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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem 

Menurut Mc Leod (Darmawan dan Fauzi, 2013) sistem adalah sekelompok 

elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Juguyanto (Darmawan dan Fauzi,2013) terdapat dua kelompok 

pendekatan sistem di dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan pada prosedur 

dan pendekatan pada komponen-komponen, serta elemen-elemen. 

2.2. Informasi 

Informasi merupaka  hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil 

pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak 

memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah 

merupakan informasi bagi orang tersebut (Darmawan dan Fauzi, 2013). 

2.3. Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam 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 

laporanlaporan yang diperlukan (as cited in Saraswati, 2013). 

2.4. Sistem Informasi Akademik 

sistem informasi akademik sekolah adalah suatu sistem yang dirancang untuk 

keperluan pengolahan data-data akademik serta pengolahan data yang baik, rapi, 

dan terorganisir dalam sebuah lembaga pendidikan dengan penerapan teknologi 

komputer (as cited in Pandanwangi, 2014). 

2.5. Perancangan Sistem 

Nugroho (2002:140) menjelaskan dalam buku berjudul Analisis dan 

perancangan sistem informasi dengan metodologi berorientasi objek, perancangan 

sistem informasi adalah tahap awal dimana pendekatan awal untuk menyelesaikan 

masalah dipilih. Selama perancangan sistem, struktur keseluruhan diputuskan. 
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Arsitektur sistem adalah suatu cara pengorganisasian sistem kedalam apa yang 

dinamakan subsistem-subsistem. 

2.6. Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

OOAD adalah cara atau metode dalam memikirkan suatu masalah yang 

menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata dengan 

menggunakan dasar pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara 

struktur data dan perilaku dalam satu entitas. OOAD mencakup analisis dan desain 

sebuah sistem dengan pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) 

dan desain berorientasi objek (OOD). 

2.7. Unifield Modelling Language (UML) 

Menurut (Adi Nugroho, 2010) UML (Unified Modeling Language) adalah 

‘bahasa’ pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berpradigma 

‘berorientasi objek’. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk 

penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa 

sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Sebagai contoh, alih-alih membawa 

planet bumi ke meja kita, kita mungkin akan membawa peta-peta tentang bagian 

bumi tertentu ke meja kita untuk kita pelajari lebih jauh. Dalam hal ini, sasaran 

model sesungguhnya adalah abstraksi segala sesuatu yang ada di planet bumi 

menjadi gambaran-gambaran yang lebih mudah dipelajari dan dipahami. Adapun 

tujuan pemodelan (dalam kerangka pengembangan sistem/perangkat lunak 

aplikasi) adalah serupa dengan visualisasi, dan komunikasi antaranggota tim 

pengembang (saat seorang alalis/perancang perangkat lunak bekerja dalam tim 

beranggotakan beberapa/banyak anggota), serta sebagai sarana dokumentasi (yang 

bermanfaat untuk menelaah perilaku perangkat lunak secara seksama serta 

bermanfaat untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah selesai 

dikembangkan). 

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

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

lain: 
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2.7.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram 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 atau 

pengguna. 

2.7.2. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

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

Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut 

tidak lancip, yang didalam nya 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. Activity Diagram tidak 

perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk 

aliran kerja yang komplek dan melebar. 

2.7.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case. Diagram sequence menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa pesan 

yang digambarkan terhadap waktu Sequence diagram terdiri atas dimensi vertical 

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

digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan keluaran tertentu. 

Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja 

yang terjadi secara internal dan keluaran apa yang dihasilkan. Masing masing objek, 

termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal. Pesan digambarkan sebagai garis 

berpanah dari satu objek ke objek lainnya. 

2.7.4. Class Diagram 

Class Diagram menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 
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informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek 

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber untuk 

kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram ini 

untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. 

2.7.5. Deployment Diagram 

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. 

2.8. Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall 

Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam Systems Development 

Life Cycle (SDLC). Menurut Imam Fahrurrozi dan Azhari (Soerip, 2015) metode 

ini merupakan metode dengan model sekuensial, sehingga penyelesaian satu set 

kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas berikutnya. Fokus terhadap masing-

masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang 

sifatnya paralel. 

Berikut adalah tahapan metode Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Tahapan Metode Waterfall 
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Operation and Maintenance 
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1. Requirement Analysis 

Seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya 

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 tahapan coding system. Tahap ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran seperti apa sistem yang akan dibuat 

dan bagaimana interface untuk setiap kegiatannya. Tahap ini membantu 

dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan tahapan pemrograman. Pembuatan software dipecah 

menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap 

berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap 

modul yang dibuat, apakah telah memenuhi fungsi yang diinginkan atau 

belum. 

4. Integration dan Testing 

Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan 

dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software telah sesuai atau 

belum sesuai dengan desainnya. 

5. Operation dan Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah 

jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

2.9. PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP merupakan bahasa server-side yang cukup handal, yang akan disatukan 

dengan HTML dan berada di server. Artinya, sintaks dan perintah yang diberikan 

akan sepenuhnya dijalankan di server sebelum dikirim ke komputer klien. Pada 

awal tahun 1995, Rasmus Lerdorf membuat produk bernama PHP/FI (Personel 
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Home Page/Form Interpreter). Produk yang merupakan cikal bakal PHP ini ditulis 

menggunakan bahasa C, dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

database serta membuat halaman dinamis. 

2.10. MySQL 

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source. MySQL 

merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di dunia maya, 

yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. 

2.11. Penelitian Sebelumnya 

Permasalahan ini sebelumnya telah diangkat oleh Arum Pandanwangi 

(09650037) Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, pada kripsi tahun 2014 dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM 

INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE AGILE (STUDI 

KASUS: SMA PIRI 1 YOGYAKARTA)”. Pada penelitian ini sistem dibuat untuk 

melakukan pengelolaan pengelolaan informasi akademik pada SMA PIRI 1 

Yogyakarta. Sistem ini dibuat dengan menggunakan metode Agile. 

Yang membedakan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Arum Pandanwangi adalah pada metode yang 

digunakan yaitu OOAD, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode 

Agile. 

 


