
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Informasi 

Sistem informasi sebagai suatu sistem yang merupakan kumpulan elemen-

elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, mempunyai 

komponen yang saling terkait dan membentuk jalinan kerja yang kompak untuk 

mencapai sasaran. Sebagai suatu sistem, komponen tersebut masing-masing 

berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai 

sasarannya oleh Prasojo dan Prasetyo (2005). 

Menurut Prasojo dan Prasetyo (2005) menyatakan bahwa secara prinsip 

sistem dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, sistem terbuka dan sistem 

tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya 

melalui sumber daya. Secara sederhana sistem terbuka dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Terbuka 

(Sumber: Prasojo dan Prasetyo, 2005) 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung 

dengan lingkungannya melalui sumber daya. Sistem tertutup biasanya hanya ada 

dalam laboraturium-laboratorium dengan pengontrolan dan pengendalian yang 

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

tertutup dari lingkungannya. Skema sistem tertutup dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

 

  

 

Gambar 2.2 Sistem Tertutup 

(Sumber: Prasojo dan Prasetyo, 2005) 
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2.1.1. Pengertian Sistem 

Menurut Sukmana (2014) sistem adalah kumpulan atau grup dari komponen 

apapun baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan antara satu dengan 

yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.  

2.1.2. Pengertian Informasi 

Dalam jurnal Sukmana (2014)  bahwa informasi adalah data yang berguna 

yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang 

tepat. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi 

ketidakpastian pemakai informasi, informasi yang disampaikan kepada pemakai 

merupakan hasil dari data yang dimasukkan kedalam pengolahan. Fungsi utama 

informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian 

pemakai informasi, informasi yang disampaikan kepada pemakai merupakan hasil 

dari data yang dimasukkan ke dalam pengolahan. 

2.2. Konsep Dasar Informasi 

Dalam organisasi sangat penting dalam mengelola sumber daya utama 

seperti buruh, dan bahan mentah, tapi saat ini informasi juga merupakan sumber 

daya yang tidak kalah pentingnya harus dikelola. Para pembuat keputusan 

memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar produk sampingan bisnis yang 

sedang berjalan, namun juga sebagai bahan pengisi bisnis dan menjadi faktor 

kritis dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. 

Informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu 

organisasi yang digunakan oleh manager untuk mengendalikan perusahaan dalam 

mencapai tujuan. 

Menurut Novita (2015) sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap 

proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan 

masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan 

bisnis. Kegiatan yang terdapat pada sistem informasi antara lain: 

1. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data yang aka 

diproses. 
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2. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan 

suatu informasi yang bernilai tambah. 

3. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas. 

4. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 

5. Kontrol, suatu aktifitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut 

berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan. 

2.2.1. Siklus Informasi 

Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap 

data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi yang 

menghasilkan informasi berikutnya.  

Data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak, 

sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data ditangkap sebagai input, diproses melalui 

suatu model membentuk informasi. Pemakai kemudian menerima informasi 

tersebut sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan dan melakukan 

tindakan operasional yang akan membuat sejumlah data baru. Data baru tersebut 

selanjutnya menjadi input pada proses berikutnya, begitu seterusnya sehingga 

membentuk suatu information cycle. 

2.2.2. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu: 

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

bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 

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

boleh terlambat. 

3. Relevan, berarti informasi tersebut menpunyai manfaat untuk pemakainya, 

relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. 

2.3. Object Oriented Analysis & Design (OOAD) 

Menurut Rosalina (2014), Object Oriented Analysis & Design (OOAD) 

merupakan penggabungan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: Object Oriented Analysis 
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(OOA), Object Oriented Design (OOD), dan Object Oriented Programming 

(OOP). OOA merupakan metode analisis yang memeriksa kebutuhan 

(requirement) berdasarkan prespektif pengumpulan objek dan kelas dalam sebuah 

induk permasalahan, sedangkan OOD merupakan sebuah metode mendesain yang 

mencakup proses pendekomposisisan objek dan digambarkan dalam notasi 

sehingga bisa menggambarkan static dan dynamic model sistem baik secara 

logical dan physical. Sedangkan OOP merupakan sebuah metode untuk 

mengimplementasikan program yang diorganisasikan sebagai kumpulan objek 

dimana tiap-tiap objek merupakan instans dari sebuah kelas, dan kelas merupakan 

salah satu dari kumpulan kelas yang saling berhubungan secara hirarki 

menggunakan inheritance relationship.  Berdasarkan pengertian ini, ada 3 (tiga) 

hal penting yang harus ditekankan dalam OOP, yaitu:  

1. OOP menggunakan objek sebagai dasar dalam membangun program, bukan 

algoritma. 

2. Objek merupakan instans dari sebuah kelas. 

3. Setiap kelas dihubungkan menggunakan inheritance relationship atau yang 

kita kenal dengan istilah pewarisan.  

Hubungan antara OOA, OOD dan OOP adalah hasil pemodelan atau 

pengumpulan objek dari OOA akan digunakan oleh OOD dan hasil dari OOD 

akan digunakan sebagai blue print untuk membangun sistem dengan 

menggunakan OOP. 

2.4. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Dharwiyanti dan Wahono (2003) Unified Modelling Language 

(UML) adalah sebuah "bahasa" yg telah menjadi standart dalam industri untuk 

visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML 

menawarkan sebuah standart untuk merancang model sebuah sistem. 

Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan 

syntax/semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk 

menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna 

tertentu, dan UML syntax mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut 
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dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah 

ada sebelumnya. Grady Booch OOD, Jim Rumbaugh OMT (Object Modeling 

Technique), dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented Software Engineering). 

Tujuan utama UML diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang expresip dan siap pakai untuk 

mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern. 

Dalam diagram UML terdapat beberapa notasi yang digunakan, notasi 

tersebut akan dijelakan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Notasi Dalam UML 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

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. 

Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan 

bentuk-bentuk diagram atau simbol untuk merepresentasikan elemen-elemen 
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dalam sistem. Bentuk diagram yang digunakan untuk merepresentasikannya 

adalah sebagai berikut (Nugroho, 2005). 

1. Use case Diagram  

2. Class Diagram  

3. Activity Diagram  

4. Sequence diagram  

5. Collaboration Diagram 

6. State Diagram 

7. Component Diagram  

8. Deployment Diagram  

Bentuk diagram UML di atas akan dijelaskan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1: Tipe Diagram UML 

Diagram Tujuan 

Use Case Menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan aktor dan 

hubungannya. 

Class 

 

 

Memodelkan kosa kata di sistem, distribusi dan tanggung jawab, 

tipe primitif, kolaborasi, skema database logik. 

Activity Pandangan operasi, bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi 

yang mempengaruhi objek, pandangan use case workflow. 

Sequence Berfungsi untuk overview prilaku sistem, menunjukkan objek-

objek yang diperlukan, mendokumentasikan skenario dari suatu 

diagram use case, memeriksa jalur-jalur pengaksesan. 

Collaboration Memodelkan pandangan prilaku sistem pada link-link diantara 

objek-objek. Ilustrasi dari use case, memeriksa jalur-jalur 

pengaksesan. 

Statechart Pandangan objek secara waktu, pandangan dalam berkaitan 

dengan ransangan eksternal. 

Component Memodelkan file yang dapat dieksekusi dan pustaka,  

 memodelkan tabel, file dan dokumen, memodelkan Application 

Programming Interupt (API). 

Deployment Konfigurasi pemprosesan saat jalan dan komponen-komponen 

yang terdapat di dalamnya. 

Sumber: Nugroho (2005) 
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2.4.1. Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor 

adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.  

Use case adalah pemodelan untuk kelakukan sistem informasi yang akan 

dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat (S. Rosa A dan M.Salahuddin, 2011). 

Terdapat simbol-simbol pada use case diagram yang akan dijelaskan pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2: Simbol-Simbol Diagram Use Case  

Simbol Deskripsi 

Use case 

   

Fungsionalisasi yang disediakan sistem sebagai untit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja 

di awal frase name use case. 

Aktor / actor 

    Nama aktor
 

Orang, proses atau sistem yang lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar 

sistem yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, tetapi aktor 

belum tentu menggunakan orang biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. 

Asosiasi / association 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

Ekstensi / extend 

   << extend >> 

 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case  dimana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walaupun tanpa use case tambahan itu mirip dengan 

prinsip inheritance pada pemograman beroriantasi 

objek biasanya use case tambahan memiliki nama 

depan yang sama dengan use case  yang 

ditambahakan misal arah panah mengarah pada use 

case yang ditambahakan. 

Generalisasi  

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua 

buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi 

yang lebih umum dari lainnya. 
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Simbol Deskripsi 

Include 

   << include >> 

 

 

Relasi use case tambahkan ke subuah use case di 

mana use case ditambahkan memerlukan use case ini 

menjalankan fungsinya atau syarat dijalankan use 

case ini. 
Sumber: S. Rosa A dan M. Salahuddin (2011) 

2.4.2. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (S. Rosa A dan M. 

Salahuddin, 2011). Terdapat simbol-simbol pada class diagram yang akan 

dijelaskan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3:  Simbol-Simbol Class Diagram  

Simbol Deskripsi 

Kelas  

 
 

Kelas pada struktur sistem. 

Antarmuka/ / interface 

 

 

Nama_interface 

 

Sama dengan konsep interface dalam pemograman 

berorientasi objek. 

Asosiasi / association 

 

Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan multiplicity. 

Generalisasi 

 
 

Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesifikasi 

(umum-khusus). 

Keberuntung/dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar 

kelas. 

Agregasi / aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan makna semua bagian. 

Sumber: S. Rosa A dan M. Salahuddin (2011) 

Tabel 2.2: Simbol-Simbol Diagram Use Case (Lanjutan) 
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2.4.3. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran kerja atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa 

diagram aktivitas menggambaran aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, 

jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem (S. Rosa A dan M. Salahuddin, 2011). 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

sebagi berikut. 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefenisikan. 

2. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface dimana 

setiap aktivitas diangap memiliki sebuah rancangan interface. 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas diangap memerlukan sebuah 

pengujian yang diperlukan untuk didefenisikan kasus ujianya. 

Terdapat simbol-simbol pada activity diagram yang akan dijelaskan pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4: Simbol-Simbol Activity Diagram  

Simbol Deskripsi 

Status awal 

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 

memilih sebuah status awal. 

Aktivitas  

aktivitas

 

Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

Percabangan / decision 

 

Asosiasi percabangan dimana ada pilihan aktivitas 

lebih dari. 

Penggabungan / join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih satu aktivitas 

digabung menjadi satu. 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

Sumber: S. Rosa A dan M. Salahuddin (2011) 
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2.4.4. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan 

disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi vertical 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram 

biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu.  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar 

objek (S. Rosa A dan M. Salahuddin, 2011). Terdapat simbol-simbol pada 

sequence diagram yang akan dijelaskan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5: Simbol-Simbol Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor 

    Nama aktor
 

Orang, proses atau sistem yang lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tetapi aktor belum tentu 

menggunakan orang, biasanya dinyatakan menggunakan 

kata benda di awal frase nama aktor. 

Garis hidup / lifeline 

 

Menyatakan hidup suatu objek. 

Objek  

Nama objek : nama kelas

 

Menyatakan objek yang berinteraksi pesan. 

Waktu aktif 

 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi 

pesan. 

Pesan tipe create 

   <<create>> 

 

Objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang 

dibuat. 

Sumber: S. Rosa A dan M. Salahuddin (2011) 
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2.4.5. Collaboration Diagram 

Menggambarkan kolaborasi dinamis seperti collaboration diagram. Dalam 

menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagram menggambarkan object 

dan hubungannya (mengacu ke konteks). Jika penekannya pada waktu atau urutan 

gunakan collaboration diagram, tapi jika penekanannya pada kontek 

gunakan collaboration diagram. Terdapat simbol-simbol pada collaboration 

diagram yang akan dijelaskan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6: Simbol-Simbol Collaboration Diagram 

Simbol Deskripsi 

Object Object merupakan instance dari sebuah class. 

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak) dengan nama 

obyek di dalamnya yang di awali dengan sebuah titik 

koma. 

Actor 

 

Actor juga dapat berkomunikasi dengan object, maka 

actor juga dapat disertakan ke dalam collaboration 

diagram. Simbol actor sama dengan simbol pada actor 

use case diagram. 

Sumber: S. Rosa A dan M. Salahuddin (2011) 

2.4.6. Deployment Diagram 

Menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan 

bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, 

menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat (nodes) satu sama lain dan 

jenis hubungannya. Dalam nodes, executeable component dan object yang 

dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi 

oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. 

2.5. Waterfall Model 

Nama model ini sebenarnya adalah “linear sequential model”. Model ini 

sering disebut dengan “classic life cycle” atau waterfall model. Model ini adalah 

model yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970 sehingga sering 

dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam 

Software Engineering (SE). 

: Object1 
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Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level 

kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, 

testing/verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi 

tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 

berurutan. Sebagai contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya yaitu tahap requirement. Secara umum tahapan pada waterfall model 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Model Proses Waterfall 

(Sumber: Agus Mulyanto, 2009)  

Gambar di atas adalah tahapan umum dari model proses ini. Akan tetapi 

Roger S. Pressman memecah model ini menjadi 6 tahapan meskipun secara garis 

besar sama dengan tahapan-tahapan waterfall model pada umumnya. Berikut 

adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam model ini menurut 

Pressman yaitu: 

1. System/information engineering and modeling, permodelan ini diawali 

dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan 

ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting, mengingat software harus 

dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti hardware, 

database, dan lain-lain. Tahap ini sering disebut dengan project definition. 

2. Software requirements analysis, proses pencarian kebutuhan diintensifkan 

dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang 
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akan dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang domain 

informasi dari software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface, 

dan lain-lain. Dari 2 aktivitas tersebut (pencarian kebutuhan sistem dan 

software) harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan. 

3. Design, proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas 

menjadi representasi ke dalam bentuk blue print software sebelum coding 

dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah 

disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti 2 aktivitas sebelumnya, maka 

proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

4. Coding, untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, 

maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat 

dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses 

coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang secara 

teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. 

5. Testing/verification, sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian 

juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, 

agar software bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. 

6. Maintenance, pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di 

dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak 

selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada 

error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-

fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan 

ketika adanya perubahan dari external perusahaan seperti ketika ada 

pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya. 

2.6. Hypertext Markup Languange (HTML) 

HTML adalah sebuah bahasa merepresentasi atau menampilkan sebuah 

halaman web. HTML bukanlah bahasa pemrograman seperti C++, BASIC, 

PASCAL, PHP, ataupun java karena struktur HTML sangatlah berbeda 

dibandingkan dengan bahasa pemrograman tersebut. Pada HTML tidak mengenal 
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fungsi logika seperti IF… ELSE, FOR, NEXT, WHILE, DO dan fungsi logika 

lainnya. Namun HTML memiliki kelebihan bisa disisipi bahasa pemrograman 

agar tercipta sebuah web yang bagus. 

2.7. MySQL 

MySQL adalah sebuah Relational Database Management Sistem (RDBMS) 

yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Program ini sangat 

cocok berpasangan dengan PHP dengan beberapa pertimbangan. MySQL 

merupakan suatu format standart Structured Query Languange (SQL) yang 

terkenal. MySQL bisa bekerja pada banyak sistem operasi dan mendukung 

banyak bahasa. MySQL bekerja dengan cepat dan baik dengan data yang besar. 

Dan dengan dukungan PHP yang menyediakan banyak fungsi, maka MySQL 

adalah pasangan yang pas. 

2.8. Pengertian Analisis 

Analisis didefinisikan sebagai bagaimana memahami dan mengspesifikasi 

dengan apa yang harus dilakukan (Hanif Al Fatta, 2007). Analisis juga 

didefinisikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 

membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali 

menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. 

Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu 

(benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, 

serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat 

juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi 

atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih 

mudah dipahami. 

Analisa sistem dapat didefenisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-

kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya (Jogiyanto, 2005: 

129). 
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Dalam tahap analisis terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan 

oleh analis yaitu:  

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

2. Understand, yaitu memahami kerja sistem yang ada. 

3. Analyze, yaitu menganalisa . 

4. Report, yaitu laporan hasil analisa (Jogianto, 2005). 

2.9. Analisis Data 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis secara 

deskriptif kuantitatif data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket. Analisis 

deskriptif dilakukan dengan menggunakan metode Likert. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam metode Likert adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan besarnya skor kriterium sesuai dengan hasil yang didapat dari 

pengolahan data sebelumnya. Skor kriterium adalah skor ideal yang dicapai 

dalam sebuah penelitian. Cara untuk mendapat skor kriterium ini adalah 

dengan menggunakan Rumus 2.1. 

∑SK = skor tertinggi tiap item pernyataan (5) X jumlah item 

pernyataan X jumlah responden.        (2.1) 

2. Kemudian, ditentukan skor total dari hasil pengumpulan data yang sudah 

dilakukan (SH). 

3. Setelah skor kriterium (SK) dan skor hasil pengumpulan data didapatkan 

(SH), maka dicarilah besarnya persentase (P) jawaban responden dengan 

menggunakan rumus seperti terlihat pada Rumus 2.2. 

P =
∑ SH

∑ SK
 X 100%           (2.2) 

4. Langkah terakhir adalah menentukan rentang hasil berdasarkan skor 

kriterium dan persentase yang didapatkan untuk kemudian dibandingkan 

dengan skor hasil pengumpulan data. Rentang (range)  hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

a. 0   – 20% = Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. 21 – 40% = Tidak Setuju (TS) 

c. 41 – 60% = Netral (N) 
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d. 61 – 80% = Setuju (S) 

e. 81 – 100% = Sangat Setuju (SS) 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada responden 

disajikan dalam bentuk persentase yang dimuat dalam tabel yang berisi jawaban-

jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan, data dari penyebaran 

angket inilah yang diolah dan dianalisis. 

2.10. Analisis Regresi Ganda (Multiple Regression Analysis) 

Analisis regresi ganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila 

variabel bebasnya (X) dua atau lebih. 

Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada 

tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel 

bebas X1, X2, …., Xi terhadap suatu variabel terikat Y). 

Persamaan regresi ganda dirumuskan pada Rumus 2.3. sampai 2.5. 

1. Dua variabel bebas : Ϋ = α + b1X1+b2X2        (2.3) 

2. Tiga variabel bebas : Ϋ = α + b1X1+b2X2+b3X3       (2.4) 

3. n variabel bebas  : Ϋ = α + b1X1+b2X2+..........+bnXn      (2.5) 

Menurut Priyatno (2012) analisis regresi linier ganda adalah analisa untuk 

mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen 

terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan 

menggunakan variabel indenpenden. serta memprediksi nilai variabel terikat 

dengan menggunakan variabel bebas. Dalam analisis regresi variabel bebas 

berfungsi untuk menerangkan (explanatory) sedang variabel terikat berfungsi 

sebagai yang diterangkan (the explained). Persamaan regresi linear berganda 

dapat dilihat pada Rumus 5.6. 

 Ý = a + b1X1 + b2X2  + b3X3 + b4X4         (2.6) 
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Keterangan:  

Y : variabel terikat (Cepat atau lambat lulus). 

X1 : variabel bebas (Lama waktu dari awal kuliah hingga KP). 

X2  : variabel bebas (Lama waktu pengerjaan KP). 

X3 : variabel bebas (Lama waktu dari selesai KP hingga TA). 

X4 : variabel bebas (Lama waktu pengerjaan TA). 

A : Konstanta atau parameter. 

b1,2,3,4 : nilai koefisien regresi. 

2.10.1. Pengujian Validitas dan Reabilitas 

Menurut Sugiyono, dikutip oleh Janti (2014),  validitas adalah tingkat 

keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid 

berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu 

valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat 

untuk mengukur apa yang hendak diukur. Reliabilitas adalah ukuran yang 

menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian keperilakukan 

mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi 

hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. 

Menurut Zulganef Harrison, dikutip oleh Janti (2014) reliabilitas adalah 

ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur 

melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang 

diukur tidak berubah. Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

memastikan instrumen penelitian merupakan alat ukur yang akurat dan dapat 

dipercaya. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relatif konsisten. Apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur 

yang sama atau disebut Internal Consistenly Reliability. Uji ini dapat 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau handal. Nilai 

koefisien reliabilitas atau Alpha (Cronbach) yang baik adalah diatas 0,7 untuk 

cukup baik dan diatas 0,8 untuk baik. Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak 
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dilakukan, karena jika instrument yang digunakan sudah tidak valid dan reliable 

maka dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliable (Janti 2014). 

2.10.2. Uji Autokorelasi 

Menurut Priyatno (2012)  uji autokorelasi  adalah keadaan dimana model 

regresi ada korelasi antara residual pada priode t dengan residual pada periode 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah 

autokorelasi. Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson menggunakan (tabel DW 

Test), dasar pengambilan keputusannya dapat dihitung menggunakan Rumus 2.7. 

 d =
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)𝑡=𝑁

𝑡=2
2

∑ 𝑒𝑡2
𝑡=𝑁
𝑡=2

         (2.7) 

Dimana:  

et   = kesalahan gangguan dari sampel. 

et-1 = kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya. 

Ketentuan: 

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi. 

2. Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi. 

2.11. Kerja Praktek (KP) 

Kerja Praktek (KP) adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa 

pada semester 6 atau 7. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan untuk 

“bekerja” (disebut dengan Kerja Praktek) dibidang informatika, sistem informasi, 

industri, elektronika dan matematika pada sebuah perusahaan/instansi. 

2.11.1. Deskripsi Umum  

KP adalah kegiatan mahasiswa dilakukan di masyarakat untuk 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya di dunia kerja 

serta mendapatkan umpan balik perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat 

(panduan sistem dan prosedur KP mahasiswa Program Studi Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Suska Riau, 2008). KP mempunyai bobot 2 SKS dan dilaksanakan 

dalam kurun waktu 1-2 bulan. 
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Berdasarkan  buku  panduan  dan  informasi  akademik,  KP adalah mata 

kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 6 atau 7. Pada mata 

kuliah ini, mahasiswa diwajibkan “bekerja” (disebut dengan Kerja Praktek) di 

masing-masing bidang jurusan yang diambil pada sebuah perusahaan. 

Syarat-syarat KP, yaitu: 

1. Mahasiswa telah menyelesaikan minimal 80 SKS mata kuliah. 

2. Dalam satu perusahaan tidak diperkenankan lebih dari 1 (satu) mahasiswa 

melakukan KP dengan materi yang sama pada semester yang sama. 

3. Tempat KP adalah suatu instansi/universitas dan perusahaan/organisasi yang 

berbadan hukum dan mempunyai prosuksi atau jasa yang menggunakan 

teknologi informasi dalam proses kerjanya. 

4. Nilai D tidak lebih dari 10% dari total SKS. 

5. IPK minimal 2,00.  

2.11.2. Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari KP sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mempraktekkan 

pengetahuan serta keterampilannya dalam dunia kerja. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, mengalami 

sendiri dan melaksanakan praktek-praktek kerja yang ada di masyarakat, 

termasuk untuk mengenal cara kerja pada dunia nyata.  

3. Melatih mahasiswa untuk memiliki sikap kerja yang profesional.  

4. Mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja.  

2.11.3. Manfaat Kerja Praktek 

KP diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dengan 

memecahkan kasus nyata yang terjadi dengan menggunakan pengetahuan yang 

telah dimiliki oleh mahasiswa. Masalah dunia kerja sering jauh lebih sederhana 

dari kemampuan akademik para mahasiswa, namun ada kalanya masalah tersebut 

lebih kompleks dari pengetahuan yang dimiliki para mahasiswa. Para pembimbing 

dari jurusan diharapkan mengarahkan mahasiswa agar menggunakan metodologi 

ilmiah dalam memecahkan masalah tersebut. 
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2.11.4. Bentuk Kerja Praktek 

Inti dari KP adalah “bekerja” pada instansi/universitas dan 

perusahaan/organisasi yang berbadan hukum. Untuk mencapai sebuah KP yang 

berkualitas maka mahasiswa perlu dibekali berbagai ilmu yang berkaitan dengan 

sikap, kerja dan mahasiswa harus menyerahkan hasil laporan KP nya. Selain 

menyerahkan hasil laporan KP, mahasiswa juga harus melaksanakan presentasi di 

depan dosen penguji seminar KP. 

Secara umum bentuk KP ada tiga, yaitu: 

1. Kajian ilmiah, merupakan KP yang menganalisis teknik/metode/teori. Hasil 

akhir dari kajian ilmiah dapat berupa pengujian model/perangkat, atau juga 

dapat berupa analisis.  

2. Kajian industri, merupakan KP yang mengembangkan suatu 

perangkat/peralatan/unit proses/data berdasarkan kebutuhan dari industri 

atau menganalisis perangkat/peralatan/unit proses/data/sistem yang ada di 

industri. Analisis kajian industri tetap harus didasari dengan kajian ilmiah 

yang mengarah ke topik tersebut. Hasil akhir dari kajian industri ini dapat 

berupa rancangan, pengembangan suatu perangkat/peralatan/unit 

proses/data untuk kebutuhan industri, atau analisis dari 

sistem/perangkat/peralatan/unit proses/data yang ada di industri tersebut.  

3. Pengembangan perangkat/peralatan/unit proses/data, merupakan KP yang 

hasil akhirnya berupa rancangan perangkat/peralatan/unit proses/data atau 

hasil implementasi rancangan perangkat/peralatan/unit proses/data. 

2.12. Tugas AKhir (TA) 

Berdasarkan buku panduan sistem dan prosedur pengajuan TA persyaratan 

yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melaksanakan TA pada dasarnya 

meliputi jumlah SKS dan indeks prestasi yang telah berhasil dicapai oleh 

mahasiswa. 

Syarat-syarat TA, yaitu: 

1. Mahasiswa harus terdaftar dan mengisi mata kuliah TA pada KRS semester 

aktif. 
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2. Transkrip nilai sementara minimal 95 sks. 

3. Nilai D dan E tidak lebih dari 10% dari total sks. 

4. Mengajukan formulir pengajuan TA (Form TA 01) diisi oleh mahasiswa 

dan ditandatangan oleh Pembimbing Akademik. 

5. Telah menyerahkan laporan KP dengan bukti form (B1). 

6. Fotokopi KRS (menunjukkan yang asli) terbaru. 

7. Menyerahkan draft proposal TA (BAB I, II, III, jangkaan hasil dan daftar 

pustaka) kepada ketua jurusan (panduan sistem dan prosedur Tugas Akhir 

UIN Suska Riau, 2008). 

Para mahasiswa yang telah mengumpulkan jumlah SKS sebanyak minimal 

95 SKS dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan jurusan, dapat segera 

mempersiapkan judul penelitian untuk selanjutnya diusulkan kepada jurusan. 

Mahasiswa yang melaksanakan TA atau skripsi diwajibkan melaksanakan 

kegiatan tersebut secara sungguh-sungguh di bawah bimbingan dosen 

pembimbing. Mahasiswa wajib melaporkan secara rutin setiap perkembangan dari 

pelaksanaan TA atau skripsi kepada dosen pembimbing. Perpanjangan 

pelaksanaan TA atau skripsi melebihi dua semester hanya dapat dipertimbangkan 

apabila mahasiswa yang bersangkutan sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. 

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, mahasiswa mengusulkan untuk 

menempuh ujian TA atau skripsi kepada koordinator TA dengan mengisi formulir 

yang disediakan dan menyerahkan laporan yang telah ditandatangani oleh dosen 

pembimbing. Koordinator TA akan menyusun tim penguji yang terdiri dari para 

dosen penguji, menetapkan jadwal ujian, dan tempat ujian. Ujian dilaksanakan 

dengan didahului oleh penyajian ringkasan TA atau skripsi dan dilanjutkan 

dengan pertanyaan-pertanyaan oleh dosen penguji dalam waktu kurang lebih 1 

(satu) jam.  

Hasil ujian dinilai oleh tim penguji dalam tiga aspek: 

1. Berdasarkan sikap dan keterampilan.  

2. Penguasaan materi.  

3. Penulisan laporan. 
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Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diwajibkan melaksanakan perbaikan 

pada laporan yang akan dijilid keras dan menggandakannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, setelah mendapatkan pengesahan dari dosen penguji, 

dosen pembimbing dan ketua jurusan. 

2.13. Website 

Rachel (2015) website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (web 

page), dan umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (domain name), 

atau subdomain dalam World Wide Web (WWW) di internet. WWW terdiri dari 

seluruh situs web yang tersedia kepada publik.  

Bisa juga disebut sebagai kumpulan-kumpulan yang berasal dari file-file 

berisi bahasa pemograman untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi, 

suara, atau gabungan dari keseluruhan baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk suatu rangkaian dan terhubung dengan jaringan. 

2.14. User Acceptance Testing (UAT) 

Menurut Zarnelly (2014) UAT merupakan pengujian yang dilakukan oleh 

pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi- fungsi yang ada pada sistem 

tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati bersama. 

Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software 

yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini semestinya 

menjadi acuan untuk pengujian. Sedangkan menurut Mutiara, dkk (2014) UAT 

adalah proses pengujian oleh user dan menghasilkan dokumen untuk dijadikan 

bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat diterima user dan hasil 

pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 

2.15. Chart  

Menurut Shewhart (1924), Chart adalah sebuah grafik yang memberi 

gambaran tentang perilaku sebuah proses yang disajikan dalam bentuk visual 

gambar dan tentunya menjelaskan tentang sebuah jumlah dengan waktu yang 

berbeda-beda. Diagram ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_A._Shewhart&action=edit&redlink=1
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bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Secara garis besar grafik 

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu grafik batang, grafik garis, grafik 

lingkaran. 

Grafik batang digunakan untuk manampilkan dan memperlihatkan 

perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Grafik batang 

merupakan grafik yang paling sederhana dan mudah dipahami, karena hanya 

menggambarkan data dalam bentuk batang. 

2.16. Astah 

Astah Community 6.9.0.0 merupakan sebuah Software yang digunakan 

untuk membuat model UML. Software ini berguna untuk mengembangkan sebuah 

aplikasi dengan menggunakan UML yang dapat membuat rancangan seperti use 

case, activity diagram, sequence diagram, dan perancangan UML lainnya. 

Astah comunity merupakan tool dengan fitur-fitur dasar, dilengkapi dengan 

fitur mencetak diagram, import/export program. Software ini dapat di download 

melalui website yang tersedia. 

2.17. Program Studi Sistem Informasi 

Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat di Jalan H. R. Soebrantas 

No. 155 Km. 15 Panam Kecamatam Tampan Kota Pekanbaru, merupakan 

program studi yang bergerak dibidang keilmuan IT khususnya manajemen 

teknologi informasi. 

Identitas Program Studi Informasi: 

Program Studi : Sistem Informasi 

Jurusan/Departemen : Sistem Informasi 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

Perguruan Tinggi  : Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

Nomor SK Pendirian : DJ.II/26/2006 

Tanggal SK Pendirian : 20 Ferbuari 2006 
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Bulan & Tahun penyelenggaraan : Juli 2002 

Nomor SK Izin Operasional : DJ.I/123/2012 

Tanggal SK Izin Operasional : 25 Januari 2012 

Peringkat Akreditasi : B 

Nomor SK BAN-PT : 032/BAN – PT/ Ak – XV/SI/X/2012 

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km. : 15 

Panam – Pekanbaru 

Nomor Telpon : 085365618811 

Nomor Fax : - 

Homepage dan Email : http://www.uin-suska.ac.id/saintek 

 Profil lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran D.  

http://www.uin-suska.ac.id/saintek

