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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Sistem informasi perhotelan berbasis web ini sebelumnya sudah pernah 

dibuat dan digunakan, namun dengan program aplikasi yang berbeda-beda. 

Beberapa sistem informasi data yang berhubungan dengan manajemen yang 

pernah dibuat diantaranya (Suhendri, 2009) dengan judul penelitian “Sistem 

Informasi Hotel Karlita International berbasis web di kota Tegal”. Penelitian 

ini dibuat dengan tujuan untuk membuat web sebagai media informasi dengan 

spesifikasi yang lebih interaktif bagi Hotel Karlita International di Tegal karena 

selama ini promosi atau publikasi tentang hotel tersebut hanya dilakukan dengan 

melalui periklanan yang ada, antara lain media cetak, seperti surat kabar, brosur 

dan radio. Dengan aplikasi ini diharapkan agar Hotel Karlita akan lebih dikenal 

masyarakat karena informasi yang lebih mudah untuk didapatkan. 

Web yang dirancang terdiri dari 14 (empat belas) halaman web yaitu 

halaman home (index) yang merupakan halaman utama website. Galeri 

menampilkan foto gedung perusahaan beserta fasilitas-fasilitasnya. Profil 

menampilkan informasi sejarah perusahaan. Kontak kami, menampilkan lokasi 

dan nomor telepon perusahaan. Info kamar menampilkan informasi kamar yang 

terdapat pada Hotel Karlita Tegal. Reservasi kamar berfungsi bagi user untuk 

melakukan reservasi kamar pada Hotel Karlita Tegal. Lokasi hotel, menampilkan 

denah beserta informasi lokasi Hotel Karlita Tegal. Info bayar, berfungsi bagi 

user untuk melakukan konfirmasi pembayaran secara online pada Hotel Karlita 

Tegal. Buku tamu, berfungsi bagi user yang ingin mengirim komentar terhadap 

Hotel Karlita Tegal. Login admin, berfungsi bagi admin untuk melakukan login ke 

halaman utama administrator. Halaman utama admin, berfungsi bagi admin untuk 

memonitor laporan reservasi dan laporan tamu. Laporan reservasi berfungsi bagi 

admin untuk memonitor reservasi kamar yang dilakukan oleh user, untuk update 

data kamar yang tersedia atau jumlah kamar yang kosong dan memonitor data 

pembayaran reservasi user, update laporan reservasi, berfungsi untuk update data 
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kamar yang tersedia atau jumlah kamar yang kosong. Laporan tamu, berfungsi 

bagi admin untuk memonitor data komentar user yang dikirim ke website hotel. 

Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi reservasi pada hotel Karlita 

International Tegal yang memberikan informasi letak atau lokasi perusahaan, 

profil perusahaan, fasilitas hotel, info kamar hotel, tarif kamar hotel dan reservasi 

kamar secara online melalui internet. 

Selanjutnya penelitian dilakukan (Wahyuningsih, 2010) dengan judul 

penelitian “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Reservasi Online 

Berbasis Web pada Hotel Rumah Palagan Yogyakarta”. Bisnis perhotelan di 

Yogyakarta berkembang sangat pesat, hal ini dikarenakan kota Yogyakarta 

merupakan kota pariwisata. Setiap tahunnya banyak sekali wisatawan asing 

maupun lokal yang berlibur di Yogyakarta. Perkembangan ini mengakibatkan 

meningkatnya persaingan dalam bisnis perhotelan. Para pemilik hotel semakin 

berusaha memberikan layanan terbaik dari hotelnya. Layanan dapat berupa 

pelayanan pada saat pelanggan menginap di hotel tersebut dan layanan reservasi 

yang baik sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan reservasi. Dengan 

menggunakan penyebaran informasi melalui internet para pelanggan hotel dapat 

memenuhi kebutuhan informasi mengenai hotel, bisa berupa fasilitas hotel, harga 

kamar dan melakukan reservasi secara online.  

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya sistem reservasi atau 

pemesanan secara online, maka diharapkan para pelanggan dapat melakukan 

pemesanan kamar kapanpun dan dimanapun selama terdapat jaringan internet. 

Penerapan sistem ini diharapkan dapat memudahkan konsumen maupun calon 

konsumen untuk memperoleh informasi maupun layanan, program ini ditujukan 

sebagai sistem pendukung dalam hal pemesanan, pembuatan sistem sebagian 

mengacu pada sistem lama yang telah berjalan, acuan itu diperoleh dari proses 

wawancara langsung dengan pihak perusahaan dan analisis terhadap dokumen-

dokumen yang sudah ada, sistem yang dibuat berfungsi sebagai perluasan dari 

sistem manual yang sudah berjalan dalam hal promosi dan pemberian layanan 

kepada pelanggan. 
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Selanjutnya penelitian dilakukan (Lathyf dan Safii, 2012) dengan judul 

penelitian “Sistem Informasi Reservation Kamar Hotel Berbasis pada Mesra 

Business dan Resort Hotel”. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi 

yang semakin modern, banyak hotel-hotel yang menggunakan fasilitas internet 

dalam sistem pemesanan kamar. Mesra Business dan Resort Hotel bermaksud 

untuk menyesuaikan kemajuan teknologi informasi, karena website yang ada pada 

saat ini masih menggunakan jasa website yang telah tersedia dalam internet yaitu 

wembly.com.  

Selain itu juga penyebaran informasi Mesra Business dan Resort Hotel 

masih sangat terbatas yaitu masih melalui surat kabar, iklan di radio atau brosur-

brosur yang dibagikan, pelanggan harus datang ke hotel apabila ingin memesan 

kamar dan mengetahui fasilitas yang dimiliki hotel dan juga sistem pemesanan 

kamar yang masih manual yaitu melakukan pemesanan dengan mengharuskan 

pelanggan mendatangi hotel sehingga waktu pemesanan menjadi lama. 

Web terdiri dari beberapa halaman web yaitu home, fasilitas, kamar, cara 

reservasi, halaman form reservasi website, promo, album foto, hubungi kami, 

halaman login administrator, halaman menu utama administrator, halaman menu 

edit selamat datang website, halaman menu monitor reservasi website. 

Selanjutnya penelitian dilakukan (Wibowo, 2014) dengan judul penelitian 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Reservasi Sewa Kamar Hotel Berbasis 

Web (Studi Kasus Hotel Gren Mandarin Pekalongan)”. Teknologi semakin 

berkembang dengan pesat namun hotel Gren Mandarin Pekalongan masih 

menggunakan sistem manual dengan pencatatan buku, hal ini sangat tidak efektif 

dan perlu dibenahi dengan sistem baru yang lebih terkomputerisasi berbasis web. 

Web yang dirancang beberapa memiliki halaman web yaitu, home, profil, 

kontak, reservasi, info kamar, info bayar, feedback dan halaman login 

administrator, halaman utama administrator, halaman laporan reservasi, halaman 

laporan feedback dan halaman konfirmasi pembayaran. 

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan 

penelitian yang telah ada adalah pada tempat riset penelitian, metode penelitian, 
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analisis permasalahan, perancangan sistem dan output yang dihasilkan. Berikut 

perbandingan penelitian penulis dengan beberapa penelitian terdahulu yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 perbandingan penelitian 

No Judul Jurnal Nama Penulis Metode 

Pengembangan 

Sistem 

Output 

1 Sistem Informasi 

Hotel Karlita 

International 

Berbasis Web Di 

Kota Tegal 

Suhendri  System 

Development Life 

Cycle (SDLC)  

-Informasi 

kamar 

-Reservasi 

2 Analisis dan 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Reservasi online 

Berbasis Web 

Pada Hotel Rumah 

Palagan 

Yogyakarta 
 

Sari 

Wahyuningsih 

Prototyping -Info harga 

kamar 

-Reservasi 

online  

3 Sistem Informasi 

Reservation 

Kamar Hotel 

Berbasis Web 

Pada Mesra 

Business dan 

Resort Hotel 
 

a. Azahari 

Lathyf 

b. Muhammad 

Syafii 

System 

Development Life 

Cycle (SDLC)  

-Info hotel 

-info kamar 

-reservasi 

online 

4 Sistem Informasi 

Reservasi Kamar 

Hotel Gren 

Beni Wahyudi Prototyping -Reservasi 

-Jumlah kamar 

kosong 
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Mandarin 

Pekalongan 

-Konfirmasi 

5 Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Perhotelan 

Berbasis Web 

(studi kasus: 

Grand Madina 

Hotel Pekanbaru) 

Ditra 

Purnama 

System 

Development Life 

Cycle (SDLC) 

-Info hotel 

-Info kamar 

-Info promo 

dan paket 

penginapan 

-Pengecekan 

kamar kosong 

-reservasi 

online 

 Tabel 2.1 merupakan tabel perbandingan antara penelitian tentang sistem 

informasi hotel berbasis web. 

2.2 Definisi Rancang Bangun 

Menurut (Pressman, 2002) Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman 

untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem 

diimplementasikan.  

Menurut (Ladjamudin, 2005) Perancangan adalah kegiatan yang memiliki 

tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang 

terbaik. 

Sedangkan Menurut (Pressman, 2002) pengertian bangun atau 

pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti 

atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun 

sebagian. Adapun Menurut (Whitten, 2004) bangun sistem adalah membangun 

sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain.  

Menurut Jogiyanto (2005), Rancang Bangun (design) adalah tahap dari 

setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian 

dari kebutuhan-kebutuhan fungsional serta menggambarkan bagaimana suatu 

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian (Lanjutan) 

Kebutuhan Perangkat Lunak (software)han 

Perangkat Lunak (software) 
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sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem.  

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2.3 Konsep Dasar Sistem 

2.3.1 Definisi Sistem 

 Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan 

dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara garis 

besar, sebuah sistem informasi terdiri atas tiga komponen utama. Ketiga 

komponen tersebut mencakup software, hardware dan brainware. Ketiga 

komponen ini saling berkaitan. (Pratama, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat Gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1 Bagan sistem 

  Gambar 2.1 merupakan gambar bagan dari pengertian sistem dimana 

sistem merupakan sekumpulan prosedur-prosedur yang berkaitan. Prosedur-

prosedur tersebut adalah perangkat lunak, perangkat keras dan pengguna. 

 Sistem juga dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan 

kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu sedangkan 

dengan pendekatan komponen sistem dapat di definisikan sebagai kumpulan dari 
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komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membentuk 

satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2005). 

2.3.2 Karakteristik Sistem 

 Karakteristik sistem dapat berbagi beberapa bagian, yaitu:  

1) Komponen (components), kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu 

sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi 

(output). Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem 

2) Batas sistem (boundary), penggambaran dari suatu elemen atau unsur 

mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang diluar sistem. 

3) Lingkungan luar sistem (environments), segala sesuatu diluar sistem, 

lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala dan input terhadap suatu 

sistem. 

4) Penghubung (Interface), tempat dimana komponen dan lingkungannya 

bertemu dan berinteraksi 

5) Masukan (Input), sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari 

lingkungan yang dikomsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. 

6. Keluaran (Output), sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari 

lingkungan yang dikomsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. 

7. Penyimpanan (Storage), area yang dikuasai dan digunakan untuk 

penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku dan 

sebagainya. 

2.3.3 Komponen Sistem 

Didalam komponen sistem terdapat beberapa elemen yang saling 

mendukung diantaranya: 

1) Masukan sistem, berupa unsur yang  dimasukkan ke dalam sistem. 

2) Proses sistem, merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam sistem yang 

dapat digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. 

3) Keluaran sistem, berupa hasil akhir dari sistem. 

4) Umpan balik, merupakan sebagai pengendali.  

5) Lingkungan sistem, merupakan elemen di luar sistem. 

6) Batas sistem, merupakan batas pemisah sistem dan lingkungannya. 
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2.4 Konsep Dasar Informasi 

2.4.1 Definisi Infomasi 

 Informasi merupakan hasil pengolahan data dari suatu atau berbagai 

sumber, yang kemudian diolah, sehingga memberikan nilai, arti dan manfaat. 

Pada proses pengolahannya, untuk bisa menghasilkan informasi juga dilakukan 

proses verifikasi secara akurat, spesifik dan tepat waktu agar informasi dapat 

memberikan nilai dan pemahaman kepada pengguna (Pratama, 2014). Berikut 

ilustrasi pengolahan data menjadi informasi dapat dilihat pada Gambar 2.2: 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi pengolahan data menjadi informasi 

 Gambar 2.2 merupakan gambar ilustrasi dari penjelasan tentang informasi, 

dimana informasi adalah hasil dari pengolahan data yang terlebih dahulu 

diverifikasi. 

2.4.2 Kualitas Informasi 

 Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga 

hal, yaitu: 

1) Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan.  

2) Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat. 

3) Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. (Sutabri, 2005). 
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2.5 Definisi Sistem Infomasi 

Berdasarkan definisi sistem dan informasi, maka dinyatakan bahwa sistem 

informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian 

tersebut mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), 

infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Keempat bagian 

utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sebuah sistem yang dapat 

mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Di dalamnya juga termasuk 

proses perencanaan, kontrol, koordinasi dan pengambilan keputusan. Sehingga 

sebagai sebuah sistem yang mengolah data menjadi informasi yang akan disajikan 

dan digunakan oleh pengguna, maka sistem informasi merupakan sebuah sistem 

yang kompleks. Bukan hanya komputer saja yang bekerja, namun juga manusia 

(brainware). Manusia (pengguna/aktor) dalam hal ini menggunakan seluruh ide, 

pemikiran, perhitungan, untuk di tuangkan ke dalam sistem informasi yang 

digunakan (Pratama, 2014). 

Definisi sistem informasi menurut (Jogiyanto, 2005) dalam buku yang 

berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, menyebutkan bahwa “sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial 

dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan”.  

2.6  Komponen Sistem Informasi 

Menurut (Abdul Kadir, 2003) dalam suatu sistem informasi terdapat 

komponen-komponen seperti:  

1) Perangkat keras (hardware) yaitu mencakup peranti-peranti fisik seperti 

komputer dan printer. 

2) Perangkat lunak (software) yaitu sekumpulan instruksi yang 

memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. 

3) yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data 

dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

4) Orang yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.  
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5) Basis data (database) yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penyimpanan data. 

6) Jaringan komputer dan komunikasi data yaitu sistem penghubung yang 

memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses 

oleh sejumlah pemakai. 

2.7  Perhotelan 

 Perhotelan adalah bidang usaha yang berkembang seiring dengan 

kemajuan sektor pariwisata. Tuntutan para pelancong yang ingin mendapatkan 

layanan akomodasi sesuai permintaan mendorong usaha hotel terus meluas baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini tidak terlepas dari mobilisasi 

perjalanan umat manusia di seuruh dunia yang semakin meningkat dari waktu ke 

waktu (Bagyono, 2008). 

2.8 Sistem Informasi Perhotelan 

 Sistem Informasi Perhotelan adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk 

menangani seluruh kegiatan transaksi di sebuah hotel. Mulai dari reservasi chek in 

dan check out dari hotel hingga pembuatan laporan. Aplikasi ini juga berguna 

untuk mempermudah dalam mengatur dan memantau seluruh kamar hotel, seperti 

menampilkan seluruh kamar yang tersedia, dipakai, sudah dipesan atau dalam 

keadaan kotor. 

 Berikut beberapa contoh tampilan sistem informasi perhotelan berbasis 

web pada hotel-hotel mewah di Kota Pekanbaru. Tampilan sistem informasi 

perhotelan berbasis web pada hotel Aryaduta bisa dilihat pada Gambar 2.3, untuk 

hotel Grand Jatra bisa dilihat pada Gambar 2.4, untuk hotel Grand Central bisa 

dilihat pada Gambar 2.5 dan untuk hotel Pangeran Pekanbaru bisa dilihat pada 

Gambar 2.6 berikut: 

1. Hotel Aryaduta Pekanbaru 

 Gambar 2.3 berikut merupakan tampilan website dari Hotel Aryaduta 

Pekanbaru. 
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Gambar 2.3 Tampilan web Hotel Aryaduta  

2. Grand Jatra Hotel Pekanbaru 

 

Gambar 2.4 Tampilan web Hotel Grand Jatra 

 Gambar 2.4 merupakan tampilan website dari Hotel Grand Jatra 

Pekanbaru. 
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3. Grand Central Hotel Pekanbaru  

 

Gambar 2.5 Tampilan web Hotel Grand Central 

 Gambar 2.3 merupakan tampilan website dari Hotel Grand Central 

Pekanbaru. 

4. Hotel Pangeran Pekanbaru 

 

Gambar 2.6 Tampilan web Hotel Pangeran 

 Gambar 2.3 merupakan tampilan website dari Hotel Pangeran Pekanbaru. 
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2.9 Reservasi Hotel 

 Reservasi atau pemesanan dalam bahasa Inggris adalah reservation yang 

berasal dari kata "to reserve" yaitu menyediakan atau mempersiapkan tempat 

sebelumnya sedangkan reservation yaitu pemesanan suatu tempat fasilitas. 

 Jadi secara umum reservation yaitu pemesanan fasilitas yang diantaranya 

hotel, akomodasi, meal, seat pada pertunjukan, pesawat terbang, kereta api, bus, 

hiburan, night club dan sebagainya (Suartana, 2004). Kata reservation atau 

pemesanan dalam dunia pariwisata disebut juga booking. 

Cara untuk membedakan antara reservation hotel, travel dan airlines 

adalah jenis kegiatan dari masing-masing industri pariwisata itu sendiri. Untuk 

itulah kegiatan dari reservation dikatakan tidak bisa dipisahkan-pisahkan dari satu 

komponen dengan komponen lain yang ada dalam dunia industri pariwisata. Bila 

dilihat secara rinci, kegiatan reservation di hotel, airlines dan travel biro adalah 

sama namun sedikit perbedaan yaitu pada penerapannya. 

Pengertian reservation tidak hanya terlepas dari fungsi dan tugas dari 

reservation department itu sendiri yaitu penyediaan tempat baik sebelum tamu 

atau para wisatawan datang. Adapun fungsi dari reservation department secara 

umum adalah:  

1) Melayani wisatawan dalam mempersiapkan tempat (kamar hotel, tempat 

duduk dalam pesawat, tour dan transportasi). 

2) Mempersiapkan pramusiwata atau guide yang profesional. 

3) Melakukan surat menyurat dengan pihak yang terkait dan arsip.  

2.10 Internet 

2.10.1 Definisi Internet 

 Istilah internet berasal dari bahasa latin yaitu inter, yang berarti "antara". 

Secara kata perkata internet berarti jaringan antara atau penghubung (Sunarto, 

2009). Memang itulah fungsinya, internet menghubungkan berbagai jaringan yang 

tidak saling bergantung pada satu sama lain dengan sedemikian rupa, sehingga 

mereka dapat berkomunikasi. 

 Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia 

tanpa mengenal batas teritorial, hukum dan budaya. Secara fisik dianalogikan 
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sebagai jaring laba-laba (the web) yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari 

titik-titik (node) yang saling berhubungan (Sunarto, 2009). 

Salah satu isu terpenting di internet adalah penerapan standar 

komputerisasi terbuka (open computing standard). Karena internetworking dan 

internet mengintegrasikan semua sistem, jenis dan tipe komputer yang ada di 

dunia, maka harus ada standar yang menjamin komputer dapat saling berbicara 

satu sama lain dalam bahasa yang sama. Standar bahasa komputer universal telah 

dikembangkan sejak tahun 1969, terdiri dari serangkaian protokol komunikasi 

disebut Transfer Control Protocol (TCP) yang bertugas mengendalikan transmisi 

paket data, koreksi kesalahan dan kompresi data dan Internet Protocol (IP) yang 

bertugas sebagai pengenal (identifier) dan pengantar paket data ke alamat yang 

dituju (Sunarto, 2009). 

Protokol TCP/IP menyatukan bahasa dan kode berbagai komputer di 

dunia, sehingga menjadi standar utama jaringan komputer. TCP/IP berkembang 

cepat dan kaya fasilitas karena bersifat terbuka dan bebas digunakan dan 

ditambahkan kemampuan baru oleh siapapun dan gratis karena tidak dimiliki oleh 

siapapun. Oleh karena itu, hingga saat ini jaringan-jaringan tersebut saling 

terhubung di seluruh belahan dunia.  

Dengan demikian, internet dapat didefinisikan dengan hubungan berbagai 

jenis komputer dan jaringan di dunia, berbeda dengan sistem operasi maupun 

aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media 

komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam 

berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP. Internet berfungsi sebagai media 

komunikasi dan informasi modern (Sunarto, 2009).  

2.10.2 Internet Service Provider 

Koneksi langsung ke internet akan memakan biaya yang sangat tinggi 

yang tidak mungkin ditanggung oleh pengguna perorangan. Solusinya adalah 

dengan menggunakan Internet Service Provider (ISP) sehingga berdirilah 

perusahaan penyedia jasa yang membangun infrastruktur koneksi ke internet (di 

luar sistem telepon) dan kemudian membagi kapasitas yang dimilikinya kepada 

pelanggan. Dengan demikian biaya koneksi akan menjadi ringan karena 
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ditanggung bersama oleh sejumlah pelanggan melalui registrasi dan iuran 

(biasanya berlangganan perbulan) kecuali biaya pulsa ditanggung sendiri oleh 

masing-masing pengguna (Sunarto, 2009). 

ISP selain memperoleh keuntungan dari pungutan iuran dari anggota, 

biasanya juga menjual jasa yang lain seperti layanan Virtual Private Networking 

(VPN), koneksi dedicated (24 jam), pembuatan dan hosting (penempatan) situs 

internet, konsultan jaringan komputer bahkan ada yang berjualan komputer. 

Sebagai organisasi komersial ISP haruslah berbentuk badan usaha yang sah 

menurut hukum yang berlaku. 

ISP juga harus terdaftar dalam lembaga internet internasional serta 

memiliki alokasi IP address (alamat internet) yang diatur oleh Internet Address 

Network Authority (IANA) dan memiliki domain yang terdaftar dan diakui 

komunitas internet. Di Indonesia, ISP mempunyai wadah yang disebut dengan 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (Sunarto, 2009).  

2.10.3 World Wide Web (WWW) 

 World Wide Web adalah fasilitas internet yang menghubungkan dokumen 

dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen web disebut web page dan link 

dalam web membuat user bisa pindah dari satu page ke page lain (hypertext), baik 

antar page yang disimpan dalam server yang sama atau server di seluruh dunia. 

Pages diakses dan dibaca melalui web browser seperti Netscape Navigator atau 

Internet Explorer (Sunarto, 2009). 

 World Wide Web sering disingkat sebagai WWW atau web saja, yaitu 

sebuah sistem di mana informasi dapat dinikmati dalam bentuk teks, gambar, 

suara dan lain-lain serta dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser. 

Informasi di web pada umumnya ditulis dalam format HTML. Informasi lainnya 

disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG), suara (dalam 

format AU, WAV) dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, Shockwave, 

Quicktime Movie, 3D World). WWW dijalankan dalam server yang disebut 

HTTPD (Sunarto, 2009). 
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2.10.4 Web Browser 

 Teknologi world wide web bekerja atas dasar bantuan browser di 

komputer klien yang menampilkan data, gambar dan suara. Browser dikenal 

sebagai perangkat lunak untuk menjelajah web.  

 Browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan untuk mencari dan 

mengakses beragam komponen web. Contoh browser yang bisa digunakan antara 

lain Microsoft Internet Explorer, Nestcape Navigator, Mozilla Firefox, Opera dan 

Browser Apple Macintosh (Sunarto, 2009). 

 Sebelum browser terhubung ke sebuah situs web, browser perlu 

mengetahui alamat situs atau URL-nya. URL adalah kumpulan karakter yang 

menunjuk pada potongan informasi khusus di bagian mana saja pada web. Dengan 

kata lain, URL adalah alamat situs web yang unik (tidak ada dua situs berbeda 

yang memiliki alamat sama). 

 Sebuah URL terdiri dari protocol web, nama domain atau server web, 

direktori (atau folder) pada server tersebut dan file yang terdapat pada direktori 

tersebut (biasanya berekstensi html atau htm). 

 Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sekumpulan perintah 

khusus (disebut "tag" atau "markup") yang dipakai untuk menentukan struktur 

bentuk dan link pada dokumen ke dokumen multimedia lain di web. eXtensible 

Hyper Text Markup Language (XHTML) adalah pengganti dan merupakan versi 

HTML yang sekarang banyak digunakan. Dengan menggunakan hypertext, maka 

pengguna internet dapat berpindah-pindah dari satu halaman ke halaman lain 

dengan mudah dan cepat ketika meng-klik hyperlink. Dengan menggunakan 

browser tertentu pengguna internet dapat mencari halaman-halaman di internet 

yang disimpan di server-server tertentu (Sunarto, 2009). 

 Link Hypertext (Hyperlink atau Hotlink atau Link) adalah koneksi ke 

dokumen atau halaman web lain yang berisi informasi terkait. Bisa juga diartikan 

sebuah kata atau frasa pada satu dokumen yang menjadi jembatan penghubung ke 

dokumen lain di tempat yang berbeda. Hyperlink ditampilkan dalam bentuk kata 

atau frasa yang bergaris bawah dan berwarna (Sunarto, 2009). 
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2.11 Personal Home Page (PHP) 

 Personal Home Page (PHP) merupakan bahasa scripting yang open 

source dan digunakan untuk membuat situs web yang dinamis dan powerful. 

Berikut ini adalah beberapa modul yang tersedia untuk PHP:   

1) PHP menyediakan kemampuan untuk melakukan koneksi terhadap 

berbagai macam database diantaranya adalah Adabas, dBase, Empree, 

FilePro, Informix, Interbase, mSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQLQL, 

Solid, Sybase, velocis dan beberapa database jenis dbm milik Unix. 

2) eXtensible Markup Language (XML) juga didukung oleh PHP. XML 

sendiri adalah format lain dari HTML yang memisahkan isi atau informasi 

yang disimpan oleh halaman web dari presentasi dari halaman tersebut. 

3) PHP mendukung proses upload file (seperti yang disebutkan oleh RFC-

1867) binary atau file teks. 

4) PHP dapat membaca dan mengatur cookie pada HTTP. 

5) PHP mempunyai regular expression untuk memanipulasi string yang 

komplek. 

2.12 MySQL 

MySQL merupakan database server yang mampu untuk memanajemen 

database dengan baik. MySQL dijadikan sebagai sebuah database yang paling 

banyak digunakan selain database yang bersifat shareware seperti Microsoft 

Access. 

MySQL biasanya dipadukan dengan menggunakan program aplikasi PHP 

karena dengan menggunakan kedua program tersebut di atas telah terbukti akan 

kehandalan dalam menangani permintaan data. Kemampuan lain yang dimiliki 

MySQL adalah mampu mendukung Relational Data Base Managemen System 

(RDBMS), sehingga dengan kemampuan ini MySQL akan mampu menangani 

data-data berukuran sangat besar hingga giga byte.  

2.13    Metode Waterfall 

Salah satu metode pengembangan sistem informasi yang sering digunakan 

adalah System Development Life Cycle (SDLC). Berbagai macam perusahaan 
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besar yang mempunyai kekuatan IT yang besar sering menerapkan SDLC sebagai 

metode pengembangan sistem informasi. Metode waterfall mempunyai ciri harus 

mengerjakan fase per fase dengan urut dan harus diselesaikan terlebih dahulu 

sebelum masuk ke fase selanjutnya. 

Pengembangan sistem informasi merupakan bagian pekerjaan utama dari 

karyawan IT di setiap perusahaan. Seringkali metode pengerjaan proyek sistem 

informasi menjadi masalah serius untuk perusahaan yang sangat konsen terhadap 

perkembangan Teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik, diharapkan 

perusahaan mendapatkan keuntungan besar.  

2.13.1  Model SDLC Waterfall 

 Model waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang 

mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam watefall harus diselesaikan 

terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya artinya fokus terhadap 

masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan 

yang sifatnya paralel. 

 Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut: 

1) Requirement Analysis  

 Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini termasuk 

di dalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan 

software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, 

survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap 

selanjutnya. 

2) System Design 

 Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan  

untuk memberikan  gambaran  apa  yang  seharusnya dikerjakan dan 

bagaimana  tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan  

kebutuhan  hardware dan  sistem  serta mendefinisikan arsitektur sistem 

secara keseluruhan. 
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3) Implementation 

 Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah  

menjadi modul-modul  kecil  yang  nantinya  akan digabungkan dalam 

tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaaan 

terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang 

diinginkan atau belum. 

4) Integration and Testing 

 Di  tahap  ini  dilakukan  penggabungan modul-modul  yang sudah dibuat 

dan dilakukan  pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui apakah 

software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat 

kesalahan atau tidak. 

5) Operation and Maintenance 

 Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah 

 jadi dijalankan  dan  dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 

dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa 

sistem sebagai kebutuhan baru.  

 Tahapan metode pengembangan sistem waterfall bisa dilihat pada Gambar 

2.7 berikut: 

 

Gambar 2.7 Tahapan metode waterfall (Azhari, 2010) 
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 Gambar 2.7 merupakan gambaran dari metode pengembangan waterfall 

yang mana dalam metode ini pengerjaannya haruslah berurut. 

2.13.2 Kelebihan Metode Waterfall  

1) Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh 

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga bisa fokus pada satu tahapan. 

2) Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase 

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase 

berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen 

tertentu. 

3) Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno 

daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga 

masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. 

2.13.3  Kelemahan Metode Waterfall  

1) Diperlukan majemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat 

dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. 

2) Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak 

awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. 

3) Pelanggan harus sabar, karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai 

ketika tahap desain sudah selesai sedangkan pada tahap sebelum desain 

bisa memakan waktu yang lama.  

2.14  Object Oriented Analisys Design (OOAD) 

Object Oriented Analisys Design (OOAD) adalah metode analisis yang 

memeriksa requirements dari sudut pandang kelas dan objek yang ditemui dalam 

ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang 

didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OOAD 

merupakan 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 satu 

entitas. 
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 Object Oriented Analisys Design (OOAD) mencakup analisis dan desain 

sebuah sistem dengan pendekatan objek, yaitu Object Oriented Analisys (OOA) 

dan Object Oriented Design (OOD). 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 sedangkan OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur 

software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. 

2.15  Unified Modelling Language (UML) 

Unifield modelling language (UML) adalah bahasa pemodelan visual 

yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk mencetak biru atas visual 

mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan 

mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka dengan yang lain (Nugroho, 2005). 

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara 

lain: 

1) Digram use case (use case diagram) 

2) Diagram aktivitas (activity diagram) 

3) Diagram sekuensial (sequence diagram) 

4) Diagram kolaborasi (collaboration diagram) 

5) Diagram kelas (class diagram) 

6) Diagram statechart (statechart diagram) 

7) Diagram komponen (component diagram) 

8) Diagram deployment (deployment diagram) 

2.15.1 Diagram Use Case 

 Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor dimana 

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

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem 

atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai 
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atau pengguna. Berikut daftar simbol-simbol dari diagram use case yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.2: 

Tabel 2.2 Daftar simbol diagram use case 

No GAMBAR NAMA KETERANGAN 

 

1 

 

 

 
Actor 

 

Menspesifikasikan himpuan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case. 

 

 

2 

 

Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen  

mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen 

yang tidak mandiri. 

3 

 

Generalization 

 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku 

dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

4 

 

Include 

 

Menspesifikasikan bahwa use 

case sumber secara eksplisit. 

5 

 

Extend 

 

Menspesifikasikan bahwa use 

case target memperluas 

perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 
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6 
 

Association 

 

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

lainnya. 

7 

 

 

 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas. 

 

 

8 

 

Use Case 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor 

9 

 

Collaborati

on 

 

Interaksi aturan-aturan dan 

elemen lain yang bekerja sama 

untuk menyediakan prilaku 

yang lebih besar dari jumlah 

dan elemen-elemennya 

(sinergi). 

1

0 

 

Note 

 

Elemen fisik yang eksis saat 

aplikasi dijalankan dan 

mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

 

  Tabel 2.2 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram use case beserta 

keterangannya. 

2.15.2 Diagram Aktivitas 

 Diagram Aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat 

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

Tabel 2.2 Daftar simbol diagram use case (Lanjutan) 
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case. Aktivitas dalam diagram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar 

bersudut tidak lancip yang di dalamnya berisi langkah-langkah apa saja yang 

terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang 

menunjukkan dimulainya aliran kerja dan sebuah keadaan selesai (end state) yang 

menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. 

Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja tetapi diagram ini 

akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar. Berikut daftar 

simbol-simbol dari diagram aktivitas yang dapat dilihat pada Tabel 2.3:  

Tabel 2.3 Daftar simbol diagram aktivitas  

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antarmuka 

saling berinteraksi satu sama 

lain. 

2 

 

Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi dari 

suatu aksi. 

3 

 

Initial 

Node 

Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

4 

 

Actifity 

Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5 

 

Fork 

Node 

Satu aliran yang pada tahap 

tertentu berubah menjadi 

beberapa aliran. 

 

 Tabel 2.3 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram aktivitas beserta 

keterangannya.  
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2.15.3 Diagram Sekuensial 

 Diagram Sekuensial merupakan salah satu diagram interaksi yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, pesan apa yang dikirim dan 

kapan pelaksanaannya. Diagram ini disusun berdasarkan waktu. Objek-objek yang 

berkaitan dengan proses berjalannnya operasi diurutkan dari kiri ke kanan 

berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Berikut daftar simbol-

simbol dari diagram sekuensial yang dapat dilihat pada Tabel 2.4: 

Tabel 2.4 Daftar simbol pada diagram sekuensial 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

 

 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

3 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

 

 Tabel 2.4 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram sekuensial beserta 

keterangannya. 

2.15.4 Diagram Kolaborasi 

Diagram kolaborasi menunjukkan informasi yang sama persis dengan 

diagram sekuensial, tetapi dalam bentuk dan tujuan yang berbeda. Pada diagram 

sekuensial keseluruhan interaksi berdasarkan urutan waktu, tetapi pada diagram 

kolaborasi interaksi antar objek atau aktor ditunjukkan dengan arah panah tanpa 

keterangan waktu. 
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 Diagram kolaborasi berbentuk seperti bintang, dengan beberapa objek 

yang berkomunikasi dengan sebuah objek pusat. Arsitek sistem menggunakan 

diagram ini untuk menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun sangat tergantung 

pada objek pusat dan merancang ulang objek-objek untuk mendistribusikan proses 

secara merata. Berikut merupakan daftar simbol-simbol dari diagram kolaborasi 

yang dapat dilihat pada Tabel 2.5: 

Tabel 2.5 Daftar simbol diagram kolaborasi 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Object 

Objek dari kelas saat sistem 

dijalankan 

 

2  Link Relasi antar objek 

 Tabel 2.5 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram kolaborasi beserta 

keterangannya. 

2.15.5 Diagram Kelas 

 Diagram kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek. Diagram kelas menggambarkan keadaan (atribut/properti) 

suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 

tersebut (fungsi). Diagram kelas juga menggambarkan struktur dan deskripsi 

kelas, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi dan lain-lain.  

 Berikut merupakan daftar simbol-simbol dari diagram kelas yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.6:  

 

 

 

nama_objek 

nama_kelas 

atribut = nilai 
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Tabel 2.6 Daftar simbol diagram kelas  

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku 

dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

2 

 

Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari 

asosiasi dengan lebih dari 2 

objek. 

 

3 

 

Class 

Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

4 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

 

5 

 

Realization 
Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

6 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen 

mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen 

yang tidak mandiri. 



34 

 

7 
 

Association 

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

lainnya 

 

 Tabel 2.6 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram kelas beserta 

keterangannya.  

2.15.6 Diagram Statechart 

  Diagram statechart menyediakan sebuah cara untuk memodelkan 

bermacam-macam keadaan yang mungkin dialami oleh sebuah objek. Jika dalam 

diagram kelas menunjukkan gambaran statis kelas-kelas dan relasinya, diagram 

statechart digunakan untuk memodelkan tingkah laku dinamik sistem.  

 Berikut merupakan daftar simbol-simbol dari diagram statechart yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.7: 

Tabel 2.7 Daftar simbol diagram statechart  

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

State 

Nilai atribut dan nilai link pada 

suatu waktu tertentu, yang 

dimiliki oleh suatu objek. 

2 

 Initial 

Pseudo 

State 

Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

3 
 

Final State 
Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

 

 

4 

 

Transition 

Sebuah kejadian yang memicu 

sebuah state objek dengan cara 

memperbaharui satu atau lebih 

nilai atributnya 

5 

 

Association 

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

lainnya. 

Tabel 2.6 Daftar simbol diagram kelas (Lanjutan) 
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6 

 

Node 

Elemen fisik yang eksis saat 

aplikasi dijalankan dan 

mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

 

 Tabel 2.7 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram statechart beserta 

keterangannya. 

2.15.7 Diagram Komponen 

 Diagram komponen menunjukkan model secara fisik komponen perangkat 

lunak pada sistem dan hubungannya antar pengguna. Ada dua tipe komponen 

dalam diagram yaitu komponen excutable dan kode pustaka (libraries code). 

Masing-masing kelas dalam model akan dipetakan ke sebuah komponen kode 

pustaka. Setelah komponen dibuat pengguna akan ditambahkan dalam diagram 

komponen dengan memberikan relasi antara komponen-komponen. Relasi yang 

terjadi antara komponen hanya satu tipe relasi yaitu dependensi yang 

menunjukkan ketergantungan compile-time dan rune-time antar komponen. 

 Diagram komponen digunakan oleh siapapun yang bertanggung jawab 

untuk melakukan kompilasi sistem. Diagram ini juga menunjukkan komponen apa 

yang dibutuhkan saat proses kompilasi dan menampilkan komponen run-time apa 

saja yang dibuat sebagai proses kompilasi dan memperlihatkan pemetaan dari 

kelas-kelas ke komponen-komponen sebagai implementasi kelas.  

 Berikut merupakan daftar simbol-simbol dari diagram komponen yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.8: 

Tabel 2.8 Daftar simbol diagram komponen 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 
package

 

Package 

package merupakan sebuah 

bungkusan dari satu atau lebih 

komponen. 

Tabel 2.7 Daftar simbol diagram statechart (Lanjutan) 
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   2 
nama_komponen

 

Komponen Komponen sistem. 

3 
 

Kebergantun

gan/ 

dependency 

Kebergantungan antar komponen, 

arah panah mengarah pada 

komponen yang dipakai. 

4 

 

Antarmuka 

/ interface 

sama dengan konsep interface 

pada pemrograman berorientasi 

objek, yaitu sebagai antarmuka 

komponen agar tidak mengakses 

langsung komponen. 

5 
 

Link Relasi antar komponen. 

 Tabel 2.8 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram komponen beserta 

keterangannya. 

2.15.8 Diagram Deployment  

 Diagram deployment menampilkan rancangan fisik jaringan sehingga 

terlihat berbagai komponennya. Diagram deployment digunakan oleh manajer 

proyek, arsitek sistem dan karyawan distribusi untuk memahami rancangan fisik 

sistem dan dimana saja sub sistem yang akan dibuat. Diagram ini membantu 

manajer proyek mengkomunikasikan tentang apa yang sistem inginkan terhadap 

pemakai, juga membantu bagian pengembangan untuk merencanakan distribusi 

yang akan ditawarkan. Berikut merupakan daftar simbol-simbol dari diagram 

deployment yang dapat dilihat pada Tabel 2.9: 

 Tabel 2.9 merupakan daftar-daftar simbol dari diagram deployment beserta 

keterangannya. 

 

 

 

Tabel 2.8 Daftar simbol diagram komponen (Lanjutan) 
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Tabel 2.9 Daftar simbol diagram deployment 

SIMBOL NAMA KETERANGAN 

 

komponen 

Pada deployment diagram, 

komponen-komponen yang 

ada diletakkan didalam 

node untuk memastikan 

keberadaan posisi mereka. 

 

 

Node 

Node menggambarkan 

bagian-bagian hardware 

dalam sebuah sistem. Notasi 

untuk node digambarkan 

sebagai sebuah kubus 3 

dimensi. 

 Association 

Sebuah association 

digambarkan sebagai 

sebuah garis yang 

menghubungkan dua node 

yang mengindikasikan jalur 

komunikasi antara element-

elemen hardware. 

 

2.16 Blackbox Testing 

 Perangkat lunak perlu dijaga kualitasnya bahwa kualitas bergantung 

kepada kepuasan pelanggan. Seringkali perangkat lunak mengandung kesalahan 

(error) pada proses-proses tertentu pada saat perangkat lunak sudah berada pada 

ditangan user. Kesalahan-kesalahan (error) pada perangkat lunak ini sering 

disebut dengan “bug”. Untuk menghindari banyak bug maka diperlukan adanya 

pengujian perangkat lunak sebelum perangkat lunak diberikan ke user atau 

pengguna. 
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 Pada penelitian ini menggunakan pengujian blackbox. Blackbox testing 

adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji 

desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian blackbox dilakukan dengan membuat 

kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak 

apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rossa dan Shalahuddin, 

2014). 

2.17 User Acceptance Testing 

 Proses  pengujian  oleh  user  dan menghasilkan  dokumen  untuk 

dijadikan  bukti  bahwa  aplikasi  yang dikembangkan  dapat  diterima  user dan  

hasil  pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan  user. 


