
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sejarah Sekolah 

2.1.1. Sejarah SMAN 1 Tapung Hulu 

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan Humas SMAN 1 yang 

terletak di Jalan Kampug Lama No 10, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar Prov. 

Riau, berdiri pada tahun 2002. Pada awal berdirinya, sekolah ini berlokasi di 

wilayah SMP YPTN TG Kasikan. Namun pada tahun 2004 sekolah ini bertempat 

di jalan kampung lama. 

Hal ini disahkan, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pendirian 

010/SK/KACAB/2002 tanggal SK Pendirian 2003-01-07 dan Nomor SK 

Operasional 0095/425/2003 Tanggal SK Operasional 2003-01-07. 

2.1.2. VISI MISI 

2.1.3. Visi: 

“Menjadikan Sekolah Berstandar Nasional Yang Berprestasi, Terampil, Berimtaq Dan 

Berwawasan Lingkungan Hidup”.  

Indikator Visi  

1. Berprestasi  dibidang akademik dan non akademik.  

2. Mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sehingga 

memiliki daya saing tinggi ditingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. 

3. Mampu bersaing untuk memasuki perguruan Tinggi Negeri  didalam 

Negeri. 

4. Mampu bersaing dalam berbagai lomba Olimpiade (OSN, O2SN, FL2SN), 

LKIR dan debat bahasa inggris. 

5. Mampu mengembangkan aktifitas keagamaan dan kepedulian sosial. 

6. Mampu menciptakan lingkungan sekolah yang berdisiplin, tertib, aman, 

rindang, bersih, indah dan nyaman. 
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2.1.4.    Misi:  

Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

1. Menumbuhkan semangat berprestasi secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah. 

2. Menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, 

inovatif, produktif dan mempunyai landasan iman dan taqwa yang kuat. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional tenaga 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 

4. Memiliki sarana, prasarana dan media pembelajaran yang modern serta 

menjadikan sekolah model dalam pengembangan IPTEK dan IMTAQ bagi 

lembaga pendidikan lainnya. 

5. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, indah dan nyaman. 

6. Meningkatkan prestasi siswa dibidang akademik, olahraga, seni. 

2.1.5. Profil Sekolah 

1. Nama Sekolah : SMAN 1 Tapung Hulu 

2. Alamat Sekolah/Desa/Kec/Kab : JL. Kampug lama No 10 

Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar    

Prov. Riau. 

3. Nama Kepala Sekolah : Fahrizal.M.pd 

4. Tahun Didirikan / Tahun Beroprasi  : 2002 

5. Kepemilikan Tanah / Bangunan : Pemerintah 

a. Luas Tanah / Status : 20.000 M
2
 Hak Pakai 

b. Luas Bangunan : 18.000 M
2
 

2.1.6. Struktur Organisasi SMAN 1 Tapung Hulu 

Struktur merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

kedudukan penting. Struktur organisasi dibuat berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetapkan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

Oleh karena itu, SMAN 1 Tapung Hulu sebagai lembaga pendidikan 

negeri untuk mencapai tujuan dalam pendidikan membentuk struktur organisasi 

sekolah yang disajikan sebagai berikut: 
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KEPALA SEKOLAH

FAHRIZAL M.pd

SISWA

GURU

KESISWAAN

SYAMSURIZAL S.pd

HUMAS

BUSTANUDIN S.pd

SARANA DAN PRASARANA

MHD. YUSNARWAN S.pd

KURIKULUM

PARULIAN MANALU S.pd

KEPALA TATA USAHA

KOMITE SEKOLAH

STRUKTUR ORGANISASI

SMA N 1 TAPUNG HULU

 

Gambar 2.1  Struktur Organisasi SMAN 1 Tapung Hulu 

(Sumber: SMA Negeri 1 Tapung Hulu Tahun 2017) 

1. Tugas Pokok (Tupoksi) Kepala Sekolah 

Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah, di sini 

kepala sekolah juga berperan sebagai manager, edukator, leader motivator 

dan juga inovator baik dari dalam maupun di luar, yaitu: 

a. Menyusun program kerja sekolah. 

b. Mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian 

terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling. 

c. Sebagai pembina kesiswaan. 

d. Pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga 

kependidikan lainnya. 

e. Penyelenggaraan administrasi sekolah yaitu meliputi administrasi 

ketenagaan, keuangan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum. 
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f. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan atau 

masayarakat. 

2. Tugas Pokok Bagian Tata Usaha 

a. Menyusun program kerja tata usaha sekolah. 

b. Mengelola keuangan sekolah. 

c. Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa. 

d. Pembinaan dan pengembangan karir para pegawai tata usaha sekolah. 

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. 

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan 

secara berkala. 

3. Tugas Pokok Bagian Kurikulum 

Guru yang bertugas dalam bidang kurikulum bertanggung jawab atas 

semua kegiatan belajar mengajar. seperti: 

a. Menyusun pembagian tugas para guru. 

b. Mengelola semua kegiatan belajar mengajar. 

c. Menyusun jadwal evaluasi. 

d. Menyusun kriteria untuk kenaikan kelas dan kurikulum. 

e. Menyusun pelaksanaan UAS dan UAN. 

f. Menyusun instrumen untuk kegiatan belajar mengajar. 

g. Menyusun kegiatan ekstrakulikuler. 

4. Tugas Pokok Bagian Kesiswaan 

Guru yang bertugas dalam bidang kesiswaan membidangi semua urusan 

kesiswaan, bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar, 

antara lain: 

a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler. 

b. Pengadaan pengarahan dan pembina kegiatan OSIS. 

c. Penginventarisasian absensi dan pelanggaran. 

d. Pembina sekaligus pelaksana kegiatan 5-K. 

e. Penilaian terhadap semua siswa yang mewakili sekolah terhadap 

kegiatan diluar sekolah. 

f. Perencanaan kegiatan setelah siswa lulus. 
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5. Tugas Pokok Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) 

Bagian Humas membidangi hubungan masyarakat, juga bertanggung 

jawab atas semua kegiatan belajar mengajar antara lain sebagai berikut: 

a. Membina kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah. 

b. Membantu pelaksanaan tugas BP3.  

6. Tugas Pokok Bagian Sarana dan Prasarana 

Bidang sarana membidangi sarana dan prasarana, juga bertanggung jawab 

atas semua kegiatan belajar mengajar yang antara lain sebagai berikut: 

Inventarisasi barang terdiri atas: 

a. Mencatat semua alat dan barang yang masuk. 

b. Mencatat alat laboratorium yang telah masuk. 

c. Mencatat alat peraga olahraga. 

d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga. 

e. Penyusunan aturan anggaran sekolah. 

7. Tugas Pokok Guru 

a. Pengelolaan kelas. 

b. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi, daftar pelajaran kelas, 

papan absensi siswa, buku absensi siswa, buku kegiatan 

pembelajaran/buku kelas, tata tertib siswa. 

c. Mengisi daftar kumpulan nilai (legger). 

d. Membuat catatan khusus tentang siswa. 

e. Pencatatan mutasi siswa. 

f. Mengisi buku laporan penilaian hasil belajar. 

g. Pembagian buku laporan hasil belajar. 

2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.2.1. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Sutabri (2004) terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan 

untuk menerangkan suatu sistem, yaitu dengan pendekatan: 

1. Komponen atau elemen 

Sistem yaitu “kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 
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2. Prosedur 

Sistem yaitu “suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 

 Menurut Sutabri (2004) secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan dari komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

2.2.2. Pengertian Informasi 

Menurut Sutabri (2004) informasi adalah hasil dari olahan data yang 

didapat yang digunakan untuk mengambil keputusan tertentu dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Informasi strategis, digunakan untuk mengambil keputusan jangka 

panjang, mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan dan 

sebagainya. 

2. Informasi taktis, digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, 

seperti informasi trend penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyusun rencana penjualan. 

3. Informasi teknis, digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari, 

seperti informasi persediaan stok, retur penjualan dan laporan kas harian. 

Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi 

ketidakpastian pemakai informasi. 

2.3. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat 

manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Ladjamudin, 2005). 

Secara prinsip sistem dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem 

terbuka dan sistem tertutup (McLeod, 1995). Sistem terbuka adalah sistem yang 

dihubungkan dengan lingkungannya melalui sumber daya. Secara sederhana 

sistem terbuka dapat di lihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Sistem Terbuka 

(Sumber: McLeod, 1995) 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung 

dengan lingkungannya melalui sumber daya. Sistem tertutup biasanya hanya ada 

dalam laboraturium-laboratorium dengan pengontrolan dan pengendalian yang 

sangat ketat. Pada dasarnya di lingkungan kita jarang ditemui suatu sistem yang 

betul-betul tertutup dari lingkungannya. Skema sistem tertutup dapat di lihat pada 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Sistem Tertutup 

(Sumber: McLeod, 1995) 

Sistem informasi merupakan sarana alternatif untuk membantu 

memberikan informasi bagi suatu lembaga, perusahaan ataupun perorangan. Salah 

satunya adalah website. Website merupakan sarana promosi yang memberikan 

kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. 

2.4. Definisi Alumni 

 Menurut Zulfikat (2014) seorang alumnus (jamak: alumni) adalah lulusan 

sebuah sekolah, perguruan tinggi atau Universitas. Seorang alumnus bisa pula 

merupakan mantan anggota, karyawan, kontributor atau tahanan, selain mantan 

siswa. Jika dalam kelompok terdiri dari pria dan wanita, walaupun hanya ada satu 

pria, kata jamak yang digunakan adalah alumni. 

Masukan Proses Keluaran 

Mekanisme 

Pengendalia

Proses Masukan Keluaran 
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2.5. System Development Life Cycle (SDLC) 

SDLC merupakan siklus yang menggambarkan perangkat lunak yang 

dibangun. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan 

sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap:  

1. Rencana (planning).  

2. Analisis (analysis). 

3. Desain (design). 

4. Implementasi (implementation). 

5. Uji coba (testing). 

6. Pengelolaan (maintenance). 

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai 

jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini 

membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan 

sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat tiga jenis 

metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni:  

1. Siklus hidup sistem tradisional (traditional system life cycle), berupa 

definisi masalah, studi kelayakan, analisa, desain dan implementasi. 

2. Siklus hidup menggunakan protoyping (life cycle using prototyping), 

merupakan salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada 

konsep model bekerja (working model). 

3. Siklus hidup sistem orientasi objek (object-oriented system life cycle), 

dasar dari konsep object oriented adalah objek, class, asosiasi dan 

inheritance menjadi kemudi dalam proses pembuatan dari tahap paling 

awal dan menyediakan dasar tunggal bagi daur hidup sistem. 

2.6. Tahap Dalam Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam 

pembangunan sistem ini yaitu metode konvensional dengan memanfaatkan model 

atau paradigma siklus hidup klasik yang biasa disebut dengan waterfall model. 

Model waterfall merupakan salah satu contoh dari bentuk pengembangan 

sistem sekuensial yang prosesnya diselesaikan setiap tahap sebelum masuk tahap 

berikutnya dimulai dari awal hingga akhir. Adapun kelebihan dari model ini yaitu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_pengembangan_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_pengembangan_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklus_hidup_sistem_tradisional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Protoyping_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/SDLC
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklus_hidup_sistem_orientasi_objek&action=edit&redlink=1
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mudah digunakan, seluruh kebutuhan sistem ini dapat didefinisikan secara utuh, 

eksplisit dan benar di awal proyek, maka Software Engineering (SE) dapat 

berjalan dengan baik dan tanpa masalah. 

Secara umum kerangka kerja waterfall menurut referensi Sommerville 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Perencanaan

Pemeliharaan

Implementasi

Perancangan

Analisa

                         

Gambar 2.4  Kerangka Kerja Pengembangan Sistem 

(Sumber : Sommerville, 2015) 

Menurut Sommerville dalam Rosmiati (2015), ada  tahapan pada model waterfall 

ini, yaitu: 

1. Requirements Definition 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan mengenai kebutuhan- 

kebutuhan pengguna sistem. Setelah itu, hasil dari pengumpulan tersebut kita 

analisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tahapan ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan konsultasi dengan pengguna sistem. Setelah itu, 

kita definisikan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dalam sistem yang akan kita 

buat. 

2. System and Software Design 

Pada proses desain sistem ini, membagi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

didefinisikan pada tahap sebelumnya menjadi sistem perangkat lunak atau 

perangkat keras.  Proses tersebut menghasilkan sebuah arsitektur sistem secara 
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keseluruhan. Desain perangkat lunak (software) termasuk menghasilkan fungsi 

sistem perangkat lunak dalam bentuk yang memungkinkan untuk 

ditransformasikan kedalam satu atau lebih program yang dapat dijalankan. 

3. Implementation and Unit Testing 

Pada tahap ini, desain perangkat lunak yang telah dihasilkan, direalisasikan 

kedalam bentuk program-program yang terpisah sesuai dengan unit-unitnya. 

Setelah terbentuk ke dalam suatu program, maka dilakukan testing atau uji coba 

terhadap program tersebut. 

4. Integration and System Testing 

Tahapan ini merupakan tahap akhir sebelum sistem diserahkan kepada 

pengguna. Pada tahap ini dilakukan penyatuan terhadap program-program yang 

telah diuji pada tahap sebelumnya. Semua program disatukan ke dalam suatu 

sistem yang lengkap. Setelah itu, dilakukan uji coba terakhir terhadap sistem yang 

telah lengkap. Setelah uji coba selesai dilakukan, maka sistem siap untuk 

diserahkan kepada pengguna. 

5. Operation and Maintenance 

Pada dasarnya tahapan ini merupakan tahap yang membutuhkan  waktu 

paling lama diantara semua tahapan. Tahapan ini merupakan tahap penggunaan 

sistem oleh pengguna. Pengguna akan mengetahui hasil dari sistem yang telah 

diinginkan. Setelah itu, dilakukan tahap perawatan atau 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 permasalahan yang tidak ditemukan 

sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 

tersebut.  

2.6.1. Analisa Sistem 

Menurut Jogiyanto (2007) analisa sistem dapat didefinisikan sebagai 

uraian dari sistem informasi untuk mendapatkan kerja yang lebih baik dengan 

mengetahui kelemahan, hambatan, serta kesempatan yang ada. Tahap analisa 

sistem dilakukan setelah tahap perencanaan dan sebelum tahap desain sistem. 

Tahap ini merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan 
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dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Menurut 

Jogiyanto (2007) di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar 

yang harus dilakukan oleh analisis sistem, antara lain: 

1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah. 

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

3. Analyze, yaitu menganalisa sistem. 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 

2.6.2. Desain Sistem 

Menurut Kadir (2008) tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. 

Desain sistem dapat dibagi atas dua bagian, yaitu desain sistem secara umum atau 

disebut juga desain konseptual dan desain fisik atau desain internal. 

Menurut Kadir (2008) tahap desain sistem mempunyai maksud dan tujuan 

sebagai utamanya, yaitu: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rancang bangun yang 

lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lain yang 

terlibat. 

2.6.3. Perancangan Sistem 

Menurut Sutabri (2004) rancangan sistem merupakan tindakan lanjutan 

dari analisa sistem yang digambarkan sebelumnya. Tahap rancangan ini 

programmer merancang desain yang bisa diimplementasikan dari logika yang 

telah ada. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa perancangan sistem dilakukan 

untuk menghasilkan suatu rancangan yang lebih efektif dan lebih efisien dari pada 

sistem yang telah ada sebelumnya. 

2.7. Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

Analisa dan perancangan adalah cara baru dalam memikirkan suatu 

masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia 

nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur 

data dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian berorientasi objek bahwa kita 
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mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang 

memiliki struktur data dan perilakunya (Nugroho, 2005). 

1. Object Oriented Analysis (OOA) 

Analisis berorientasi objek (OOA) adalah metode analisis yang memeriksa 

requirement (syarat/keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem) dari 

sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang 

lingkup perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan (system) adalah model 

dalam hal objek dan class. Aktivitas utama dari OOAD adalah: 

a. Menganalisis masalah domain. 

b. Menjelaskan sistem proses. 

c. Mengidentifikasi objek. 

d. Menentukan atribut. 

e. Mendefinisikan operasi. 

f. Komunikasi antar objek. 

2. Object Oriented Design (OOD) 

Desain berorientasi objek adalah metode untuk mengarahkan arsitektur 

software yang didasarkan pada manupulasi objek-objek sistem atau 

subsistem. Object oriented dekomposisi dan notasi untuk menggambarkan 

model dari sistem yang sedang dikembangkan. Struktur dikembangkan 

setiap objek dimana berkolaborasi untuk menyediakan perilaku yang 

memenuhi persyaratan dari masalah. 

Proses OOD: 

a. Mendefinisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem. 

b. Mendesain arsitektur sistem.  

c. Identifikasi objek sistem lama. 

d. Mengembangkan model desain. 

2.8. Alat Bantu Dalam Pengembangan Sistem 

Menurut Kristanto (2007) ada beberapa alat bantu yang digunakan dalam 

desain sistem, yaitu Unified  Modeling  Language (UML). 
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2.8.1. UML 

Menurut Kristanto (2007) Unified  Modeling  Language (UML) adalah 

sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, 

menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem 

pengembangan software berbasis object-oriented. 

UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk 

menspesifikasikan, menggambarkan, membangun dan dokumentasi dari sistem 

perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram. 

Tujuan Utama UML diantaranya yaitu: 

1. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model degan mudah 

dan dimengerti secara umum 

2. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemograman dari proses rekayasa. 

3. Menyatukan praktek praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 

UML terdiri dari bermacam-macam diagram yang digunakan 

untuk  permodelan pada saat pengembangan sistem mulai dari tahap analisis 

sampai implementasi. Diagram adalah yang menggambarkan permasalahan 

maupun solusi dari permasalahan suatu model. Diagram tersebut dibagi menjadi 

sembilan diagram, adalah sebagai berikut:  

1. Use Case Diagram. 

2. Activity Diagram. 

3. Package Diagram. 

4. Statechart Diagram. 

5. Sequence Diagram. 

6. Class Diagram. 

7. Collaboration Diagram. 

8. Composite Structure Diagram. 

9. Object Diagram. 
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Pada saat melakukan  desain sistem, tidak harus semua diagram pada UML 

diimplementasikan  akan tetapi UML merupakan diagram yang saling terkait. 

Oleh karena itu perlu adanya kekonsistenan rancangan diagram yang satu dengan 

lainnya. Diagram yang biasanya dipakai adalah use case diagram, class diagram, 

sequence diagram dan activity diagram. 

2.8.2. Use Case Diagram 

Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem 

dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem 

dipakai. Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana 

sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi 

komunikasi diantara analis dan pengguna serta antara analis dan klien. 

Diagram use case berguna dalam tiga hal: 

1. Menjelaskan fasilitas yang ada (requirement). 

2. Komunikasi dengan klien. 

3. Membuat test dari kasus-kasus secara umum. 

2.8.3. Activity Diagram 

Pada dasarnya activity diagram sering digunakan oleh flowchart. Diagram 

ini berhubungan dengan diagram statechart. Diagram Statechart berfokus pada 

objek yang dalam suatu proses (atau proses menjadi suatu objek), diagram 

aktifitas berfokus pada aktifitas-aktifitas yang terjadi yang terkait dalam suatu 

proses tunggal. Jadi dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana 

aktifitas-aktifitas tersebut bergantung satu sama lain. 

Komponen yang terdapat dalam diagram aktivitas antara lain: 

1. State awal, menunjukkan dimulainya suatu alur kerja pada sebuah 

diagram. 

2. State akhir, menggambarkan akhir dari suatu alur kerja pada sebuah 

diagram. 

3. Aktivitas, menggambarkan sebuah kegiatan dalam alur kerja. 

4. Transisi, menunjukkan kegiatan berikutnya setelah suatu kegiatan 

sebelumnya. 
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5. Decision, mengindikasikan suatu kondisi dimana ada kemungkinan 

perbedaan transisi. 

2.8.4. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaction yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message (pesan) apa yang 

dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-

objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke 

kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. 

2.8.5. Class Diagram 

Diagram kelas, memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem 

dengan menunjukan kelas–kelasnya dan hubungan mereka. Diagram Kelas 

mempunyai tiga macam relationalships (hubungan), sebagai berikut: 

1. Association, suatu hubungan antara bagian dari dua kelas yang terjadi jika 

salah satu bagian dari kelas mengetahui kelas yang lain dalam melakukan 

suatu kegiatan. 

2. Aggregation, hubungan association dimana salah satu kelasnya merupakan 

bagian dari suatu kumpulan dan memiliki titik pusat yang mencakup 

keseluruhan bagian. 

3. Generalization, hubungan turunan dengan mengasumsikan satu kelas 

merupakan suatu kelas super dari kelas yang lain. 

2.9.   MySQL 

Menurut Kadir (2008) MySQL adalah salah satu jenis database server 

yang sangat terkenal, disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa 

dasar untuk untuk mengakses database. MySQL termasuk jenis Relational 

Database Management System (RDBMS), itulah sebabnya istilah seperti tabel, 

baris, dan kolom digunakan pada MySQL. Pada MySQL, sebuah database 

mengandung satu atau sejumlah tabel, tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap 

baris mengandung satu atau beberapa kolom. 

Beberapa fungsi mysql menurut Kadir (2008): 

1. Fungsi mysql_connect 
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Fungsi mysql_connect() digunakan untuk membuat hubungan ke database 

MySQL yang terdapat pada suatu host, bentuk pemanggilannya: 

Mysql_connect (host, nama_pemakai, password) 

2. Fungsi mysql_close 

Fungsi ini berguna untuk menutup hubungan ke database MySQL. Bentuk 

pemanggilannya: 

Mysql_close (pengenal_hubungan) 

3. Fungsi mysql_query 

Fungsi ini berguna untuk mengeksekusi permintaan terhadap sebuah tabel 

atau sejumlah tabel. Bentuk pemanggilannya: 

Mysql_query(permintaan, pengenal_hubungan) 

4. Fungsi mysql_fetch_array 

Fungsi ini menghasilkan suatu array yang berisi seluruh kolom dari 

sebuah baris pada suatu himpunan hasil dan setiap kolom akan disimpan 

dua kali pada array hasil, yang pertama memiliki index angka (dimulai 

dari nol) dan yang kedua dengan index nama kolom. Bentuk 

pemanggilannya: 

Mysql_fecth_array (pengenal_hasil) 

2.10. HTML 

 Menurut Nugroho (2004) Hyper Text Markup Language (HTML) 

merupakan bahasa scripting yang berguna untuk menulis halaman web. Pada 

halaman web, html dijadikan sebagai bahasa script dasar yang berjalan bersama 

scripting pemograman lainnya. 

 Sebagai sebuah elemen dasar di dalam pemograman web, html memiliki 

beberapa aturan-aturan dalam penulisannya yang kesemua itu harus kita penuhi 

dalam penulisannya. Sehingga dengan aturan-aturan tersebut, sebagai seorang 

programmer web kita harus konsisten dalam hal penulisan semua tag-tag html. 

 Berikut adalah beberapa yang diperlukan pada saat menuliskan dokumen 

html (Menurut Nugroho (2004): 
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1. Tag HTML 

Dokumen html selalu didahului dengan sebuah tag yang menandakan 

bahwa dokumen tersebut adalah dokumen html. Tag tersebut adalah 

<html>, dengan sintaks penulisannya adalah: 

<html>….isi web…</html> 

2. Tag HEAD  

Dalam sebuah halaman html, terdapat tag yang digunakan untuk 

mengidentifikasi halaman web. Tag yang berguna untuk mengidentifikasi 

judul web adalah tag title yang dalam penulisannya seperti beriku: 

<head> 

<title>….judul web…</title> 

</head> 

2.11. PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

2.11.1. Sekilas Mengenai PHP 

Menurut Kadir (2008) PHP Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan 

bahasa yang berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di 

server. Skrip-skrip ini selanjutnya dikemas menjadi tool yang disebut “Personal 

Home Page”. PHP bersifat bebas dipakai, sehingga skrip PHP dapat digunakan, 

di-edit, diganti tanpa harus membayar atau dekenakan biaya. 

2.11.2. Sintaks PHP 

Menurut Kadir (2008) kode PHP disimpan sebagai plain text dalam format 

ASCII, sehingga kode PHP dapat ditulis hampir disemua editor text. Kode PHP 

adalah kode yang disertakan disebuah halaman HTML dan kode tersebut 

dijalankan oleh server sebelum dikirim ke browser. 

Pada file .html, HTTP server hanya melewatkan content dari file menuju 

ke browser. Server tidak mencoba untuk mengerti atau memproses file, karena itu 

adalah tugas dari browser. 

 Pada file dengan ekstensi .php akan ditangani secara berbeda. Yang 

memiliki kode PHP akan diperiksa. Web server akan memulai bekerja apabila 

berada di luar lingkungan kode HTML. Oleh karena itu server akan melewati 
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semua content yang berisi kode HTML, CSS, JavaScript, simple text di browser 

tanpa diinterpretasikan di server. 

 Blok scripting PHP selalu diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?>. 

blok scripting PHP dapat ditempatkan dimana saja di dalam dokumen. Pada  

beberapa server yang mendukung, blok scripting PHP dapat diawali dengan <? 

dan diakhiri dengan ?>. Namun, untuk kompatibilasi maksimum sebaiknya 

menggunakan bentuk yang standar (<?php ?>). 

2.11.3. Elemen Dasar PHP 

Menurut Kadir (2008) elemen dasar PHP mencakup: 

1. Karakter 

Istilah karakter banyak dijumpai pada bahasa pemrograman komputer. 

Karakter dapat berupa sebuah huruf, sebuah angka tunggal, sebuah spasi, 

tanda control seperti carriage return, atau sebuah symbol seperti + dan ?. 

2. Pengenal 

Pengenal (identifier) banyak digunakan dalam program untuk memberi 

nama variabel, fungsi atau kelas. Ada beberapa aturan pengenal yang 

berlaku yaitu: 

a. Karakter yang dapat digunakan adalah huruf, angka, atau garis bawah 

(_). 

b. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. 

c. Panjang pengenal bisa berapa saja. 

d. Huruf kecil dan huruf kapital dibedakan. 

2.12. Blackbox Testing 

Blackbox testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Blackbox testing bukanlah solusi 

alternatif dari whitebox testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji 

hal-hal yang tidak dicakup oleh whitebox testing (Rahmadi, 2015). 

Blackbox testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 
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3. Kesalahan pada struktur data dan akses basisdata. 

4. Kesalahan performansi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

2.13.  Penelitian Terdahulu 

Permasalahan ini sebelumnya telah diangkat oleh Muhammad Imam 

Alfarisyi, Rispianda, Khuria Amila Program Studi Teknik Industri Institut 

Teknologi Nasional (ITENAS), Bandung Jawa Barat pada tahun 2014 dengan 

judul “Rancangan Sistem Informasi Layanan Alumni Itenas Berbasis Web Studi 

kasus Institut Teknologi Nasional (ITENAS)” dengan ISSN:2338-5081. Pada 

penelitian ini sistem dibuat untuk memudahkan dalam pencarian lowongan 

pekerjaan dari dan untuk alumni  dengan cepat, tepat dan akurat. 

Perancangan situs website umumnya menggunakan UML sebagai model 

untuk visualiasi rancangan sistem. Selain itu, database server yang digunakan 

adalah MySQL dan implementasi sistem website menggunakan CMS. Menurut 

Hakim dan Uus (2004), CMS digunakan karena dapat memberikan kemudahan 

dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa 

sebelumnya dibekali pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat teknis. 

Yang membedakan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rispianda dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 

No. Bagian yang 

dibandingkan 

Sistem sebelumnya Penelitian sekarang 

1. Database MySQL MySQL 

2. Bahasa 

pemograman 

PHP PHP 

3. Metode Waterfall, SDLC, OOAD Waterfall, SDLC, 

OOAD 

 

4. 

Fitur Pada penelitian ini proses 

interaksi dilakukan antar 

alumni dan perusahaan.  

Pada penelitian ini 

ditambahkan fitur 

notifikasi via email,  
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian (Lanjutan) 

No. Bagian yang 

dibandingkan 

Sistem sebelumnya Penelitian sekarang 

  alumni dan perusahaan 

yang dapat dilakukan di 

dalam website seperti 

mengirim CV lamaran. 

fitur forum atau    

obrolan antar  alumni. 

5. Tujuan 

pembuatan  

Agar memudahkan 

alumni Institut Teknologi 

Nasional  (ITENAS) 

dalam pencarian 

informasi mengenai 

lowongan kerja. 

Dapat menjadi media 

komunikasi dan 

bertukar alumni, antar 

alumni dan pihak  

sekolah. 

 


