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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu kumpulan sumber daya manusia atau alat 

yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan mengolah data demi 

menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi seluruh tingkat operasi untuk 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pekerjaan, pengendalian, dan pengambilan 

keputusan dalam sebuah organisasi. 

Sistem informasi menurut Leitch Rosses yang dikutip oleh (Jogiyanto, 

2005) mengemukakan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengelolah transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Komponen-komponen sistem informasi berbasis komputer (CBIS) dalam 

suatu organisasi menurut Stair yang dikutip oleh (Fatta, 2007) terdiri dari berikut :  

1. Perangkat keras, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi 

kegiatan memasukkan data, memproses data dan keluaran data. 

2. Perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer.  

3. Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang di organisasikan 

sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. 

4. Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna 

sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan 

kerja yang efektif. 

5.  Manusia, yaitu personel dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, 

programmer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan 

sistem. 
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2.2 Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi informasi yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(software dan hardware) yang digunakan untuk memproses penyimpanan 

informasi melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan 

informasi (Martin, 1999). 

Teknologi informasi merujuk pada sebuah bentuk teknologi yang digunakan 

untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi tersebut 

dalam segala bentuknya.  Teknologi informasi mencakup semua teknologi yang 

digunakan dan dengan bentuk bermacam-macam untuk memproses informasi (Mc 

Keown, 2001). 

Teknologi informasi menunjuk pada spesifikasi mengenai teknologi, 

khususnya hardware, software dan jaringan telekomunikasi yang memfasilitasi 

dan mendukung proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan 

pertukaran informasi (Ward dan Peppard, 2002). 

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi 

adalah teknologi yang menggabungkan antara teknologi komputer dan teknologi 

telekomunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, 

mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara 

untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, 

akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan 

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan 

keputusan. 

2.3 Jaringan Syaraf Biologis 

Otak manusia berisi berjuta-juta sel syaraf yang bertugas untuk memproses 

informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu prosesor sederhana. Masing-masing 

sel tersebut saling berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak 

manusia. Setiap sel syaraf dihubungkan dengan sel syaraf lain (sinapsis). 

Diperkirakan manusia memiliki 1012 neuron dan 6.1025 sinapsis. Dengan jumlah 

yang begitu banyak, otak mampu mengenali pola, melakukan perhitungan dan 
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mengontrol organ-organ tubuh dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan 

komputer digital. Susuna sel syaraf manusia dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Susunan sel syaraf manusia (Kusumadewi, 2003) 

Analogi antara jaringan syaraf tiruan dengan jaringan syaraf biologis dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 diawah ini. 

Tabel 2.1 Analogi JST dan JSB 

      JST        J SB 

Node        Badan Sel (Soma) 

          Input    Dendrit 

        Output     Akson 

         Bobot     Sinapsis 

 

2.4 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan Syaraf Tiruan adalah salah satu cabang dari AI (Artificial 

intelligence). Jaringan syaraf merupakan salah satu representasi buatan dari otak 

manusia yang selalu mencoba untuk menstimulasikan proses pembelajaran pada 

otak manusia tersebut. Istilah buatan disini digunakan karena jaringan syaraf ini 

diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu 
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menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran (Fausset, 

1994).  

Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi 

yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan saraf manusia atau menirukan 

cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan 

proses belajar melalui perubahan bobot dan sinapsisnya. Jaringan saraf tiruan 

mampu mengenali kegiatan dengan berbasis pada data masa lalu. jaringan syaraf 

tiruan ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang 

mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran 

(Kusumadewi, 2003). 

Jaringan syaraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika 

dari jaringan syaraf biologi, dengan asumsi bahwa : 

1.  Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang di namakan 

neuron. 

2.    Sinyal antar neuron berhubungan melalui suatu saluran penghubung. 

3.  Setiap saluran penghubung mempunyai nilai bobot, dan melakukan operasi 

perkalian dengan sinyal yang dikirim melaluinya. 

4.   Setiap neuron menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan 

bobot yang masuk untuk menentukan sinyal keluarannya. 

Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk : 

1. Menyimpan dan memanggil data (pengenalan pola). 

Jaringan syaraf tiruan sering digunakan untuk pengenalan pola, misalnya  

pengenalan huruf, angka, suara, tanda tangan dan sebagainya. 

2. Mengklasifikasi data-data. 

Jaringan syaraf tiruan mampu untuk mengklasifikasikan data-data masukan 

dan mengeluarkan hasil dari pembelajaran sesuai dengan klasifikasinya. 

3. Pemetaan berdasarkan data-data sejenis. 

Jaringan syaraf tiruan dapat melakukan pemetaan berdasarkan data-data yang 

sejenis dan mengelompokkannya berdasarkan keluarannya. 
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4.    Prediksi/Peramalan. 

Jaringan syaraf tiruan dapat memprediksi/meramalkan apa yang akan terjadi di 

masa akan datang berdasarkan pembelajaran pola yang ada di masa lalu. 

2.5 Struktur Neuron Jaringan Syaraf Tiruan 

Struktur neuron pada jaringan syaraf tiruan dijelaskan pada Gambar 2.2 dan 

2.3 dibawah ini. 

 

Gambar 2.2 Struktur Neuron Jaringan Syaraf Tiruan (Kusumadewi, 2003) 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Neuron Jaringan Syaraf Tiruan (Kusumadewi, 2003) 

Neuron buatan ini sebenarnya mirip dengan sel neuron biologis. Neuron-

neuron buatan tersebut bekerja dengan cara yang sama pula dengan neuron-

neuron biologis. Prosesnya adalah sebagai berikut : 

1.   Informasi/input akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu.  

2.   Input ini akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan 

menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang yang datang.  

  

  

  

  

  

  

  

Fungsi Aktivasi 

Output 

Bobot 

Output ke   
neuron lain  

Bobot 

Input dari   
neuron lain  

w  jn   

w  j2   

w  j1   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ∑ 

X 1   

X 2   

X 3   

input  

kekuatan hubungan  
( bobot)  

output 

unit   
pengolah j 



 

 

II-6 

 

3.   Hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai 

ambang tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut 

melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan, 

tapi kalau tidak, maka neuron tersebut tidak akan diaktifkan.  

4.   Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan 

output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan 

dengannya. 

2.6 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Arsitektur jaringan syaraf tiruan dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

1. Jaringan lapisan tunggal (single layer net) 

Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-

bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung 

akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. 

 

Gambar 2.4 Jaringan Lapisan Tunggal (Kusumadewi, 2003) 
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2. Jaringan lapisan banyak (multilayer net) 

Jaringan dengan banyak lapisan memiliki 1 atau lebih lapisan yang terletak 

diantara lapisan input dan lapisan output. Jaringan dengan banyak lapisan ini 

dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit daripada lapisan tunggal 

dengan pembelajaran yang lebih rumit. 

 

Gambar 2.5 Jaringan Lapisan Banyak (Kusumadewi, 2003) 

3.    Jaringan lapisan kompetitif (competitive layer net) 

Pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak 

menjadi aktif. Umumnya hubungan antar neuron pada lapisan kompetitif ini tidak 

diperlihatkan pada diagram arsitektur. 

 

Gambar 2.6 Jaringan Lapisan Kompetitif (Kusumadewi, 2003) 
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2.7 Pembelajaran Jaringan Syaraf Tiruan 

Cara berlangsungnya pembelajaran atau pelatihan JST dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu (Puspitaningrum, 2006) : 

1. Supervised learning (pembelajaran terawasi) 

Pada metode ini, setiap pola yang diberikan ke dalam JST telah diketahui 

outputnya. Selisih antara pola output aktual (output yang dihasilkan) dengan pola 

output yang dikehendaki (output target) yang disebut error digunakan untuk 

mengoreksi bobot JST sehingga JST mampu menghasilkan output sedekat 

mungkin dengan pola target yang telah diketahui oleh JST.  

2. Unsupervised learning (pembelajaran tak terawasi) 

Pada metode ini, tidak memerlukan target output. Pada metode ini tidak dapat 

ditentukan hasil seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran. 

Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu 

tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan pembelajaran ini adalah 

mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. 

3. Hybrid Learning (pembelajaran hibrida) 

Merupakan kombinasi dari metode pembelajaran supervised learning dan 

unsupervised learning. Sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui 

pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak 

terawasi. 

2.8 Learning Vector Quantization (LVQ) 

Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan jaringan syaraf dengan 

tipe arsitektur jaringan lapis-tunggal umpan maju (Single Layer Feedforward) 

yang terdiri atas unit masukan dan unit keluaran. LVQ adalah suatu metode 

klasifikasi pola yang masing-masing unit output mewakili kategori atau kelompok 

tertentu. Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari jarak 

terdekat antara suatu vektor masukan ke bobot yang bersangkutan (Kusumadewi, 

2006). 

Learning Vector Quantization (LVQ) adalah suatu metode untuk 

melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan 
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kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor 

input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya 

tergantung pada jarak vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, 

maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut kedalam 

kelas yang sama (Kusumadewi 2003).  

Arsitektur LVQ terdiri dari lapisan input (input layer), lapisan kompetitif 

(terjadi kompetisi pada input untuk masuk ke dalam suatu kelas berdasarkan 

kedekatan jaraknya) dan lapisan output (output layer). Lapisan input dihubungkan 

dengan lapisan kompetitif oleh bobot. Input akan bersaing untuk dapat masuk ke 

dalam suatu kelas. Gambar 2.7 dibawah ini merupakan struktur jaringan pada 

LVQ. 

 

Gambar 2.7 Arsitektur Jaringan LVQ (Kusumadewi, 2003) 

Proses pembelajaran pada LVQ dilakukan melalui beberapa epoh 

(jangkauan waktu) sampai batas epoh maksimal terlewati. Pada algoritma 

pembelajaran LVQ1 dibutuhkan beberapa parameter diantaranya adalah  

(Budianita, 2013): 

1.    X, vektor-vektor pelatihan (X1,…Xi,…Xn). 

2.  T, kategori atau kelas yg benar untuk vektor-vektor pelatihan. 

3.  Wj, vektor bobot pada unit keluaran ke-j (W1j,…Wij,…,Wnj). 

4.  Cj, kategori atau kelas yang merepresentasikan oleh unit keluaran ke-j. 
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5.  learning rate (α), α didefinisikan sebagai tingkat pembelajaran. Jika α terlalu 

besar, maka algoritma akan menjadi tidak stabil sebaliknya jika α terlalu 

kecil, maka prosesnya akan terlalu lama. Nilai α adalah 0 < α < 1. 

6.  Nilai pengurangan learning rate, yaitu penurunan tingkat pembelajaran. 

Pengurangan nilai α yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 0.1*α. 

7.  Nilai minimal learning rate (Mina), yaitu minimal nilai tingkat pembelajaran 

yang masih diperbolehkan. 

8. Pembaharuan bobot dilakukan dengan kondisi: 

jika T = Cj maka: 

Wj(t+1) = wj (t) + α (t)[x(t) – wj(t)]                          …….................................(2.1) 

jika T≠Cj maka: 

Wj(t+1) = wj (t) - α (t)[x(t) – wj(t)]                           …….................................(2.2) 

 

2.9 Variasi Algoritma LVQ 

Ada beberapa variasi dalam algoritma LVQ, yaitu LVQ 2, LVQ 2.1 dan 

LVQ 3. LVQ 1 selain mencari jarak terdekat, selama pembelajaran unit output 

diposisikan dengan mengatur dan memperbaharui bobot melalui pembelajaran 

yang terawasi untuk memperkirakan keputusan klasifikasi. Ide dari 

pengembangan algoritma LVQ adalah jika input memiliki taksiran jarak yang 

sama dengan vektor pemenang dan runner-up, maka masing-masing vektor 

tersebut harus melakukan pembelajaran (Fausset, 1994). 

2.9.1 Learning Vector Quantization 2 (LVQ 2) 

Variasi LVQ yang pertama adalah Learning Vector Quantization 2. Kedua 

vektor akan diperbaharui jika (Budianita, 2016) : 

1. Unit pemenang dan runner up (vektor terdekat kedua) merepresentasikan 

kelas yang berbeda 

2. Vektor masukan mempunyai kelas yang sama dengan runner up 



 

 

II-11 

 

3. Jarak antara vektor masukan ke pemenang dan jarak antara vektor masukan 

ke runner up kira-kira sama. 

Kondisi ini diperlihatkan di dalam notasi berikut: 

X  vektor masukan saat ini 

Yc vektor referensi terdekat dengan X 

Yr vektor referensi terdekat berikutnya dengan X (runner up) 

Dc jarak dari X ke Yc 

Dr jarak dari X ke Yr 

Vektor referensi dapat diperbaharui jika masuk ke dalam daerah yang 

disebut window (ε). Window yang digunakan untuk memperbaharui vektor 

referensi didefinisikan sebagai berikut: 

Vektor masukan X akan masuk ke dalam window bila dengan nilai ε tergantung 

dari jumlah data pelatihan. Berdasarkan Kohonen (1990a) nilai ε = 0.3 adalah 

nilai yang disarankan (Fausett, 1994). 

 

        …………………………………….(2.3) 

 

Vektor Yc dan Yr akan diperbaharui bila kondisi 1,2 dan 3 terpenuhi. Vektor Yc 

dan Yr diperbaharui dengan menggunakan persamaan : 

Yc(t+1) = Yc(t) – α(t)[X(t) – Yc(t)]        ..…………………………..(2.4)  

Yr(t+1) = Yr(t) + α(t)[X(t) – Yr(t)]         .........…………….………..(2.5) 
 

2.9.2 Learning Vector Quantization 2.1 (LVQ 2.1) 

Learning Vector Quantization 2.1 mempertimbangkan dua vektor referansi 

terdekat, yaitu Yc1 dan Yc2. Kondisi untuk memperbaharui kedua vektor tersebut 

adalah apabila salah satu dari vektor tersebut (Yc1) masuk ke dalam kelas yang 

sama dengan vektor masukan x, sementara vektor lainnya (Yc2) tidak 
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masuk ke dalam kelas yang sama dengan vektor masukan x. Vektor x harus 

masuk ke dalam window terlebih dahulu agar bisa terjadi pembaharuan. Window 

didefinisikan sebagai berikut: 

 

                   …..………………………(2.6) 

               

                   …....……………………..(2.7) 

 

Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, maka vektor referensi yang masuk ke 

dalam kelas yang sama dengan vektor x akan diperbaharui menggunakan 

persamaan : 

 

Yc1 (t+1) = Yc (t) + α (t) [ x(t) –Yc (t)]   .…………………………(2.8) 

 

Sedangkan vektor referensi yang tidak masuk ke dalam kelas yang sama dengan 

vektor x akan diperbaharui menggunakan persamaan : 

 

Yc2 (t+1) = Yc. (t) - α (t) [ x(t) –Yc. (t)]   ………………………….(2.9) 

 

Algoritma Pembelajaran Learning Vector Quantization 2.1  adalah sebagai 

berikut (Budianita, 2013) :  

1. Inisialisasi bobot awal ( Wj ), vector pelatihan ( Xi ), Target ( T ), Parameter 

Learning  Rate (α), nilai minimum learning rate (min  α) serta nilai window 

(ε).  

2. Masukan data input ( Xij ), dengan Target ( T )  

3. Kerjakan jika α  ≥  mina :  

a. Hitung jarak euclidean antara vector W dan vector X  
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Untuk mengukur jarak antara vektor input dengan vektor bobot 

menggunakan Euclidean distance dengan rumus : 

 

                                                                         ..……………………....(2.10) 

b. Temukan Jarak Terkecil dc1 = min ( Xi − Wj )  

c. Perbaharui Wj dengan ketentuan:  

1. T = C maka Yc  (t+1) = Yc  (t) + α (t) [ x(t) –Yc  (t)]    

2. T ≠ C maka temukan jarak terkecil kedua ( dc2 ), periksa apakah 

jarak runner up masih masuk ke dalam window ε  dengan rumus:  

                   …………………………(2.11) 

                   …..……………………..(2.12) 

       Apabila hasil dari pemeriksaan window bernilai True maka bobot akan 

diperbaharui.  

a. Vektor (w) yang tidak masuk ke dalam kelas yang sama dengan vektor X 

akan diperbaharui dengan rumus:  

 Yc  (t+1) = Yc  (t) - α (t) [ x(t) –Yc  (t)]             ………………………….(2.13) 

b. Vektor (W) yang masuk ke dalam kelas yang sama dengan vektor X akan 

diperbaharui bobotnya dengan rumus:  

Yc  (t+1) = Yc  (t) + α (t) [ x(t) –Yc  (t)]            ………………………….(2.14) 

Sedangkan apabila hasil nya bernilai False maka bobot perbaharui  sama 

dengan LVQ:  

Wj = Wj - α ( X – Wj )                                     ………………………….(2.15) 
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2.10 Normalisasi Data 

 Pada perhitungan jarak euclidean, atribut berskala panjang dapat 

mempunyai pengaruh lebih besar daripada atribut berskala pendek. Oleh karena 

itu, untuk mencegah hal tersebut perlu dilakukan normalisasi terhadap nilai 

atribut. Normalisasi adalah proses transformasi nilai menjadi kisaran 0 dan 1 

menurut Teknomo yang dikutip oleh (Budianita, 2013). 

Normalisasi data bertujuan untuk mendapatkan data dengan ukuran yang 

lebih kecil yang mewakili data yang asli tanpa kehilangan karakteristik sendirinya 

rumus dari normalisasi yaitu : 

                     .……….……………….(2.16) 

Dengan :  

X*adalah nilai setelah dinormalisasi  

X adalah nilai sebelum dinormalisas   

min(X) adalah nilai minimum dari  fitur dan   

max(X) adalah nilai maksimum dari suatu fitur 

 

Jarak antara dua benda yang diwakili oleh variabel ordinal dapat ditentukan 

dengan mengubah skala ordinal ke skala rasio dengan melakukan langkah-

langkah berikut : 

1. Konversi nilai ordinal menjadi rank (r =1 sampai R).  

2. Normalisasi peringkat ke nilai 0 sampai 1 menggunakan persamaan : 

                 .……….……………….(2.17) 

3. Jarak dapat dihitung dengan memperlakukan nilai ordinal sebagai variabel 

kuantitatif (diantaranya dapat menggunakan persamaan jarak euclidean). 
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2.11  Hasil Akurasi 

Tingkat keberhasilan sistem dapat dihitung berdasarkan perbandingan 

jumlah klasifikasi yang berhasil terhadap seluruh jumlah data yang diuji (Fitri, 

2016). Sehingga menghasilkan persamaan : 

  .……………….(2.18) 

2.12  Tools Pengembangan Sistem UML 

Dalam pembuatan sistem sangat diperlukannya tools untuk mempermudah 

dalam pengerjaan perancangan dan pembangunan sistem agar lebih mudah 

dipahami. Adapun tools yang digunakan dalam pembuatan sistem pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

 UML (Unified Modelling Language) merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks. UML dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis 

sistem, seperti sistem software, sistem hardware dan organisasi. UML mempunyai 

sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan menjadi diagram. Unified 

Modeling Language (UML) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di 

dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini di sebabkan karena 

UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembang sistem untuk membuat cetak biru bentuk yang baku, mudah di 

mengerti, serta di lengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi 

(sharing) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain 

(Munawar, 2005). Berikut ini adalah beberapa diagram yang ada pada UML: 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari persektif 

pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara 

pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri (Munawar 2005). 

Komponen-komponen Use Case Diagram (Munawar 2005): 
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1. Actor  

                                         

                    Gambar  2.8 Use case Actor  

Actor menggambarkan pengguna software aplikasi (user). Actor membantu 

memberikan suatu gambaran jelas tentang apa yang harus dikerjakan software 

aplikasi. Actor mewakili peran orang atau alat ketika berkomunikasi dengan use 

case. 

2. Use Case  

                               

              Gambar 2.9 Use Case  

Use case menggambarkan perilaku software aplikasi, termasuk didalamnya 

interaksi antara actor dengan software aplikasi tersebut.  Setiap use case harus di beri 

nama yang menyatakan hal yang di capai dari hasil interaksinya dengan actor.   
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3. Hubungan (Relationship) 

Relationship adalah hubungan antara actor denga use case. Didalam use case 

diagram terdapat beberapa hubungan, yaitu : 

a. Association / Directed Association  

   

Gambar 2.10 Hubungan Association 

Association yaitu hubungan statis antar element.  

b. Generalization / Pewarisan  

           

Gambar 2.11 Hubungan Generalization 

Generalization yaitu hubungan hirarki antar element. Element dapat 

mewarisi  semua atribut dan metoda element asalnya dan menambahkan 

fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari element yang diwarisinya.    
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c. Dependency   

 

Gambar 2.12 Hubungan Dependency  

  Dependency/ketergantungan adalah suatu jenis hubungan yang 

menandakan bahwa satu element atau kelompok element bertindak sebagai klien 

tergantung pada unsur lain atau kelompok element yang berlaku sebagai penyalur. 

Ini merupakan suatu hubungan searah. 

2.  Activity Diagram 

Activity Diagram adalah penggambaran tentang aktifitas yang terjadi pada 

suatu sistem. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam 

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision 

yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram sangat 

bermanfaat untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity 

diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. 

Activity diagram memeiliki peran seperti flowchart dan dapat mendukung 

perilaku paralel (Munawar, 2005). Tabel 2.2 merupakan daftar simbol dari class 

diagram. 

Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram 

Nama Gambar Katerangan 

Initial State  

 

Digunakan untuk memulai suatu workflow 

pada sebuah Activity Diagram  

Final State  

 

 

Digunakan untuk mengakhiri suatu 

workflow pada sebuah Activity Diagram 

biasanya pada beberapa activity diagram 

ditemukan lebih dari satu FinalState.  
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Nama Gambar Katerangan 

Signal 

 
 

Mengirin dam menerima state 

Action State  

 

Digunakan untuk aktivitas yang dilakukan 

oleh user  

 

Syncronation  

 
 

Menggabungkan atau memisah transition 

 

Decision  

 
 

Sebagai pilihan untuk mengambil 

keputusan.  

 

Transition  

 

Menunjukan kegiatan berikutnya setelah 

suatu kegiatan sebelumnya. 

Selftranssition  

 
 

Menunjuk kegiatan kepada dirinya sendiri  

Swimlane  

 

 

 

Swimlane adalah sebuah kolom dalam 

activity diagram yang memisahkan  

aktivitas berdasarkan orang atau 

departemen yang bertanggung jawab atas 

aktivitas atau event yang berhubungan. 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram dalam UML (Unified Modeling Language) adalah 

diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah sekenario (Munawar, 2005). Tabel 2.3 merupakan daftar simbol dari 

Sequence diagram. 

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram 

Nama Gambar Keterangan 

Object    

 

Memberi gambaran sebagai tempat media objek 

 

Stimulus  

 
 

Melakukan kegiatan ke objek lain 
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Nama Gambar Keterangan 

Self Stimulus  

 
 

Melakukan kegiatan ke dirinya sendiri. 

 Garis Hidup 

(Lifeline) 

 

 
 

Menyatakan kehidupan suatu objek. 

Waktu aktif  

 

 

 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 

berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu 

aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan di 

dalamnya aktor tidak memiliki waktu aktif. 

 

4. Class Diagram 

Class diagram adalah himpunan dari objek-objek yang sejenis (Munawar, 

2005). Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak sejalan. 

Tabel 2.4 merupakan daftar simbol dari class diagram. 

Tabel 2.4 Simbol Class Diagram 

                SIMBOL       NAMA        KETERANGAN 

        

 

 

 

Class 

Kelas pada stuktur sistem. 

Sebuah class digambarkan 

sebagai sebuah kotak yang 

terbagi atas 3 bagian. Bagian atas 

adalah bagian nama dari class. 

Bagian tengah mendefinisikan 

property /atribut class. Bagian 

akhir mendefinisikan method 

method dari sebuah class. 
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                SIMBOL       NAMA        KETERANGAN 

    

 

 

 

 

Assosiation 

Sebuah asosiasi merupakan 

sebuah relationship paling umum 

antara 2 class, dan dilambangkan 

oleh sebuah garis yang 

menghubungkan antara 2 class. 

Garis ini bisa melambangkan 

tipe-tipe relationship dan juga 

dapat menampilkan hukum-

hukum multiplisitas pada sebuah 

relationship (Contoh: One-to-

one, one-to-many, many-to-

many). 

  

 

 

 

Composition 

Jika sebuah class tidak bisa 

berdiri sendiri dan harus 

merupakan bagian dari class 

yang lain, maka class tersebut 

memiliki relasi Composition 

terhadap class tempat dia 

bergantung tersebut. Sebuah 

relationship composition 

digambarkan sebagai garis 

dengan ujung berbentuk jajaran 

genjang berisi/solid. 

  

 

Dependency 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

Sebuah dependency 

dilambangkan sebagai sebuah 

panah bertitik-titik. 

  

 

 

 

Aggregation 

Aggregation mengindikasikan 

keseluruhan bagian relationship 

dan biasanya disebut sebagai 

relasi “mempunyai sebuah” atau 

“bagian dari”. Sebuah 

aggregation digambarkan 

sebagai sebuah garis dengan 

sebuah jajaran genjang yang 

tidak berisi/tidak solid. 



 

 

II-22 

 

                SIMBOL       NAMA        KETERANGAN 

  

 

 

 

Generalization 

Sebuah relasi pewarisan/ 

generalization dan spesialisasi 

(umum-khusus) dimana fungsi 

yang satu fungsi yang lebih 

unum dari yang lainnya. Sebuah 

generalization dilambangkan 

dengan sebuah panah dengan 

kepala panah yang tidak solid 

yang mengarah ke kelas 

“parent”-nya/induknya. 

 

2.13  Intelligence Quotient (IQ) 

Intelligence  Quotient (IQ)  adalah  skor  yang  diperoleh  dari  tes 

inteligensi,  dengan  mengukur  proses  berpikir  konvergen,  yaitu kemampuan 

untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan 

informasi yang diberikan (Guilford,1982 as cited in Nova, 2011) 

Tes IQ yang sering digunakan adalah Stanford-Binet Intelligence Scale. 

Menurut  skala  Stanford-Binet, IQ diklasifikasikan  sebagai berikut (Nova, 2011): 

a. 140-169 : Sangat Superior  

b. 120-139  : Superior  

c. 110-119 : Bright Normal (High Average)  

d.  90-110 : Rata-Rata (Average) 

e. 80-89 : Low Average  

f. 70-79 : Borderline-Defective  

2.14  Sekolah Menengah Atas 

Sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk 

pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan para guru. Sekolah pada 

dasarnya sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan diharapkan bisa 

menjadikan masyarakat yang lebih maju, oleh sebab itu sekolah sebagai pusat dari 

pendidikan harus bisa melaksanakan fungsinya dengan optimal dan perannya bisa 

menyiapkan para generasi muda sebelum mereka terjun di dalam proses 

pembangunan masyarakat. 
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Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada 

pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan setelah lulus dari Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Bagi siswa yang ingin melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi, Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sekolah yang 

dapat menjadi masa persiapan yang baik. Hal ini disebabkan program penjurusan 

biasanya dimulai di bangku sekolah menengah atas. Siswa sekolah menengah atas 

disiapkan untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu bangku 

perkuliahan. Dalam pembaruan kurikulum yang ada saat ini yaitu kurikulum K13, 

siswa baru yang telah diterima di sekolah langsung diarahkan untuk menentukan 

jurusan. Jurusan yang ada pada sekolah menengah atas adalah IPA dan IPS. Untuk 

memajukan pendidikan di indonesia pemerintah harus berperan aktif dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2.15  Penelitian terkait 

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari artikel, buku, 

surat kabar, dan lain-lain untuk menggali teori-teori yang telah berkembang dalam 

bidang ilmu terkait, mencari metode-metode serta teknik penelitian baik dalam 

mengumpulkan maupun dalam menganalisis data yang digunakan oleh peneliti-

peneliti terdahulu. Adapun penelitian yang terkait dapat dilihat padata Tabel 2.5 

berikut. 

Tabel 2.5 Penelitian Terkait 

No 
 

Peneliti 

 

Judul 

 

Metode 

 

Hasil 

1. Risky 

Meliawati, Oni 

Soesanto dan 

Dwi Kartini 
(2016) 

Penerapan Metode 

Learning Vector 

Quantization (LVQ) 

Pada Prediksi Jurusan Di 

SMA PGRI 1 Banjarbaru  

Learning 

Vektor  

Quantization  

(LVQ)   

Sistem yang dibuat 

dalam penentuan 

jurusan di SMA 

PGRI 1 Banjarbaru 

dengan akurasi 

79,31% untuk iterasi= 

60 dan 90. Pada 

penelitian dengan 

nilai alpha (α) = 0,14 

akurasi yang didapat 

75,86%  
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No 
 

Peneliti 

 

Judul 

 

Metode 

 

Hasil 

2. Edy Prayitno 

dan Achmad 

Lukman (2016) 

Peminatan Jurusan SMA 

Menggun akan Learning 

Vector Quantization  

 Learning 

Vektor  

Quantization  

(LVQ)   

 

Sistem yang dibuat 

menghasilkan akurasi 

sitem sebesar 

86,98%.  

3. Elvia Budianita 

dan Muhammad 

Firdaus (2016) 

Diagnosis Penyakit 

Kejiwaan menggunakan 

Jaringan Syaraf Tiruan 

Learning Vector 

Quantization 2 (LVQ 2) 

Learning 

Vektor  

Quantization 

2 (LVQ 2) 

Sistem yang dibuat 

menghasilkan akurasi 

sitem sebesar 

86,98%. Nilai 

window yang 

digunakan pada LVQ 

2 mempengaruhi 

akurasi 

4. Hidayatul Fitri 

(2016) 

Penerapan Modifikasi 

Learning Vector 

Quantization Lanjutan 

(LVQ 2.1) Untuk 

Klasifikasi Status Gizi 

Balita  

 

 

Learning 

Vektor  

Quantization 

2.1 (LVQ 

2.1) 

jumlah data latih 

mempengaruhi hasil 

pembelajaran. 

Semakin banyak data 

latih, maka nilai 

persentasi akurasi 

semakin tinggi. 

menggunakan 110 

data latih diperoleh 

akurasi sebesar 100% 

5. Elvia Budianita 

(2013) 

Penerapan Variasi 

Learning vektor 

Quantization (LVQ2) 

untuk Klasifikasi Status 

Gizi Anak 

Learning 

Vektor  

Quantization 

2 (LVQ2)  

Algoritma LVQ 2 

dapat mengenali pola 

dan mampu 

mengklasifikasikan 

status gizi anak 

berdasarkan 

simpangan baku 

rujukan (standar 

deviasi). Metode 

LVQ 2 diperoleh 

hasil akurasi 100%. 

 

 


