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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Informasi 

2.1.1 Defenisi Sistem 

Sistem adalah Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 2005). 

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 (Kristanto, 2003) seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.  

 

 

Gambar 2.1 Model Dasar Sistem 

(Sumber: Fatta 2007,h9)  

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu: tujuan, 

masukan,  proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan 

balik serta lingkungan.  Berikut  penjelasan mengenai elemen-elemen yang 

membentuk sebuah sistem: 

1. Tujuan 

Setiap sistem memiliki tujuan (Goal). Tujuan inilah yang menjadi 

pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak 

terarah dan tidak terkendali.  

2. Masukan 

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan 

selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal 

Masukan Proses Keluaran 

(Ouput) 
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yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh 

masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang 

tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan). 

3. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi 

dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya 

berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak 

berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia,  

proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa 

aktivitas pembedahan pasien. 

4. Keluaran 

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem 

informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, 

dan sebagainya. 

5. Batas 

Batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar 

sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, 

atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan 

permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah 

toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing 

dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat di 

kurangi atau di modifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. 

Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan 

dapat mengurangi keterbatasan dana. 

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan 

balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. 

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan 

tujuan. 
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7. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan 

bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau 

menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja 

harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan 

operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, 

karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. 

2.1.2 Defenisi Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat 

mendatang (Abdul Kadir, 2003). 

Sedangkan data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian–

kejadian dan kesatuan yang nyata atau data adalah representasi dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, mahasiswa, pelanggan), hewan, 

peristiwa, konsep dan keadaan, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, 

teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.  

2.1.3 Defenisi Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.  

Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 

dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai 

(Abdul kadir, 2009). 

 

Gambar 2.2 Model dasar sistem informasi  

(Sumber: Abdul kadir, 2009) 
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2.1.4 Komponen Sistem Informasi 

     Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen sebagai 

berikut (Stair, 1992) dalam (fatta, 2007): 

1. Perangkat Keras (Hardware), perangkat keras komponen untuk 

melengkapi kegiatan masukan data, memproses data, dan keluaran data. 

2. Perangkat Lunak (Software) atau Program, yaitu sekumpulan intruksi 

yang memungkinkan perangkat keras memproses data. 

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk menggunakan 

sistem informasi berbasis komputer. 

4. Basis Data (Database), yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penyimpanan data. 

5. Telekumunikasi, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber 

(Resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. 

6. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

2.2 WWW 

   www atau yang sering di sebut web saja merupakan aplikasi internet yang 

paling populer. Secara teknis web sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk 

teks, gambar suara yang tersimpan dalam sebuah internet webserver di 

presentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk text 

umumnya di tulis dalam bentuk format hyperttext mockup language. Informasi 

lainnya di sajikan dalam bentuk grafis (gif, jpg, png), suara dan objek multimedia 

lainnya. 

Web dapat di akses oleh perangkat lunak web client yang secara populer di 

sebut browser. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam 

webserver. Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web dapat  

memiliki link dengan dokumen lain, baik yang tersimpan dalam webserver yang 

sama maupun webserver lainnya. Link memudahkan para pengkses web berpindah 

dari halaman satu ke halaman lainnya, dan berkelana dari server satu ke server 



11 

 

lain. Kegiatan penelusuran web ini bisa di istilahkan sebagai browsing, ada juga 

yang menyebutnya berselancar ( Simarmata 2006:h285). 

2.3 Studi Kelayakan 

Suatu studi kelayakan (Feasibility study) adalah suatu studi yang akan  

digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem  

layak diteruskan atau dihentikan. Studi kelayakan disebut juga dengan istilah high  

point review (Jogiyanto, 2008 dalam Syaifullah dan jony Widianto). 

 Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan studi kelayakan harus 

memperhatikan faktor-faktor dari berbagai aspek yaitu teknologi, ekonomis, legal, 

operasi, dan sosial (TELOS). 

a. Studi Kelayakan Teknis 

Studi kelayakan dikatakan layak apabila teknologi yang dibutuhkan dapat 

tersedia dan mudah diperoleh. Untuk menerapkan sistem yang akan 

dipakai, perusahaan harus dapat melengkapi perangkat keras maupun 

perangkat lunak pada komputer yang notabenene akan dipakai sebagai alat 

untuk melancarkan sistem itu sendiri. Kelayakan teknis menyoroti 

kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan 

digunakan, jika teknologi yang dikehendaki untuk pengembangan sistem 

merupakan teknologi yang mudah di dapat, murah, dan tingkat 

pemakaiannya mudah, maka secara teknis usulan kebutuhan sistem 

dinyatakan layak ( Fatta, 2007). 

b. Studi Kelayakan Ekonomis 

Studi kelayakan ekonomis dikatakan layak apabila manfaat yang diperoleh 

lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan danda yang dibangun untuk 

membangun sistem ini tersedia. Dengan menggunakan aplikasi ini, tenaga 

dan pikiran yang dikeluarkan lebih sedikit, dapat mempersingkat waktu 

yang diperlukan  dan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan laporan 

dapat diminimalkan sehingga memberikan keuntungan bagi pihak 

perusahaan itu sendiri. 
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c. Studi Kelayakan Legal 

Studi kelayakan legal dikatakan layak apabila sistem yang dilaksanakan 

dari pengembangan sistem tidak melanggar peraturan dan hukum yang 

berlaku. Menguraikan secara hukum apakah sistem yang akan 

dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku (tidak 

melanggar hukum jika diterapkan di objek penilitian) missal, bagaimana 

kelayakan perangkat lunak yang digunakan, bagaimana kelayakan 

informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang dibuat. Apakah 

melanggar hukum atau tidak. 

d. Studi Kelayakan Operasi 

Studi kelayakan operasi dikatakan layak apabila sistem yang dihasilkan 

dapat dioperasikan dan dijalankan. Penilaian terhadap kelayakan 

operasional digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan 

dikembangkan nantinya dapat dioperasika dengan baik atau tidak di dalam 

organisasi (Jugianto, 2005). 

e. Studi Kelayakan Jadwal 

Kelayakan jadwal digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan 

sistem dapat di lakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan.  

Perhitungan waktu di mulai dari tahap ketika dilakukan analisa awal 

sampai sistem dapat diimplementasikan. 

 

2.4      Analisis PIECES 

Menurut Whitten, L Jeffery, dkk (2004) dalam Pedoman Sosialisasi 

Prosedur Operasi Standar (POS) acuan  yang  dapat  digunakan  untuk  

mengevaluasi prosedur operasional bermacam-macam. Salah satu metode  yang  

sering  digunakan  adalah  PIECES. Metode  ini  menggunakan  enam  variabel  

evaluasi yaitu  Performance,  Information atau Data,  Economic, Control atau 

Security, Efficiency, dan Service. Berikut ini penjelasan singkat dari masing-

masing variabel. 
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1) Performance (kinerja) 

Menilai apakah proses atau prosedur  yang  ada  masih  mungkin  

ditingkatkan kinerjanya. Dalam hal ini kinerja diukur dari throughput,  

yaitu jumlah pekerjaan atau output atau deliverables yang dapat  dilakukan 

atau dihasilkan pada saat tertentu dan response time, yaitu waktu  yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk  

menghasilkan output atau deliverables tertentu. Jadi, review diarahkan 

pada  POS tertentu yang memiliki peluang untuk diperbaiki agar jumlah 

kegiatan  yang dapat ditangani menjadi meningkat, atau jumlah output atau 

deliverables  menjadi semakin banyak, atau yang dapat mempercepat 

waktu penyelesaian pekerjaan atau layanan tertentu. 

2) Information  (informasi)  

Menilai  apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki  

sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Yang  

dimaksud kualitas informasi yang semakin baik adalah yang semakin 

relevan, akurat, handal, dan lengkap serta disajikan secara  tepat waktu. 

3) Economics  (ekonomi) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan 

manfaatnya (nilai  gunanya) atau diturunkan biaya penyelenggaraannya.   

4) Control  (pengendalian) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan 

sehingga kualitas pengendalian menjadi semakin baik, dan kemampuannya  

untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan menjadi semakin baik pula. 

5) Efficiency  (efisiensi) 

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki, 

sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi. 

6) Service  (layanan) 

Menilai  apakah  prosedur  yang ada saat ini masih dapat diperbaiki 

kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. 
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2.5 Konsep Berorientasi Objek 

Pendekatan berorientasi objek ke pengembangan perangkat lunak pertama 

kali diusulkan pada akhir tahun 1960-an. Tetapi, diperlukan kurang lebih 20 tahun 

bagi teknologi objek agar dapat digunakan secara luas. Selama paruh pertama 

tahun 1990-an, rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menjadi paradigma 

pilihan bagi berbagai pembangun produk perangkat lunak dan sejumlah sistem 

informasi yang sedang berkembang serta profesional rekayasa (Rosa dan M 

Salahuddin. 2014). 

Object Oriented Programming (OOP) atau pemrograman berorientasi objek 

adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika dalam menghadapi masalah–

masalah yang akan dicoba atasi dengan bantuan komputer (Adi Nugroho,2005). 

Pada Objek Oriented terdapat beberapa model pendekatan, yaitu Object 

Oriented Programming (OOP) dan Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD). Object Oriented Programming (OOP) atau pemrograman berorientasi 

objek adalah konsep pemrograman yang difokuskan pada penciptaan kelas yang 

merupakan abstraksi atau blueprint  dari suatu objek. Kelas ini harus mengandung 

sifat (data) dan tingkah laku (method) umum yang dimiliki oleh objek-objek yang 

kelak akan dibuat (diinstansiasi). Data dan method merupakan anggota dari suatu 

kelas. Sedangkan Object Oriented Analysis and 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. Dari beberapa model Object Oriented diatas, maka dalam peneletian ini, 

saya akan menggunakan model OOAD. 

2.5.1 Konsep OOAD 

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan 

objek, yaitu Object Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD). 
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OOA adalah metode analisis yang memberikan requirement (syarat atau 

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 (Sutopo,2002). 

Terdapat beberapa konsep dalam OOAD, yaitu (Sutopo,2002):  

1. Objek (object) 

a. Object adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. 

Sebuah objek memiliki keadaan sesaat yang disebut state. 

b. State dari sebuah objek adalah kondisi dari objek atau himpunan keadaan 

yang menggambarkan objek tersebut. State dinyatakan dengan nilai dari 

atribut objeknya. 

c. Atribut adalah nilai internal suatu objek yang mencerminkan 

karakteristik objek, kondisi sesaat, koneksi dengan objek lain dan 

identitas. 

d. Behaviour (perilaku objek) mendefinisikan bagaimana sebuah objek 

bertindak dan memberi reaksi. Behaviour ditentukan oleh himpunan 

semua atau beberapa operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut, 

yang dicerminkan oleh interface, service, dan method dari objek tersebut. 

e. Interface adalah pintu untuk mengakses service dari objek. 

f. Service adalah fungsi yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek. 

g. Method adalah mekanisme internal objek yang mencerminkan perilaku 

objek tersebut. 

2. Kelas (class) 

Class adalah himpunan objek yang sejenis yaitu mempunyai sifat (atribut), 

perilaku umum (operasi), relasi umum dengan objek lain dan semantik umum. 

Class adalah abstraksi dari objek dalam dunia nyata. Class menetapkan spesifikasi 

perilaku dan atribut dari objek tersebut. 

3. Kotak Hitam (black box). 

Sebuah objek adalah kotak hitam.Konsep ini menjadi dasar implementasi 

objek. Dalam operasi object oriented hanya developer yang dapat memahami 
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detail proses yang ada didalam kotak tersebut, sedangkan user tidak perlu 

mengetahui apa yang dilakukan yang penting mereka dapat menggunakan objek 

untuk memproses kebutuhan mereka, Kotak hitam berisi kode dan data. 

a. Encapsulation, yaitu proses menyembunyikan detail implementasi 

sebuah objek. Untuk mengakses data objek tersebut adalah melalui 

interface. Untuk berkomunikasi dengan objek digunakan message. 

b. Message adalah permintaan agar objek menerima untuk membawa 

metode yang ditunjukkan oleh perilaku dan mengembalikan result dari 

aksi tersebut kepada objek pengirim (sender) 

4. Asosiasi dan Agregasi 

a. Asosiasi adalah hubungan yang mempunyai makna antara sejumlah objek. 

Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis penghubung diantara 

objeknya. Contohnya: Asosiasi karyawan dengan unit kerja. Setiap 

karyawan bekerja di satu unit kerja, sedangkan unit kerja dapat memiliki 

beberapa karyawan. 

b. Agregasi adalah bentuk khusus sebuah asosiasi yang menggambarkan 

seluruh bagian pada suatu objek merupakan bagian dari objek yang lain. 

Contohnya: Kopling dan piston adalah bagian dari mesin, sedangkan 

mesin, roda, body merupakan bagian dari sebuah mobil. 

 

2.5.2 Teknik Pemodelan Dalam OOAD 

Berikut adalah pemodelan dalam object oriented analyst design (Sutopo, 

2002) Model Objek: 

1. Model objek Menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam 

sistem dan relasinya 

2. Model objek berisi diagram objek. diagram objek adalah graph dimana 

nodenya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. 

Model Dinamik: 

1. Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap 

saat. 
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2. Model dinamik dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari 

sistem. 

3. Model dinamik berisi state diagram. State diagram adalah graph 

dimana nodenya adalah state dan arc adalah tarnsisi antara state yang 

disebabkan oleh event. 

     Model Fungsional: 

1. Model fungsional menggambrakan transformasi nilai data di dalam 

sistem. 

2. Model fungsional berisi data flow diagram. Data flow diagram adalah 

suatu graph dimana nodenya menyatakan proses dan arcnya adalah 

aliran data. 

 

2.5.3 Karakteristik Objek 

  Berikut karakteristik dari objek (Sutopo, 2002): 

1) Objek 

1. Identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang 

membedakan entitas disebut Objek.  

2. Objek dapat kongkrit, seperti halnya arsip dalam sistem, atau konseptual 

seperti kebijakan penjadualan dalam multi processing pada sistem operasi. 

3. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. 

4. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atribut. 

5. atributnya identic. 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.3  Macam-macam objek 

                                       (Sumber: Sutopo, 2002) 
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2) Kelas Objek 

1. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, 

operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. 

2. Suatu kegiatan mengumpulkan data (atribut) dan perilaku (operasi) yang 

mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. 

3. Kelas Objek merupakan wadah bagi objek. Dapat digunakan untuk 

menciptakan objek. 

4. Objek mewakili fakta atau keterangan dari sebuah kelas. 

 

 

 

 

 

 

           

               Gambar 2.4  Kelas dan Objek 

                      (Sumber: Sutopo, 2002) 

 

2.5.4 Karakteritik Metodologi Berorientasi Objek 

Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai tiga 

karakteristik utama, yaitu (Nugroho, 2005): 

1. Encapsulation (Pengkapsulan) 

 Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang   lingkup 

program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi 

dikemas bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi 

lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau 

objek lain, kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. 

2. Inheritance (Pewarisan) 

Inheritance (pewarisan) adalah teknik yang menyatakan bahwa anak 

dari objek akan mewarisi data dan metode dari induknya langsung. Atribut 

dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian 
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seterusnya, karena telah mewarisi sifat induknya. Inheritance mempunyai 

arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang 

mempunyai hubungan secara hirarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara 

umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas 

mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas 

induknya, dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya, kelas objek 

dapat didefinisikan atribut dan service dari kelas objek lainnya, inheritance 

menggambarkan generalisasi sebuah kelas. 

Sifat yang dimiliknya oleh kelas induknya tidak perlu diulang dalam setiap 

subkelas. Sebagai contoh, Sedan dan Sepeda motor adalah subkelas dari 

kendaraan bermotor. Kedua subkelas mewarisi sifat yang dimiliki oleh 

kendaraan bermotor, yaitu: 

1. Mempunyai mesin. 

2. Dapat berjalan. 

Kedua subkelas mempunyai sifat masing-masing yang berbeda, 

misalnya jumlah roda, dan kemampuan untuk berjalan mundur yang 

tidak dimiliki oleh sepeda motor. Beberapa faktor dari superkelas yang 

bersifat umum dan dimasukkan kedalam kelas induknya serta 

mewariskan sifat tersebut pada kelas turunannya, sehingga mengurangi 

pengulangan yang terjadi dalam desain dan pemrograman. Hal ini 

merupakan keuntungan dari sistem berorientasi objek. 

3. Polymorphism (Perbedaan Bentuk) 

Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa seuatu yang sama 

dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme mempunyai 

arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas 

yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan 

metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari 

metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan 

objek. 
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2.6 Model Umum Perancangan Analisis dan Perancangan Sistem  

Adapun model perancangan analisis dan perancangan sistem yang akan 

digunakan adalah (Nugroho, 2005): 

2.6.1 Defenisi Umum UML (Unified Modeling Language) 

        Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah alat bantu yang sangat 

handal di dunia pengembangan sistem berorientasi objek, hal ini disebabkan 

karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk 

baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk 

berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain 

(Nugroho, 2005).  

       Unified Model Language (UML) adalah bahasa universal untuk 

memvisualisasikan grafis model yang tepat, menetapkan model yang tepat, 

lengkap, dan tidak ambigu untuk mengambil semua keputusan penting dalam 

analisis, desain dan implementasi, membangun model yang dapat dihubungkan 

langsung dengan bahasa pemrograman, mendokumentasikan semua informasi 

yang dikumpulkan oleh tim sehinngga memungkinkan untuk berbagi informasi 

Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis dan 

perancangan adalah model. Dengan itu kita dapat merepresentasikan sesuatu 

karena (Nugroho, 2005):  

a. Model mudah dan cepat untuk dibuat. 

b. Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail 

tentang sesuatu. 

c. Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita 

d. Model bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata. 

 

2.6.2 Diagram – Diagram Unified Modeling Language (UML) 

       UML mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan 

menjadi Diagram. Karena ini merupakan sebuah bahasa, UML mempunyai aturan 

untuk menggabungkan dan mengkombinasikan elemen-elemen tersebut. 
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Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan 

bentuk-bentuk Diagram atau simbol untuk merepresentasikan elemen-elemen 

dalam sistem. 

Bentuk Diagram yang digunakan untuk merepresentasikannya adalah sebagai 

berikut (Nugroho, 2005):  

a. Use case diagram  

b. Activity diagram  

c. Sequence diagram  

d. Class diagram  

2.6.3 Diagram–Diagram yang Digunakan 

1. Use case diagram  

Use case diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan 

aspek perilaku sistem. Masing-masing use case diagram menunjukkan 

sekumpulan use case, aktor, dan hubungannya. diagram use case adalah 

penting untuk memvisualisasikan, memspesifikasikan, dan 

mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Diagram use-case 

merupakan pusat pemodelan perilaku sistem, subsistem, kelas. Berikut adalah 

elemen dalam use case. 

 

 

 

Gambar 2.5 Use Case Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

2. Activity Diagram  

Pada dasarnya activity diagram adalah flowchart yang diperluas yang 

menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain. Kegunaan 

diagram ini adalah untuk memodelkan workflow atau jalur kerja, 

memodelkan operasi, bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi dan pengaruh 

terhadap objek.  

Activity Diagram merupakan salah satu diagram yang umum digunakan 

dalam UML untuk menjabarkan proses atau aktivitas dari aktor. Sebagai 
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contoh, pelanggan melakukan login (masuk) pada halaman website untuk 

bergabung, jika pelanggan belum terdaftar, maka akan ditolak oleh sistem 

dan dikembalikan. Proses penjabarannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Activity Diagram 

(Sumber :Nugroho, 2005) 

 

3. Sequence Diagram  

Sequence diagram mendokumentasikan komunikasi atau interaksi antar 

kelas-kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah obyek dan message (pesan) 

yang diletakkan diantara obyek-obyek didalam use case. Perlu diingat bahwa 

di dalam Diagram ini, kelas-kelas dan aktor-aktor diletakkan dibagian atas 

diagram dengan urutan dari kiri ke kanan dengan garis lifeline yang 

diletakkan secara vertikal terhadap kelas dan aktor. Berikut adalah contoh 

sebuah sequence diagram: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7Sequence Diagram 

(Sumber :Nugroho, 2005) 
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4. Class Diagram  

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansiasi akan 

menghasil kansebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan 

desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut atau 

properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untukmemanipulasi   

atau keadaan tersebut (metoda). Class menggambarkan keadaan (atribut atau 

properti) suatu sistem. 

 

 

Gambar 2.8 Class Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

 

2.7  Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak 

   Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, 

konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang akan digunakan untuk 

mengembangkan suatu sistem informasi (Jogiyanto 2005).  

Metodologi yang penulis gunakan adalah metodologi waterfall, metode air 

terjun atau waterfall mnyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 

skuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan 

tahap pendukung (support). Berikut adalah tahapan dari model air terjun: 
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1. Analisa sistem  

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 

mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah sistem, 

dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 

2. Design 

   Design akan menterjemahkan syarat kebutuhan kesebuah perancangan 

perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat koding. Proses ini 

berfokus pada: struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, 

dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang 

disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer 

untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. 

3. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 

tahap desain. 

4. Pengujian  

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logik dan fungsional dan 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance)  

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 

ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan 

yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus 

beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat 

mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan 

perangkat lunak yang sudah ada, tapi untuk tidak untuk membuat perangkat lunak 
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Gambar 2.9 Metodologi Waterfall 

( Sumber: Khurana, 2012 dalam nurasiah)  

 

2.8 Kosep Dasar MySQL 

Database merupakan kumpulan data yang setiap perintahnya menggunakan 

SQL. Structured Query Langunge (SQL) merupakan bahasa American National 

Standard Institute (ANSI) yang digunakan untuk melakukan query data pada 

database. Hampir semua software database mengimplementasikan bahasa ini 

sebagai komponen utama dari produknya. 

 My Stucture Query Language (MySQL) merupakan software open source. 

Pada awalnya MySQL dikembangkan pada platform sistem operasi Linux namun 

kemudian dikembangkan untuk penggunaan pada platform Windows. 

2.8.1 Kelebihan MySQL 

Sebagai software database dengan konsep database modern, MySQL 

memiliki banyak kelebihan antara lain: 

1. Protability 

MySQL dapat digunakan dengan stabil tanpa kendala, berarti pada 

berbagai sistem operasi diantaranya seperti Windows, Linux, Mac OS X 

Server, Solaris, Amiga HP-UX dan masih banyak lagi. 
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2. Open Source 

MySQL didistribusikan secara open source di bawah lisensi, sehingga 

dapat memperoleh menggunakannya secara free tanpa dipungut biaya 

sepeserpun. 

3. Multiuser 

MySQL dapat digunakan untuk menangani beberapa user dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Hal ini akan 

memungkinkan sebuah database server MySQL dapat diakses client 

secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan pula. 

4. Performance Tuning 

MySQL memiliki kecepatan yang cukup menakjubkan dalam menangani 

query sederhana, serta mampu memproses lebih banyak SQL persatuan 

waktu. 

5. Column Types 

MySQL didukung tipe kolom(tipe data) yang sangat kompleks. 

6. Command dan Functions 

MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung 

perintah SELECT dan WHERE dalam query. 

7. Scalability dan Limits 

Dalam hal batas kemampuan, MySQL terbukti mampu menangani 

database dalam skala yang besar dengan jumlah record lebih dari 50 juta 

dan 60 ribu tabel serta 5 miliar baris. Selain itu batas indeks yang dapat 

ditampung mencapai 32 indeks pada setiap tabelnya. 

8. Interface 

Sama halnya dengan software database lainnya, MySQL memiliki 

interface (antarmuka) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman 

dengan menggunakan fungsi Aplication Programming Interface (API). 

9. Struktur Tabel 

Struktur tabel MySQL cukup baik, serta cukup fleksibel. Misalnya ketika 

menangani Alter Table, dibandingkan database lainnya semacam Progres 

SQL ataupun Oracle. 
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2.8.2 Fungsi MySQL 

Ada beberapa fungsi yang digunakan dalam MySQL. Fungsi tersebut 

sangat erat kaitannya dengan query SQL. Akan tetapi user tidak dapat langsung 

menggunakan perintah SQL pada script PHP. Di sini fungsi MySQL-lah yang 

digunakan sebagai penghubung antar SQL sehingga query tersebut dapat 

dijalankan pada server dan dapat dilihat hasilnya oleh client. 

Fungsi MySQL dapat juga dikatakan sebagai interpreter query karena 

setiap user menggunakan query SQL, maka fungsi ini harus diletakkan. Dengan 

kata lain query SQL tidak dapat dijalankan tanpa adanya fungsi MySQL. Fungsi 

MySQL antara lain seperti terlihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Beberapa Fungsi MySQL 

Fungsi MySQL Penggunaan 

mysql_close() Untuk menutup koneksi dengan MySQL  

mysql_connect() Untuk membuka koneksi dengan database MySQL  

mysql_create_db() Untuk membuat database 

mysql_db_name() Untuk menghasilkan hasil data 

mysql_db_query() Untuk mengantarkan query MySQL  

mysql_error() Untuk menampilkan pesan kesalahan dalam bentuk 

teks dari server MySQL  

mysql_field_name() Menampilkan nama field khusus pada database 

MySQL  

mysql_free_result() Untuk menghasilkan keadaan memori yang bebas 

(Sumber: Didik Dwi Prasetyo, 2003) 
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2.9 Internet 

Internet merupakan salah satu infrastruktur utama E-bisnis. Pada mulanya, 

jaringan internet dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktivitas riset dan 

keperluan para akademisi.  Dalam perkembangannya, internet dieksploitasi untuk 

berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk keperluan bisnis. Internet itu sendiri 

sebenarnya adalah singkatan dari Interconnection Networking. Menurut Randall 

dan Latulipe Secara sederhana, internet bisa diartikan sebagai “ a global network 

of computer networks”. Dengan demikian, pada dasarnya internet merupakan 

jaringan komputer yang sangat besar terbentuk dari jaringan–jaringan kecil yang 

saling terhubung satu sama lain. Jaringan internet sukses dikembangkan dan diuji 

coba pertama kali pada tahun 1969 oleh U.S.Department of Defense dalam proyek 

Advanced Research Projects Network (ARPANet). 

 

2.10   PHP 

  Menurut dokumen resmi PHP, PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor 

Ianguage merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan 

diproses disever. Hasilnyalah yang dikirim ke klien, tempat pemakaian 

menggunakan browser. Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk web 

dinamis. Artinya dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan 

terkini. Misalnya, anda bisa menampilkan isi database ke halaman web. Pada 

prinsip nya, PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip–skrip seperti Active 

Server Page (ASP), Cold Fusion, ataupun Perl. 

Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah skrip 

Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat–lihat daftar riwayat hidupnya, 

yakni pada tahun 1994. Skrip–skrip ini selanjutnya dikemas menjadi tool yang 

disebut “Personal home Page”. Paket inilah yang menjadi cikal bakal PHP. Pada 

than 1995. Rasmus menciptakan PHP/FI versi 2. Pada versi inilah pemrogram 

dapat menempelkan kode terstruktur di dalam tag HTML. Kode PHP juga bisa 

berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan–perhitungan yang 

kompleks sambil jalan. 
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Model kerja HTML di awali dengan permitaan suatu halaman web oleh 

browser. Bedasarkan Uniform Resource Locator (URL) atau dikenal dengan 

sebutan alamat internet, browser mendapatkan alamat dari web server, 

mengidentifikasi halam yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi 

yang dibutuhkan oleh web server. 

Selanjutnya, web server akan mencarikan berkas yang diminta dan 

memebrikan isinya ke browser. Browser yang mendapat isinya segera melakukan 

proses penerjemahan kode HTML dan menampilkan nya kelayar pemakai. 

Bagaimana halnya kalau yang diminta adalah sebuah halaman PHP Prinsipnya 

serupa dengan kode HTML. Hanya saja, ketika berkas PHP dan mesin inilah yang 

memproses dan memberikan hasilnya (berupa kode HTML) ke web server. 

Selanjutnya, web server menyampaikan ke klien. 


