
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Profil Prodi Sistem Informasi 

Prodi Sistem Informasi mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2002 yang 

direkomendasi Gubernur Riau  pada 07 Oktober 2003 berdasarkan SK Gubernur 

No. Kpts. 521/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002, rekomendasi DPRD Provinsi 

Riau No. 12/KPTS/PIMP/DPRD/2002 tanggal 25 September 2002, dan 

rekomendasi dari Menteri Agama RI kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan 

No: MA/266/2002 tanggal 19 Juli 2002 serta PERPRES No. 02 tanggal 11 

Februari 2005 tentang perubahan status IAIN SUSQA menjadi UIN SUSKA 

Riau, kemudian disusul dengan dikeluarkannya secara resmi izin  pendirian Prodi 

Sistem Informasi dengan SK Pendirian DJ.II/26/2006 (Panduan UIN SUSKA 

Riau, 2012). 

2.1.1 Visi dan Misi Prodi Sistem Informasi 

Adapun visi dan misi dari Prodi Sistem Informasi yaitu: 

Visi 

Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan sistem informasi yang 

handal dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

integrasi nilai-nilai keislaman pada tahun 2033. 

Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang handal dalam bidang 

teknologi informasi, manajemen sistem informasi dan bisnis informasi 

yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. 

2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan berkualitas dibidang sistem 

informasi. 

3. Melaksanakan pengabdian, pendampingan dan pemberdayaan  masyarakat  

dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
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2.1.2  Tujuan Prodi Sistem Informasi 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis dan praktis 

di bidang sistem informasi yang berwawasan ke-islaman. 

2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam 

skala nasional dan internasional. 

3. Menghasilkan produk sistem informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, 

institusi dan stakeholder. 

4. Menghasilkan kemitraan yang strategis dengan lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah tingkat lokal, nasional dan internasional. 

2.1.3 Struktur Organisasi  

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Prodi Sistem Informasi 

Tahun 2018. 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Prodi Sistem Informasi 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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2.2 Sistem 

Menurut Kristanto (2008), sistem merupakan kumpulan elemen-elemen 

yang saling terkait dan bekerja sama untuk memperoleh masukan (input) yang 

ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai 

menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan. 

Kemudian menurut Pratama (2014), bahwa sistem didefenisikan sebagai 

sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk 

melakukan suatu tugas bersama-sama. 

2.3 Informasi 

Informasi menurut Jogiyanto (2005), diartikan bahwa informasi sebagai 

hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang 

nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Sedangkan menurut Pratama (2014), bahwasannya informasi merupakan 

hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber, yang kemudian diolah, 

sehingga memberi nilai, arti, dan manfaat. 

2.4 Sistem Informasi 

Menurut Zakiyudin (2012), sistem informasi pada dasarnya merupakan 

hasil dari dua arti, yakni sistem dan informasi yang digabungkan. 

Berikut ini definisi sistem menurut para ahli ini: 

1. Menurut Gordon B. Davi, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-

variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu 

sama lain dan terpadu. Sistem bisa berupa abstraksi atau fisis. 

2. Sedangkan definisi sistem informasi menurut Tata Sutabri sistem yang 

abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi 

yang saling tergantung. Sedangkan sistem yang bersifat fisis adalah 

serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Pada pendapat yang telah dikemukakan mengenai sistem dan informasi di 

atas, telah dirumuskan mengenai pengambilan keputusan yang tepat pengertian 

sistem informasi seperti berikut: 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari 

manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang 

bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-

transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern 

dan menyediakan dasar. 

2.5 Komponen dan Jenis Sistem Informasi 

Komponen-komponen sistem informasi (Sutabri, 2012): 

1. Blok masukan (Input Block) yaitu input mewakili data yang masuk ke 

dalam sistem informasi.  

2. Blok model (Model Block) yaitu blok terdiri dari kombinasi prosedur, 

logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data 

tersimpan dibasis data dengan cara yang sudah tertentu untuk 

mengahsilkan keluaran yang diinginkan.  

3. Blok keluaran (Output Block) merupakan informasi yang berkualitas dan 

dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua 

pemakai sistem.  

4. Blok teknologi (Technology Blok) yaitu teknologi digunakan untuk 

menerima output, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian 

dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga bagian utama, 

yaitu teknisi (brainware), perangkat lunak (software), dan perangkat keras 

(hardware).  

5. Blok basisdata (Database Blok) 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 Blok) merupakan banyak hal yang dapat merusak 

sistem informasi, oleh sebab itu pengendalian perlu dirancang dan 

diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem 

dapat dicegah ataupun bila terlanjur kerja dikesalahan-kesalahan dapat 

langsung cepat diatasi. 
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2.6 Pemrograman Berorientasi Objek 

Metodologi berorientasi objek menurut Rosa (2013) adalah suatu strategi 

pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai 

kumpulan objek yang berisi data dan opearasi yang diberlakukan terhadapnya. 

Metodologi berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat 

lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi 

objek didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. 

Metode berorientasi objek meliputi rangkaiaan aktivitas analisis berorientasi 

objek, perancangan berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek, dan 

pengujian berorientasi objek. 

Pada saat ini, metode berorientasi objek banyak dipilih karena metodologi 

lama banyak menimbulkan masalah seperti adanya kesulitan pada saat 

mentransformasi hasil dari satu tahap pengembangan ke tahap berikutnya, 

misalnya pada metode pendekatan terstruktur, jenis aplikasi yang dikembangkan 

saat ini sangat beragam (aplikasi bisnis, real time, utility, dan sebagainya) dengan 

platform yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan tuntutan kebutuhan 

metodologi pengembangan yang dapat mengakomodasi kesemua jenis aplikasi 

tersebut (Rosa, 2013). 

2.7 Konsep Dasar Berorientasi Objek 

Pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara 

pendekatan dalam melihat permasalahan dan sistem (sistem perangkat lunak, 

sistem informasi, atau sistem lainnya). Sistem berorientasi objek merupakan 

sebuah sistem yang dibangun dengan berdasarkan metode berorientasi objek 

adalah sebuah sistem yang komponennya dibungkus (dienkapsulasi) menjadi 

kelompok data dan fungsi.  

Berikut ini adalah beberapa konsep dasar yang harus dipahami tentang 

metodologi berorientasi objek: 

1. Kelas (class) 

2. Kelas adalah kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. 

Kelas merupakan definisi statik dan himpunan objek yang sama yang 

mungkin lahir atau diciptakan dan kelas tersebut.  
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3. Objek (object) 

Objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyat seperti 

benda, status, atau hal-hal lain yang bersifat abstrak.  

4. Atribut (attribute) 

Atribut dari sebuah kelas adalah variabel globalyang dimiliki sebuah kelas. 

Atribut dapat berupa berupa nilai atau elemen-elemen data yang dimiliki 

oleh objek dalam kelas objek. 

5. Antarmuka (interface) 

Antarmuka atau interface mirip dengan kelas, tapi atribut kelas dan 

memiliki metode yang dideklarasikan tanpa isi.  

2.8 Object Orientied Analyisis Design (OOAD) 

Menurut Nugroho (2005) OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan 

menentukan spesifikasi sistem (SRS atau 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.  

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

informasi, gambar-gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam 

konteks representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan 

(Nugroho, 2005). Adapun aktifitas utama dari OOAD menurut Nugroho (2005) 

adalah: 

1. Menganalisis masalah domain. 

2. Menjelaskan sistem proses. 

3. Mengidentifikasi objek. 

4. Menentukan atribut. 

5. Mengidentifikasi operasi. 

6. Komunikasi objek. 

2.9 Unified Modeling Language (UML) 

Pada perkembangan perangkat teknik pemrograman berorientsi objek, 

munculah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat 

lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi 
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objek, yaitu UML. UML muncul karna adanya kebutuhan pemodelan visual untuk 

menspesifikasikan, mengambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem 

perangkat lunak. UML merupakan bahasa visal untuk pemodelan dan komunikasi 

mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks pendukung 

(Rosa, 2013). 

UML hanya berfungsi untuk melakukan permodelan. Jadi penggunaan 

UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada kenyataannya UML 

paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek. UML terdiri dari 13 

macam diagram yang dikelompokkan dalam tiga kategori. Pembagian kategori 

dan macam-macam diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Diagram UML 

(Sumber: Rosa, 2013) 

Berikut penjelasan singkat dari pembagian kategori yaitu: 

1. Structure Diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. 

2. Behavior Diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

mengambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi 

pada sebuah sistem. 

3. Interaction Diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

mengambarkan interaksi sistem dengan sistem lain. 
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2.9.1 Use Case Diagram 

Diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi 

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

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan 

orang.  

2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

Berikut simbol-simbol yang ada pada diagram use case yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Simbol-Simbol Use Case Diagram 

Simbol Deskripsi 

Use case 

 

 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase 

nama use case. 

Aktor /actor 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu sendiri. 

Asosiasi /association  

 

Komunikasi antara faktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case memiliki interaksi dengan 

aktor.  

Include 

<<include>> 

Relasi use case ditambahkan ke sebuah use case. Use 

case ini menjalankan fungsinya atau syarat dijalankan. 

Ekstensi/extend 

 

<<extend >> 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walaupun tanpa use case, biasanya use case tambahan 

memiliki nama depan yang sama dengan use case yang 

ditambahkan  misal  arah  panah  mengarah pada use 

case yang ditambahkan. 

Nama use case 
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2.9.2 Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 

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

pada perangkat lunak. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram 

aktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Activity Diagram  

Simbol Deskripsi 

Status awal  

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

Aktivitas  

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas yang 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

Percabangan /decicion 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

Penggabungan/join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi satu. 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

Swimlane 

 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas yang terjadi. 

2.9.3 Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram sekuen dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor  

 

Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar 

sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. 

aktivitas 

Nama swimlane 
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Tabel 2.3 Simbol-Simbol Sequence Diagram (Lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

Garis hidup/lifeline Menyatakan kehidupan suatu objek. 

Objek  

 

Menyatakan objek yang beriteraksi pesan. 

Pesan type create  

<<create>> 

 

Menyatakan suatu objek membuat objek yang 

lain, arah panah mengarah pada objek yang 

dibuat.  

Pesan type call 

1 : nama_metode () 

 

Menyatakan suatu objek memanggil 

operasi/metode yang ada pada objek lain atau 

dirinya sendiri. 

Pesan type call 

1 : nama_metode () 

 

 

1. Nama_metode () 

Arah panah mengarah pada objek yang memiliki 

operasi/metode, karena ini memanggil 

operasi/metode maka operasi/metode yang 

dipanggil harus ada pada diagram kelas sesuai 

dengan kelas objek berinteraksi. 

Pesan type destroy 

<<destroy>> 

 

Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek 

yang lain, arah panah mengarah pada objek yang 

diakhiri, sebaiknya jika ada create maka ada 

destroy. 

2.9.4 Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram mengambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dinuat untuk membangun sistem. Susunan 

struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas 

berikut: 

1. Kelas main 

Kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. 

2. Kelas yang menangani tampilan sistem (view) 

Kelas yang mendefenisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. 

Nama objek: nama 

kelas 
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3. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case (cintroller) 

Kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada diambil dari 

pendefenisian  use case, kelas ini biasanya disebut dengan kelas proses 

yang menangani proses bisnis pada perangkat lunak. 

4. Kelas yang diambil dari pendefinisian data (model) 

Kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi 

sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basisdata.  

Jenis-jenis kelas diatas juga dapat digabungkan satu sama lain sesuai 

dengan pertimbangan yang dianggap baik asalkan fungsi-fungsi yang sebaiknya 

ada pada struktur kelas tetap ada. Susunan kelas juga dapat ditambahkan kelas 

utilitas (utility class) seperti koneksi ke basisdata, membaca file teks, dan lain 

sebagainya sesuai kebutuhan. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada 

diagram class diagram yang dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Simbol-Simbol Class Diagram 

Simbol  Deskripsi 

Kelas  

 
Kelas pada struktur sistem. 

Antarmuka/Interface 

 

Sama dengan konsep interface dalam pemrograman 

berorientasi objek. 

Asosiasi/association 

 

Relasi antarkelas dengan makna umum, asosiasi biasanya 

juga disertai dengan multiplicity. 

Asosiasi berarah/directed 

association 

Relasi antarkelas dengan makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity. 

Generalisasi  

 

Relasi antarkelas dengan makna generalisasi-spesialisasi 

(umum khusus). 

Kebergantungan/ 

dependency 

Relasi antarkelas dengan makna keberuntungan 

antarkelas. 

Agregasi/aggregation 
Relasi antarkelas dengan makna semua bagian (whole-

part). 
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2.10 System Development Life Cycle (SDLC) 

SDLC dimulai dari tahun 1960-an, untuk mengembangkan sistem skala 

usaha besar secara fungsional untuk para konglomerat pada zaman itu. Sistem-

sistem yang akan dibangun mengelola informasi kegiatan dan rutinitas dari 

perusahaan-perusahaan yang berpotensi memiliki data yang besar dalam 

perkembangannya. 

SDLC adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem 

perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metode yang digunakan 

orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. SDLC 

memiliki beberapa model dalam penerapan tahapan prosesnya. 

2.11 Model Waterfall  

Dalam penelitian ini, model pengembangan sistem yang digunakan adalah 

waterfall. 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). 

Adapun alur metode waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini: 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Model Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentangkebutuhan 

pengguna (user specification), studi-studi kelayakan (feasibility study) 
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baik secara teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan 

pengembangan suatu proyek sistem informasi  atau perangkat lunak. 

2. Analisis 

Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, 

wawancara atau studi literatur. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen 

user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan 

dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. 

3. Perancangan 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan 

perangkat pemodelan sistem seperti UML diantara seperti class diagram, 

use case diagram, activity diagram dan sequence diagram. 

4. Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap dimana kita mengimplementasikan 

perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan berurusan dengan 

pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak. 

5. Pengujian 

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem 

yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap 

aplikasi. 

6. Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami 

kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan 

baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

2.12 Blackbox Testing 

Merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan hanya 

mengamati hasil eksekusi data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

Cakupan pengujian yang dilakukan pada blackbox testing adalah perihal 

pengujian interface dan form validation. Pengujian interface adalah pengujian 
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yang dilakukan secara langsung terhadap desain interface yang dibuat pada 

sistems. Salah satu  klarifkasi didalam blackbox testing yaitu penerimaan 

pengguna (User Acceptance). Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak akan 

diserahkan pada pengguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak memenuhi 

harapan pengguna dan bekerja seperti yang diharapkan. Pada pengembangan 

perangkat lunak User Acceptance Testing (UAT) juga dapat dilakukan dengan in 

house testing dengan membayar relawan atau subjek pengujian menggunakan 

perangkat lunak atau biasanya mendistribusikan perangkat lunak secara luas 

dengan melakukan pengujian versi yang tersedia secara gratis untuk diunduh 

melalui web (Simarmata, 2010). 

Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian kotak hitam harus 

dibuat dengan kasus benar dan kasus salah, misalkan untuk kasus proses login 

maka kasus uji yang dibuat adalah: 

1. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi yang 

benar (password) yang benar. 

2. Jika user memasukkan username dan password yang salah,misalnya 

username benar tapi password salah, atau sebaliknya, atau keduanya 

salah. 

2.12.1 Cakupan Pengujian 

 Cakupan pengujian yang dilakukan pada blackbox testing adalah perihal 

pengujian interface dan form validation. Pengujian interface  adalah pengujian 

yang  dilakukan secara langsung  terhadap desain interface yang  dibuat pada 

sistem. 

2.12.2 Tujuan Pengujian 

 Tujuan yang diharapkan dalam melakukan blackbox testing adalah dapat 

membuat desain dan fungsi sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, 

lembaga atau perusahaan. 

2.13 UAT 

UAT adalah suatu proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa software yang telah 

dikembangkan dapat diterima oleh pengguna, jika hasil pengujian (testing) sudah 
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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 

(Simarmata, 2010). 

2.14 Absensi 

Absensi dapat dikatakan suatu pendataan kehadiran yang merupakan 

bagian dari aktifitas pelaporan yang ada dalam suatu institusi. Absensi disusun 

dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh 

pihak yang berkepentingan (Setiawan, 2015). 

2.15 Sistem Informasi Absensi 

Menurut Rinawati dan Candrawati (2013) dalam jurnal computech dan 

bisnis sistem informasi absensi adalah sebuah sistem yang menyajikan berbagai 

ragam informasi yang berkaitan dengan absensi, misalnya absensi karyawan 

perhari, absensi perdevisi. Laporan merupakan sarana interaksi yang penting 

antara suatu sistem informasi dengan pemakai informasi dari sistem tersebut. 

Sistem informasi mengubah data menjadi informasi laporan (reporting) 

merupakan distribusi formal dari informasi ke berbagai pemakai dalam suatu 

informasi. 

2.16 Sidik Jari (Fingerprint) 

Menurut Nurhantara (2011), sidik jari adalah struktur genetika dalam 

bentuk gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari yang sangat detail dan 

tanda yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dihapus dan 

diubah. Sistem pengamanan dengan menggunakan sidik jari sudah mulai 

digunakan di Amerika oleh E. Henry pada tahun 1901. Sistem Henry 

menggunakan pola ridge (punggung alur pada kulit tangan dan kaki), yang 

terpusat pola jari tangan, jari kaki, khususnya telunjuk). 

2.17 Flexcode iSafe 4500 

Flexcode iSafe 4500 adalah alat yang untuk mempermudah pengenalan 

sidik jari menggunakan warna Black UV, sensor tersebut memberikan kesan 

simpel dan elegan. Selain itu texture permukaan badan sensor lebih nyaman 
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disentuh dan meminimalkan noda yang melekat (Fingerspot, 2002). 

Menurut Aji dan Purwiyanto (2013), mahasiswa yang sudah terekam 

informasinya dalam database cukup memberikan informasi sidik jarinya melalui 

perangkat fingerprint, sistem secara otomatis akan menampilkan informasi 

lengkap tentang mahasiswa tersebut. Kemudian operator dengan menggunakan 

Flexcode iSafe 4500 akan memasukan kode bar dari masing-masing jari, sehingga 

ditampilkan informasi tentang informasi yang sudah melakukan absensi. Berikut 

adalah gambar mesin flexcode iSafe 4500 yang terlihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Flexcode iSafe 4500 

(Fingerspot, 2002) 

2.18 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 hypertext, pemakai dituntun untuk 

menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen 

web yang ditampilkan dalam browser web. Selain itu web telah diadopsi oleh 

perusahaan sebagai strategi informasi, ada beberapa alasan diantaranya: 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup server lebih mudah. 

3. Informasi mudah di distribusikan. 



23 
 

4. Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem 

operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat 

disajikan. 

2.19 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML adalah bahasa dengan tanda tanda khusus yang digunakan di awal 

era web untuk menyajikan informasi. Kode html diawali dengan  <html> dan 

diakhiri dengan </html>. Namun, sebelum <html> diharuskan untuk diberikan 

deklarasi di !DOCTYPE. Fungsi deklarasi ini adalah sebagai public text identifier   

(Sidik, 12). 

Dokumen adalah file text murni yang dapat dibuat dengan editor text 

sembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan 

dokumen yang disajikan dalam browser web surfer. Dokumen ini umumnya berisi 

informasi atau interface aplikasi didalam internet. Ada dua cara membuat sebuah 

web teks yaitu dengan HTML editor atau dengan editor teks misalnya notepad. 

Dokumen HTML disusun oleh elemen-elemen. Elemen merupakan istilah bagi 

komponen-komponen dasar pembentuk HTML. Beberapa contoh elemen adalah 

head, body, table, paragraf, dan list. Elemen dapat berupa teks murni atau bukan 

teks, atau bukan keduanya (Sidik, 2012). 

2.20 PHP Hypertext Preprocessor (PHP)  

PHP adalah bahasa scripting open source yang umum digunakan untuk 

pengembangan web dan dapat disematkan ke dalam HTML (PHP, 2018). PHP 

secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script-script yang membuat 

dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi diserver web, dokumen HTML 

yang dihasilkan yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML, 

dikenal juga sebagai pemrograman server side. 

PHP merupakan software open-source yang disebarkan dan dilisensikan 

secara gratis serta dapat di-download secara bebas dari situs resminya yaitu 

http://www.php.net. Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs 

web menjadi lebih mudah. PHP ditulis menggunakan bahasa C. PHP dapat 

digunakan pada semua sistem operasi antara lain, LINUX, Unix (termasuk 

variannya HP-UX, Solaris, dan OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X. PHP 

http://www.php.net/
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juga mendukung banyak web server, seperti Apache, Microsoft Internet 

Information Server (MIIS), Personal Web Server (PWS), Netscape and iPlanet 

Server, Oreilly Website Proserver, Audium, Xitami, OmniHTTP, dan masih 

banyak lagi bahkan, PHP dapat bekerja sebagai suatu CGI Processor 

(Peranginangin, 2006).  

2.21 JavaScript 

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk halaman web 

agar halaman web menjadi lebih hidup. Kalau dilihat dari suku katanya terdiri dari 

dua suku kata, yaitu java dan script. Java adalah Bahasa pemrograman 

berorientasi obyek, sedangkan script adalah serangkaian instruksi program. Dalam 

aplikasi client untuk navigator, pernyataan javascript yang tertulis dalam sebuah 

halaman web dapat mengetahui dan merespon perintah pemakai seperti gerakan 

mouse, input form, dan navigasi halaman HTML.  

2.22 Bootstrap 

Bootstrap adalah framework ataupun tools untuk membuat aplikasi web 

ataupun website yang bersifat responsive secara cepat, mudah dan gratis. Kata 

responsive berarti bahwa tampilan web (lebar dan susunan isinya) dapat berubah 

secara otomatis sesuai dengan lebar layar yang menampilkannya. Bootstrap terdiri 

dari CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Tifografi, Tabel, Form, 

Navigasi, dan lain-lain. Di dalam bootstrap juga sudah terdapat javascript (jQuery 

Plugins) untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti Transitions, 

Modal, DropDown, ScrollSpy, ToolTip, PopOver, Tab, Alert, Button, Carousel, 

dan lain-lain. Dengan bootstrap, kita dapat membuat responsive website dengan 

cepat dan mudah dan dapat berjalan sempurna pada browser modern seperti 

Chrome, Firefox, Safari, Opera dan Internet Explorer (Alatas, 2015). 

2.23 Xampp 

XAMPP adalah sebuah paket komplit yang terdiri atas program Apache 

Web Server 2.2.12, MySQL 5.1.37 database, modul PHP 5.3.20. 
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2.24 Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian yang sebelumnya dilakukan mengenai sistem absensi. 

Dalam upaya pengembangan sistem absensi ini perlu dilakukan studi pustaka, 

berikut hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Tahun Judul Hasil 

1. Ranveer.V, dkk 

(2017) 

Finger Print Based 

Attendance System 

 

 

Penelitian ini telah berhasil 

menghasilkan sistem yang handal, 

aman, cepat dan efisien 

menggantikan sistem manual. 

Sistem ini dapat diimplementasikan 

di institusi khususnya di lembaga 

akademik untuk hasil yang lebih 

baik mengenai manajemen 

kehadiran.  

2. Gat (2016) Fingerprint System 

dengan Real Time 

Absensi Dosen 

Berbasis Web (Studi 

Kasus: STMIK 

Pontianak) 

Dalam penelitian ini integrasi 

fingerprint system dengan real time 

absensi jadwal kuliah telah 

membantu pimpinan dalam 

mendapatkan informasi absensi 

secara real time. Setiap kali dosen 

melakukan deteksi sidik jari. 

3. Fakih. A, dkk 

(2015) 

 

Pemanfaatan 

Teknologi  

Fingerprint 

Authentication 

untuk Otomatisasi 

Presensi 

Perkuliahan. 

Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan functional testing 

dan acceptance testing disimpulkan 

bahwa sistem informasi presensi 

dinilai dapat mencegah mahasiswa 

melakukan kecurangan dalam 

pengisian absen (titip absen, 

mencegah hilangnya surat 

izin/sakit), mencegah lupa dalam 

mengisi absensi, memermudah 

dosen dalam memantau kehadiran. 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama dan Tahun Judul Hasil 

4. Rao. S dan Satoa 

(2013) 

 An Attendance 

Monitoring 

System Using 

Biometrics 

Authentication. 

Dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa penggunaan teknologi 

biometric sidik jari dapat membantu 

manajemen presensi menjadi lebih 

baik dan akurat dalam 

mengembangkan sistem absensi. 

5. Muhtahir. O, dkk 

(2013) 

Fingerprint 

Biometric 

Authentication for 

Enhancing Staff 

Attendance 

System. 

Teknologi biometrik merupakan 

strategi TIK global yang bisa gunakan 

untuk meningkatkan kehadiran staf. 

Oleh karena itu, dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa sidik jari 

adalah sistem teknologi biometrik 

terbaik yang bisa menyelesaikan 

masalah absen kehadiran staf. 

 

 


