
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penggajian 

2.1.1 Gaji atau Upah 

Gaji merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima gaji dan entitas yang 

membayarkan harus memotong pajak saat pembayaran gaji dilakukan. Upah adalah 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang 

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (undang-undang (UU) Republik 

Indonesia (RI) Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 01 Ayat 30). 

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka 

besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah 

upah pokok dan tunjangan tetap (UU RI Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 94). 

Menurut UU RI Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat 1, 2, 3 yang membahas 

tentang pengupahan bahwa: 

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. 

2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) meliputi: 

a. Upah minimum. 

b. Upah kerja lembur. 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 
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d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.  

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah. 

g. Denda dan potongan upah. 

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 

i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 

j. Upah untuk pembayaran pesangon.  

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Penggajian adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerajaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri 

maupun untuk keluarga (Sumarsono, 2003). 

Penghasilan atau imbalan yang diterima seseorang karyawan atau pekerja 

sehubungan dengan pekerjaannya dapat digolongkan ke dalam bentuk, yaitu: (a) upah 

atau gaji dalam bentuk uang, (b) tunjangan dalam bentuk natural, (c) fringe benefit, dan 

(d) kondisi lingkungan kerja (Sumarsono, 2003). 

2.1.2 Sistem Penggajian 

Sistem akuntansi gaji dan upah untuk kebanyakan perusahaan adalah suatu 

sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang memberikan kemungkinan untuk 

menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, 

berapa jumlah yang harus dikurangi dan pendapatan untuk berbagai pajak dan 

potongan lainnya dan berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan 

Sastrohardiwiryo (2005: 30). 
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2.2 Pengertian Teknologi Informasi  

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, 

implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, 

khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Sutarman, 2009). 

2.3 Pengertian Data dan Informasi 

2.3.1 Pengertian Data 

Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Definisi data 

adalah data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan fakta (Sutabri, 2012). 

Data adalah fakta dari suatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, dimana 

pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran dan pengamatan (Sutarman, 2009). 

2.3.2 Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang 

mempunyai arti bagi penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan 

saat itu atau keputusan mendatang (Sutabri, 2012). 

2.4 Konsep Dasar Sistem 

Sistem merupakan suatu bentuk integrase antara satu komponen dengan 

komponen lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus 

yang terjadi dalam sistem tersebut (Ladjamudin, 2005). 

2.4.1 Karakteristik Sistem  

Menurut Tata Sutabri (2012) sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat-

sifat yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun 

karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya 

saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. 

2. Batasan Sistem  

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem 

dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya.  
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3. Lingkungan Luar Sistem  

Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem. 

4. Penghubung Sistem  

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut 

penghubung sistem atau interface. 

5. Masukan Sistem  

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukkan sistem, yang 

dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (sinyal input). 

6. Keluaran Sistem  

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna. 

7. Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan 

menjadi keluaran, contohnya adalah sistem akuntasi. 

8. Sasaran Sistem  

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat 

deterministic. 

2.5 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut Sutarman (2009), sistem informasi ini mengumpulkan, memproses, 

menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti 

lainnya sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan, 

kalkulasi). Sistem informasi meproses input dan mengahasilkan output yang dikirim 

kepada pengguna atau sistem yang lain. 

2.5.1 Pengguna Sistem Informasi 

Menurut Ladjamudin (2005) sebagian besar sistem informasi berlandaskan 

komputer terdapat didalam suatu organisasi dalam berbagai jenis. Anggota organisasi 

adalah pemakai informasi yang dihasilkan sistem tersebut termasuk manajer yang 

bertangggung jawab atas pengalokasian sumber daya untuk pengembangan dan 

pengoperasian perusahaan. 
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2.5.2 Komponen Sistem Informasi 

Menurut Tata Sutabri (2012) sistem informasi terdiri dari komponen-komponen 

yang masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu 

kesatuan untuk mencapai sararan, komponen-komponen tersebut antara lain:   

1. Blok masukan (input block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input yang dimaksud 

adalah metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukan, yang dapat 

berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok model (model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan 

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

sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok keluaran (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. 

4. Blok teknologi (technologi block) 

Teknologi merupakan “tool box” dalam sistem informasi. Teknologi digunakan 

untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirim keluaran dan membantu pengendalian dari sistem 

secara keseluruhan.  

5. Blok basis data (database block) 

Merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, 

tersimpan diperangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinya. 

6. Blok kendali (control block) 

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan bahwa hal-hal 

yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadinya 

kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi.   
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2.6 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah proses pembuatan rancangan suatu sistem 

berdasarkan hasil dari tahap analisis sistem. Dalam proses perancangan sistem memuat 

berbagai uraian mengenai input, proses, dan output dari sistem yang diusulkan 

(Setiawan, 2013). Sedangkan menurut Kristanto (2008) perancangan sistem adalah 

suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk elemen-elemen 

komputer yang akan mengunakan sistem yaitu pemilihan peralatan dan program 

komputer untuk sistem yang baru. 

2.7 Model Pengembangan Sistem 

Waterfall disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat lunak secara 

sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, 

pengujian, dan pemeliharaan (Nugroho, 2010). Model ini melakukan pendekatan 

secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap 

analisis, desain, coding, testing atau verification dan maintenance. Disebut dengan 

waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap desain harus menunggu 

selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap requirement. Secara umum tahapan pada 

model waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

 

Gambar di atas adalah tahapan umum dari model proses ini. Akan tetapi 

Pressman memecah model ini menjadi 6 tahapan meskipun secara garis besar sama 

Requirements Definition 

System and Software Design 

Implementation and Unit Testing 

Integration and System Testing 

Operation and Maintenance 

Gambar 2.1 Model Proses Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 
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dengan tahapan-tahapan model waterfall pada umumnya. Berikut adalah penjelasan 

dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam model ini menurut Pressman yaitu (1) System 

information engineering and modeling, permodelan ini diawali dengan mencari 

kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. 

Hal ini sangat penting, mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-

elemen yang lain seperti hardware, database, dsb. Tahap ini sering disebut dengan 

project definition (2) Software requirements analysis, proses pencarian kebutuhan 

diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang 

akan dibuat, maka para software enginer harus mengerti tentang domain informasi dari 

software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface. Dari 2 aktivitas tersebut 

(pencarian kebutuhan sistem dan software) harus didokumentasikan dan ditunjukkan 

kepada pelanggan (3) Design, proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-

kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum 

coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah 

disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti dua aktivitas sebelumnya, maka proses ini 

juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software (4) Coding, untuk dapat 

dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah 

bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa 

pemograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap 

design yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer (5) 

Testing/verification, sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan 

software. Semua fungsi-fungsi software harus di uji cobakan, agar software bebas dari 

error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 

didefinisikan sebelumnya. (6) Maintenance, pemeliharaan suatu software diperlukan, 

termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak 

selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil 

yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada 

pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari 
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eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat 

lainnya. 

2.8 Object Oriented Analysis (OOA) 

Menurut Nugroho (2005), OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan 

menentukan spesifikasi sistem (sering orang menyebutnya sebagai SRS (System 

Requirement Spesification) dan mengidentifikasi kelas-kelas serta hubungannya satu 

terhadap yang lainnya. Untuk memahami spesifikasi sistem, kita perlu 

mengidentifikasi para pengguna atau yang sering disebut sebagai aktor-aktor. Siapa 

aktor-aktor yang akan menggunakan sistem dan bagaimana mereka menggunakan 

sistem.  

Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk 

mendapatkan informasi lebih lengkap objek-objek pada sistem yang bersangkutan. 

Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi-organisasi, satuan informamsi, gambar-

gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam konteks representasi dunia 

nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. Adapun aktifitas utama dari OOAD 

adalah: 

1. Menganalisis masalah domain 

2. Menjelaskan sistem proses 

3. Mengidentifikasi objek  

4. Menentukan atribut 

5. Mengidentifikasi operasi 

6. Komunikasi objek 

2.9 Object Oriented Method 

Menurut Sholiq, (2006) metode berorientasi objek atau object oriented 

merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem 

sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Berorientasi objek 

adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek-objek 

diskrit yang bekerja sama antara informasi atau struktur data dan perilakau (behavior) 

yang mengaturnya. 
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Menurut Adi Nugroho (2010), OOP (Objeck Oriented Programming) atau 

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika 

dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba atasi dengan bantuan komputer. 

Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus pengembangan 

perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta implementasi) sehingga 

dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum menyangkut perangkat lunak, 

perangkat keras, serta sistem informasi secara keseluruhan. 

Objek adalah konsep abtraksi atau sesuatu yang memiliki arti bagi aplikasi yang 

akan dikembangkan. Pengertian objek biasanya adalah kata benda, namun objek dalam 

konteks OOP bukan hanya objek nyata yang bisa dilihat serta diraba dan dilihat secara 

kasat mata, namun juga menyangkut entitas-entitas konseptual seperti rumus 

persamaan kuadrat, liberalisme, marxisme, dan sebagainya.  

2.10 Object Oriented Design (OOD) 

OOD adalah merancang kelas-kelas yang teridentifikasi selama tahap analisis 

dan antarmuka (user Interface). Selama tahap ini adalah mengidentifikasi dan 

menambah beberapa objek dan kelas yang mendukung implementasi dari spesifikasi 

kebutuhan. Adapun proses pada OOD meliputi: 

1. Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem. 

2. Mendesai arsitektur sistem. 

3. Identifikasi objek sistem utama. 

4. Mengembangkan model desain. 

5. Menentukan interface objek. 

 Menurut Sholiq (2006) beberapa istilah berorientasi objek adalah: 

1. Abtraksi (abtraction). 

2. Pewarisan (inheritance). 

3. Banyak bentuk (polymorphism). 

4. Pembungkusan (encapsulation). 

5. Pengiriman pesan (message sending). 

6. Assosiasi (assosiation). 
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7. Aggregasi (aggregation). 

2.11 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

Object Oriented Analysis adalah metode analisa yang memeriksa requirement 

(syarat/keperluan yang harus dipenuhi suatu sistem) dari sudut pandang kelas-kelas dan 

objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan. Sedangkan Object 

Oriented Design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang 

didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem (Suhendar, 2002). 

OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek 

dibanding dengan data atau proses. Ada beberapa ciri khas dari pendekatan ini menurut 

Al Fatta (2007): 

1. Object adalah struktur yang mengenkapsulasi atribut dan metode yang beroperasi 

berdasarkan atribut-atribut. Object adalah abstraksi dari benda nyata dimana data 

dan proses diletakkan bersama untuk memodelkan struktur dan prilaku dari objek 

dunia nyata. 

2. Object class adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang sama dan 

prilaku yang sama. 

3. Inheritance, merupakan properti yang muncul katika tipe entitas atau object class 

disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas atau object class menerima atau 

mewarisi atribut dan metode dari pendahulunya.  

2.12 Unified Modelling Languange (UML) 

UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa permodelan untuk sistem atau 

perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Permodelan (modeling) 

sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang 

kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami (Nugroho, 

2010) 

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

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

dan lainnya. Jacobson menulis tentang pendefinisian persyaratan-persyaratan sistem 

yang disebut use case. Juga mengembangkan sebuah metode untuk perancangan sistem 
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yang disebut Object Oriented Software Enginnering (OOSE) yang berfokus pada 

analisis. Boch, Rumbough dan Jacobson biasa disebut dengan tiga sekawan (tree 

amigod). Semuanya bekerja di Rational Software Corporation dan berfokus pada 

standarisasi dan perbaikan ulang UML. Simbol UML mirip dengan Boch, notasi OMT, 

dan juga ada kemiripan dengan notasi lainnya. 

UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan berbagai aspek dalam 

sistem. Ada beberapa 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) 

6. Diagram statechart (statechart diagram) 

7. Diagram komponen (component diagram) 

8. Diagram deployment (deployment diagram) 

2.12.1 Diagram Use Case 

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana aktor 

dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang 

sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai (Sholiq, 2006). Pada 

Tabel 2.1 menjelaskan tentang simbol-simbol diagram use case.  
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Table 2.1: Simbol Diagram Use Case 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor Actor adalah segala sesuatu yang 

berinteraksi langsung dengan sistem 

aplikasi komputer, seperti orang, benda atau 

lainnya. Tugas actor adalah memberikan 

informasi kepada sistem dan dapat 

memerintahkan sistem agar melakukan 

sesuatu tugas. 

 Use Case Use case digambarkan sebagai lingkaran 

elips dengan nama use case dituliskan 

didalam elips tersebut. 

 Assosiation 

Relationship 

Asosiasi digunakan untuk menghubungkan 

actor dengan use case. Asosiasi 

digambarkan dengan garis yang 

menghubungkan Actor dengan Use Case. 

 Generalization 

Relationship 

Generalization menunjukkan hubungan 

antara elemen yang lebih umum ke elemen 

yang lebih spesifik. 

 

   <<extend>> 

 

Extend 

Relationship 

Extend menunjukkan bahwa suatu bagian 

dari elemen di garis tanpa panah bisa 

disisipkan kedalam elemen yang ada di 

garis dengan panah.    

 

   <<include>> 

 

Include 

Relationship 

Include menunjukkan suatu bagian dari 

elemen (yang ada digaris tanpa panah) 

memicu eksekusi bagian dari elemen lain 

(yang ada di garis dengan panah) 
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2.12.2 Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. 

Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut tidak 

lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam aliran 

kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang menunjukkan dimulainya aliran 

kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang menunjukkan akhir diagram, titik 

keputusan dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk 

setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk aliran kerja yang 

komplek dan melebar (Sholiq, 2006). Simbol diagram aktifitas dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Table 2.2 Simbol Diagram Aktifitas 

Simbol Nama Keterangan 

 Action State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

 Start State Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

 End State Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

 Process Pilihan untuk mengambil keputusan. 

 Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

 

2.12.3 Diagram Sekuensial 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuakn 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 yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan 
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untuk melihat skenario yang ada pada use case (Rosa, 2013). Simbol diagram 

sekuensial dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Simbol Diagram Sekuensial 

Simbol Nama Keterangan 

 

Object Object merupakan instance dari sebuah 

class dan dituliskan tersusun secara 

horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak) 

dengan nama obyek didalamnya yang 

diawali dengan sebuah titik koma. 

 Actor Actor dapat berkomunikasi atau berinteraksi 

dengan sistem. 

 Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan 

sebuah object dalam basis waktu. Notasi 

untuk Lifeline adalah garis putus-putus 

vertical yang ditarik dari sebuah obyek. 

 Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak 

segi empat yang digambar pada sebuah 

lifeline. 

Activation engindikasikan sebuah objek 

yang akan melakukan sebuah aksi. 

 

 message 

 

Message Message, digambarkan dengan anak panah 

horizontal antara Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi antara object-

object. 

 

Object 1 
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2.12.4 Diagram Kelas 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel 

yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau metode adalah fungsi-fungsi 

yang dimiliki oleh suatu kelas (Rosa, 2013). Simbol diagram kelas dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Tabel Simbol Diagram Kelas 

Simbol Nama Keterangan 

 Association Menghubungkan atara objek satu 

dengan objek lainnya. 

 Directed association 

(asosiasi berarah) 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lain. 

 Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum-

khusus). 

 Dependency 

(Kebergantungan) 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

 Aggregation 

(Agregasi) 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part). 

 

2.13 Basis Data (Database) 

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasinya yang tujuan utamanya 

adalah memilihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi 

tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk menyimpan data 

agar dapat mengakses dengan mudah dan cepat (Rosa, 2013) 
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Menurut Abdul Kadir (2003), basis data (database) adalah suatu 

pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas 

untuk memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi problem pada 

sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. 

2.14 Perangkat Lunak Pendukung 

2.14.1 MySQL 

MySQL merupakan software database yang termasuk paling populer di 

lingkungan Linux, kepopuleran ini karena ditunjang performansi query dari 

databasenya yang saat itu bisa dikatakan paling cepat dan bermasalah (Sidik, 2012). 

MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan 

mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah 

standar SQL (Structured Query Language) (Nugroho, 2005). MySQL mempunyai 

dual-lisensi, yaitu Open Source di bawah GPL (GNU General Public License) dan 

Commercial dibawah MySQL AB. Ini berarti dalam satu produk MySQL yang sama 

tersedia dalam GPL yang bersifat gratis dan yang bersifat komersi dari MySQL AB 

(Sanjaya, 2006). 

2.14.2 WEB 

Menurut Betha Sidik (2012), Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal 

dengan web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang 

terhubung ke internet. Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet, 

dengan menggunakan teknologi hyperteks, pemakai dituntun untuk menemukan 

informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang 

ditampilkan dalam browser web. 

2.14.3 HTML 

  HTML merupakan kependekan dari Hyper Text Markup Language. Ini 

merupakan bahasa standar yang digunakan oleh protokol http (hyper text transfer 

protocol) (Sano, 2005). HTML digunakan untuk membuat halaman web. Sebuah file 

dokumen yang ditulis dalam format HTML akan dibaca dan diterjemahkan oleh web 

browser untuk kemudian disajikan dalam bentuk web. 
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2.14.4 PHP 

  PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pemograman script-

script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server web, 

dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan bukan dokumen HTML 

yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. (Sidik, 2012). 

  PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk 

membangun aplikasi web, aplikasi web adalah aplikasi yang disimpan dan dieksekusi 

(PHP Engine) dilingkungan web server. Setiap permintaan yang dilakukan oleh user 

melalui aplikasi klien (web browser) akan direspon oleh aplikasi web dan hasilnya akan 

dikembalikan lagi ke hadapan user. Dengan aplikasi web, halaman yang tampil di layar 

web browser dapat bersifat dinamis, tergantung dari nilai data atau parameter yang 

dikirimkan oleh user ke web server (Raharjo, 2011). 

2.14.5 Xampp 

 XAMPP adalah software web server apache yang di dalamnya tertanam server 

MySQL yang didukung dengan bahasa pemrograman PHP untuk membuat website 

yang dinamis. XAMPP sendiri mendukung dua system operasi yaitu windows dan 

Linux. Untuk Linux dalam proses penginstalannya menggunakan command line 

sedangkan untuk windows dalam proses penginstalannya menggunakan interface 

grafis sehingga lebih mudah dalam penggunaaan XAMPP di Windows di banding 

dengan Linux. 

2.15 Profil Perusahaan 

2.15.1 Gamabaran Umum Perusahaan 

PT. Libo Sawit Perkasa merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa 

sawit yang terletak di Jalan Desa Libo Baru Km. 12 Kecamatan Kandis, Kabupaten 

Siak, Provinsi Riau yang berdiri tahun 2002. PT. Libo Sawit Pekasa mempunyai Head 

Office di Jalan Setia Budi No. 12 Kota Pekanabaru. PT. Libo Sawit Perkasa merupakan 

salah satu dari empat anak perusahaan dari PT. Semunai Sawit Perkasa. PT. Libo Sawit 

Perkasa mempunyai 560ha lahan perkebunan kelapa sawit, 20ha lahan pabrik kelapa 

sawit. 
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2.15.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi PT. Libo Sawit Perkasa 

Menjadi perusahaan kelapa sawit unggul di Riau yang menghasilkan kualitas 

pengolahan kelapa sawit yang baik serta menjaga kelestarian lingkungan. 

2. Misi PT. Libo Sawit Perkasa 

a. Meningkatkan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

b. Menjamin keberlanjutan usaha yang kompetitif. 

c. Meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dengan menjaga nilai-

nilai keharmonisan lingkungan. 

d. Melaksanakan seluruh aktifitas perusahaan yang berwawasan 

lingkungan. 

2.15.3 Sruktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan bagian sistematis yang menunjukan kedudukan 

atau jenjang yang telat ditentukan untuk menunjukan gambaran hubungan tugas dan 

tanggung jawab, fungsi dan wewenang dari masing-masing individu atau bagian 

sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya struktur 

organisasi yang baik dapat memudahkan pimpinan untuk mengawasi bawahannya serta 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Berikut pada Gambar 2.3 merupakan 

gambaran stuktur organisasi PT. Libo Sawit Perkasa yang ada pada saat ini. 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Libo Sawit Perkasa 


