keuntungan penggunaan DBMS yaitu: 

1. Pengontrolan data yang berulang. 

2. Konsistensi data. 

3. Informasi lebih dari data yang sama besarnya. 

4. Pembagian data (sharing). 
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5. Peningkatan integritas data. 

6. Peningkatan keamanan. 

7. Penegakan standar. 

8. Keseimbangan kebutuhan yang saling bertentangan. 

9. Peningkatan data cadangan dan layanan pemulihan. 

Menurut Connolly (2010), kekurangan penggunaan DBMS ada enam, 

kompleksitas, ukuran file, harga DBMS, harga perangkat keras tambahan, harga 

konversi, performa. 

2.8 Metode Waterfall 

Pemodelan waterfall memiliki tahapan-tahapan yang meliputi analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Berikut ini merupakan 

bentuk dari diagram waterfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Waterfall Model (Ian Sommerville, 2011) 

Pada model waterfall terdapat fungsi-fungsi dari tiap tahap, yaitu:  

1. Analisis kebutuhan yaitu menganalisis dan mendefinisikan tiap tiap 

kebutuhan dan sistem. Perolehan hasil analisis biasanya ditetapkan melalui  

konsultasi dengan user, pengelola dan yang berkaitan kepada pengguna  

sistem.  

2. Perancangan yaitu melakukan proses dalam mendesain sistem dengan 

mengalokasikan persyaratan yang telah ada dengan membentuk arsitektur  

secara keseluruhan. 
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3. Implementasi yaitu desain perangkat lunak yang sudah disiapkan  

direalisasikan dalam bentuk serangkaian program sesuai dengan  

spesifikasinya. 

4. Pengujian yaitu tiap program yang telah di implementasikan, kemudian 

di integrasikan menjadi satu kesatuan sistem dan dilakukan pengujian 

untuk memastikan bahwa sistem terpenuhi setiap persyaratannya. 

5. Pemeliharaan yaitu sistem yang lulus pengujian tetap dilakukan 

pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan 

sistem. 

2.9 Unifed Modelling Language (UML) 

Menurut Sholiq (2006), Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady 

Booch, DR.James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter 

Yourdon, dan lainnya. UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan 

berbagai aspek dalam sistem.  

Menurut Sholiq (2006), tujuan utama perancangan UML ada enam, yaitu: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai 

untuk mengembangakan dan pertukaran  model-model yang berarti. 

2. Menyediakan makanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern. 

Ada delapan diagram yang disediakan dalam UML antara lain: 

1. Diagram use case (use case diagram). 

2. Diagram aktivitas (activity diagram). 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram). 

4. Diagram kolaborasi (collaboration diagram). 

5. Diagram kelas (class diagram). 
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6. Diagram statechart (statechart diagram). 

7. Diagram komponen (component diagram). 

8. Diagram deployment (deployment diagram). 

2.9.1 Diagram Use Case 

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan aktor (jenis 

kelas khusus) dan keterhubunganya. 

Tabel 2.1 Simbol-simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor 

2. 

 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

3. 

 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

4. 

 

Extend 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

5. 

 
Generalizati

on 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

6. 

 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.9.2 Activity Diagram 

Diagram ini untuk menunjukkan aliran aktivitas pada sistem. Diagram ini 

adalah pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini penting untuk 
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memodelkan fungsi sistem dan menekankan pada aliran kendali diantara objek-

objek. 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

2. 

 

Action 
State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

3. 
 

Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4. 
 Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

5. 
 

Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.9.3 Sequence Diagram 

Diagram ini menekankan basis keberurutan waktu dari pesan yang terjadi. 

Tabel 2.3 Simbol-simbol Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 
 

LifeLine 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2. 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi 

3. 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.9.4 Class Diagram 

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kelas, interface dan kolaborasi dan 

keterhubungannya. Diagram kelas ditujukan untuk pandangan statik terhadap 

sistem. 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

2. 
 Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 (dua) objek. 

3. 

 

Class 
Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang sama. 

4. 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu 

aktor 

5. 
 

Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek. 

6. 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

7. 

 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya 

(Sumber: Sholiq, 2006) 

2.10 MySQL 

Pengertian MySQL Menurut Nugroho (2009), MySQL adalah sebuah 

program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya 

dengan sangat cepat, multi user, serta menggunakan perintah standar SQL. 

MySQL merupakan Free Software dibawah lisensi General Public License. 

Menurut Kadir (2009), MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979, 

oleh Michael Monty Widenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Pada 

saat itu Monty bekerja pada perusahaan bernama TcX di Swedia (oracle.com). 
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Banyak situs web yang menggunakan MySQL sebagai database server (server 

yang melayani permintaan akses terhadap database). 

2.11 XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, 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 General Public License (GNU) dan bebas (gratis) dan merupakan web 

server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang 

dinamis. 

Xampp adalah sebuah paket komplit yang terdiri atas program Apache 

Server 2.2.12, MySQL 5.1.37 database, modul PHP 5.3.0. 

2.12 Internet 

Internet adalah jaringan yang menghubungkan sistem jaringan komputer di 

seluruh dunia. Sebuah jaringan besar yang menghubungkan jaringan komputer 

perusahaan, organisasi, lembaga pemerintah dan sekolah di seluruh dunia, cepat 

dan murah menurut Turban (2005). 

Perangkat nirkabel yang dapat mengakses internet dan integrasi televisi 

dan komputer memungkinkan internet untuk mencapai setiap rumah, bisnis, 

sekolah dan organisasi lainnya. 

Secara fisik, internet menggunakan sebagian dari total sumber daya dari 

jaringan telekomunikasi publik yang ada saat ini. Secara teknis, yang 

membedakan internet adalah penggunaan protol Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). 

2.13 Website dan Web Browser 

Website adalah keseluruhan halaman web yang terdapat dalam sebuah 

domain yang mengandung informasi. 

Web browser atau sering disebut browser adalah aplikasi perangkat lunak 

yang digunakan pengguna untuk mengakses website. Web browser berfungsi 
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untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan 

oleh server web. 

Web browser menjadi sarana akses universal karena memberikan tampilan 

yang sama pada setiap sistem operasi dimana web dijalankan. Web browser yang 

popular digunakan adalah Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox dan 

Google Chrome. 

2.14 World Wide Web (WWW) 

Menurut Turban dkk (2005), WWW merupakan sebuah aplikasi yang 

menggunakan fungsi pengiriman dari internet yang telah diterima secara universal 

sebagai standar untuk menyimpan, mengambil, memformat dan menampilkan 

informasi melalui aksitektur client/server. 

Menurut Kamus Lengkap Dunia Komputer (2002), WWW adalah sistem 

informasi tersebar berbasis teks tingkat tinggi (hypertext), dengan kemampuan 

menampilkan beragam gaya teks berikut gambar grafis, atau membuat, 

menyunting dan melihat dokumen hypertext. 

WWW pertama ditemukan pada tahun 1990 oleh fisikawan Inggris, Tim 

Berners-Lee. 

2.15 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan 

halaman web melalui bagian WWW dari internet. 

HTTP digunakan untuk mendefinisikan bagaimana format pesan dan 

bagaimana pesan dikirim dan tindakan apa yang harus diambil web servers dan 

browsers dalam menanggapi berbagai perintah yang ada. 

2.16 PHP 

PHP adalah bahasa pemograman berbasis server yang dirancang khusus 

untuk web,  dalam halaman HTML, dapat dimasukkan kode PHP  yang akan 

dieksekusi setiap kali halaman web tersebut diakses. Kode PHP ini akan 

diterjemahkan oleh web server dan akan dijalankan bersamaan dengan HTML 

atau output lainnya, yang akan dilihat oleh pengunjung situs web. 
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Menurut Kadir (2008), secara khusus PHP dirancang untuk membentuk 

aplikasi web dinamis. Artinya, PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan 

permintaan terkini.  

Beberapa kelebihan PHP dibandingkan dengan bahasa pemograman 

sejenis seperti Perl, Microsoft Active Server Pages (ASP), Java Server Pages 

(JSP), dan Allaire Cold Fusion antara lain sebagai berikut: 

1. Kemampuan yang tinggi. 

2. Kemampuan untuk dapat terhubung dengan banyak sistem basis data, 

seperti: MySQL, mSQL, dan Oracle. 

3. Siklus pengembangan yang lebih pendek karena pemudahan dalam 

pembuatan model dan komponen-komponen yang dapat digunakan lagi 

pada pengembangan berikutnya. 

4. Berorientasi objek (object oriented). 

5. Tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan PHP. 

6. Mudah dipelajari dan digunakan karena PHP dibuat berdasarkan bahasa 

pemograman dasar, yaitu bahasa C dan Perl. Dapat berjalan pada 

berbagai sistem operasi, seperti Linux, Solaris, dan berbagai versi 

Microsoft Windows. 

Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. 

Artinya, ia dapat membentk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. 

Misalnya, menampilkan isi database ke halaman web. Pemrograman PHP dapat 

ditulis dalam dua bentuk penulisan baris kode PHP pada file tunggal dan 

penulisan kode PHP pada halaman HTML (embedded). Untuk penulisan kode 

PHP pada halamn HTML diperlukan tambahan konfigurasi pada web server agar 

dapat berjalan. Konfigurasi ini bertujuan untuk mendaftarkan ekstensi .html agar 

diproses seperti halnya file PHP dengan ekstensi .php. 

2.17 Frame CSS Bootstrap  

Menurut Basuki (2017), Bootstrap adalah front-end framework yang 

mengedepankan tampilan untuk mobile device (handphone, smarphone dll.) guna 

mempercepat dan mempermudah pengembangan website. Bootsrap merupakan 

framework untuk membangun desain web secara responsif. Artinya, tampilan web 
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yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan ukuran layar dari browser yang 

kita gunakan di desktop, tablet ataupun mobile device. Dengan bootstrap kita juga 

bisa membangun web dinamis ataupun statis. 

2.18 Balsamiq Mockup 3.0 

    Balsamiq Mockup adalah program aplikasi yang digunakan dalam 

pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Software ini sudah 

menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping 

aplikasi yang akan kita buat. Software ini berfokus pada konten yang ingin 

digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Alih-alih menggambar sketsa wireframe atau prototype rancangan desain 

website di atas kertas Balsamiq Mockups membantu seorang web desainer 

membuat tampilan web dalam bentuk gambar di komputer. Tujuannya selain agar 

membuat tampilan (desain) website menarik juga dapat menyesuaikan dengan 

kebutuhan customer (pelanggan). Dengan alat pembuat mockup maka seorang 

web desainer dapat menganalisa tata letak, desain dan fungsi. Berikut ini adalah 

contoh gambar tampilan dari aplikasi Balsamiq yang dapat dilihat pada Gambar 

2.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Contoh Tampilan Balsamiq 

Kelebihan Balsamiq Mockups dibanding software pembuat mockup 

lainnya adalah aplikasi ini berbasis cloud, disertai aplikasi desktop yang 

memungkinkan kita dengan cepat dan mudah membuat rancangan website. 
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Dengan konten yang terbuat seperti dari gambaran tangan, akan membuat kita 

fokus pada pemecahan masalah user interface yang lebih besar, daripada pada 

perincian website. Di website nya sendiri ada 2 (dua) pilihan untuk para pengguna, 

ada versi trial for dekstop dan ada juga yang bisa kita download untuk versi 

dekstop. Namun ada juga yang disediakan dalam versi berbayar. Aplikasi ini bisa 

digunakan untuk sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. 

2.19 Blackbox Testing 

Blackbox testing berkaitan dengan pengujian-pengujian yang dilakukan 

pada antarmuka perangkat lunak. Pengujian ini juga sering disebut pengujian 

fungsional karena penguji hanya melakukan pengujian pada perangkat lunak yang 

berkaitan dengan fungsionalitas dan bukan pada implementasi perangkat lunak. 

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa blackbox testing merupakan pengujian 

yang berfokus pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui apakah 

fungsi input dan output sistem telah sesuai dengan kebutuhan menurut Ratnawati 

(2016). 

Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode blackbox testing. 

 

2.20 User Acceptance Testing (UAT) 

Pengujian UAT atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu proses 

pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang 

dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima 

oleh pengguna, apabila hasil pengujian sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan 

dari pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang 

disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup 

pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen 

ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian. 
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Proses dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil 

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

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

telah ada telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Skenario UAT adalah 

suatu rencana yang disusun untuk dijalankan sesuai dengan urutan yang telah 

ditetapkan. 

Suatu skenario akan mencakup perencanaan pelaksanaan dan proses 

pengujian dari awal pemasangan software sampai dengan akhir proses. Suatu 

skenario tidak boleh lepas dari dokumen kebutuhan. Hasil dari UAT adalah 

dokumen yang menunjukkan bukti pengujian, berdasarkan bukti pengujian inilah 

dapat diambil kesimpulan, apakah software yang diuji telah dapat diterima atau 

tidak.  

Menurut Zarnelly (2014), UAT yaitu pengujian yang dilakukan oleh 

pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi- fungsi yang ada pada sistem 

tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati bersama. 

Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software 

yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini semestinya 

menjadi acuan untuk pengujian. UAT adalah proses pengujian oleh user dan 

menghasilkan dokumen untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan 

dapat diterima user dan hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode UAT.  
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2.21 Profil Instansi 

Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru resmi berdiri 16 juli 2010 

beralamatkan dijalan Todak No.5B pekanbaru. Selaku pimpinan sekaligus pejabat 

lelang kelas II sendiri yaitu bapak Dr. H. Khalidin S.H, M.H yang memiliki 

wilayah jabatan 10 kabupaten/ kota yang berada di Pekanbaru, Dumai, Rokan 

Hulu, Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, 

Kampar, Pelalawan. Adapun klien dari pejabat lelang kelas II yaitu beberapa PT. 

Balai Lelang seperti Japan Bike Auction (JBA), OTO BID, Kobalindo dan lelang 

perseorangan BUMN/D.  

Visi: 

Mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, 

adil, dan menjamin kepastian hukum. 

Misi: 

1. Menyelenggarakan lelang sesuai yang sudah di tetapkan oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pejabat 

lelang kelas I. 

2. Dalam pelaksanaan lelang bea lelang dan uang miskin sesuai peraturan 

pemerintah tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang 

berlaku pada kementerian keuangan 

3. Melayani lelang secara profesional baik dari pihak balai lelang, 

perseorangan maupun BUMN/D. 

2.22 Studi Pustaka Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fadly Tommy (2014), dengan judul 

Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Berbasis Web Pada Dinas 

Komunikasi Dan Informasi Kota Medan, menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, MySQL sebagai basis data dan metode perancangan menggunakan UML 

telah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pengolahan arsip disana 

dengan menghasilkan perangkat lunak sistem pengarsipan digital berbasis web.  


