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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

 Suatu sistem terdiri dari bagian sistem-sistem (subsistem). Sistem 

komputer terdiri dari perangakat keras dan perangkat lunak. Masing-masing 

subsistem terdiri dari komponen-komponen. Subsistem perangkat keras terdiri 

dari alat masukan, alat pemroses, alat keluaran dan simpanan luar. Subsistem-

subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan 

sehingga sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi 

dari subsistem-subsistem memiliki suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi. 

Sistem dapat didefiniskan sebagai kumpulan dari prosedur–prosedur yang 

mempunyai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005). 

2.2  Konsep Dasar informasi 

 Informasi didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian 

adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu (Jogiyanto, 2005). 

2.3  Konsep Dasar Sistem Informasi 

  Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambilan keputusan yang tepat (Jogiyanto, 2005). 
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2.3.1  Komponen Sistem informasi 

 Komponen–komponen sistem informasi di buku ini akan diderifasi secara 

logikan mulai dari siklus pengolahan data.  

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Pengolahan Data (Jogiyanto, 2009) 

 

2.3.2    Kegiatan Sistem Informasi 

Menurut (Jogiyanto, 2009) kegiatan sistem informasi ada 5 yaitu: 

1) Input 

Menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data yang diproses. 

2) Proses 

Menggambarkan  bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu 

informasi yang bernilai tambah. 

3) Output 

Suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas tersebut. 

4) Penyimpanan 

Suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 

5) Control 

Suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan 

dengan yang diharapkan. 

 

2.4.  Pembayaran Sumbangan Pendidikan 

Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar. Proses membayar 

sumbangan pendidikan yang dilakukan berulang-ulang, sekali dalam satu bulan, 

sedangkan menurut (Suryosubroto, 2004) dasar hukum pengusutan SPP adalah 

keputusan bersama tiga menteri, yaitu: (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(No. 0257/K/1974), (2) Menteri dalam Negeri (No. 221 tahun 1947), (3) Menteri 

Keuangan (No. Kep.1606/MK/11/1974). SPP dimaksudkan untuk membantu 

pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukan pada pasal 12 keputusan tersebut 

yakni untuk membantu penyelenggaraan sekolah, kesejahteraan personal, 

perbaikan sarana dan prasarana dan kegiatan supervisi. Selanjutnya pada pasal 18 

INPUT MODEL 

 

OUTPUT 
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dinyatakan bahwa kedudukan Kepala Sekolah dalam pengelolaan SPP adalah 

bendaharawan khusus yang bertanggungjawab dalam penerimaan, penyetoran, 

dan penggunaan dana yang telah ditentukan terutama dana penunjang pendidikan 

(DPP). Pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan SPP diancam dengan 

hukuman jabatan (pasal 22). 

2.5      Pengenalan SMS Gateway 

 SMS Gateway merupakan suatu alat yang fungsinya sebagai sebuah 

penghubung atau jembatan antara aplikasi atau sistem dengan mobile phone.Di 

bawah ini disertakan sedikit ilustrasi mengenai penjelasan di atas. 

SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi penyebaran Informasi 

dengan menggunakan SMS. Anda dapat menyebarkan pesan ke ratusan nomor 

secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung dengan database nomor-

nomor ponsel saja tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel anda 

karena semua nomor akan diambil secara otomatis dari database tersebut. 

2.6.  Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. 

Awalnya PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa 

saja pengunjung pada homepage-nya. Rasmus Lerdorf adalah seorang pendukung 

open source. Oleh karena itu, ia mengeluarkan Personal Home Page Tools versi 

1.0 secara gratis kemudian menambah  kemampuan PHP 1.0 dan meluncurkan 

PHP 2.0 (Peranginangin, 2006). 

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. Interpreter PHP dalam mengeksekusi kode PHP pada sisi server (server-

side) berbeda dengan mesin maya Java yang mengeksekusi program pada sisi 

klien (client-side). PHP merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia 

web site.  
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2.7  MySQL 

 Menurut (Abdul Kadir, 2008) MySQL merupakan software yang 

tergolong sebagai Database Management System (DBMS) yang bersifat Open 

Source. Sebagai DBMS, MySQL memiliki 4 fitur yaitu: 

1) Multiplatform 

MySQL tersedia pada platform (Windows, Linux, Unix, dan lain-lain). 

2) Andal, cepat dan mudah digunakan. 

MySQL tergolong sebagai database server (server yang melayani permintaan 

terhadap database) yang andal dapat menangani database yang besar dengan 

kecepatan tinggi, mendukung banyak sekali fungsi untuk mengakses database 

dan sekaligus mudah digunakan. 

3) Jaminan keamanan akses 

MySQL mendukung pengamanan  database dengan berbagai kriteria 

pengaksesan. Sebagai gambaran, dimungkinkan untuk mengatur use tertentu 

agar bisa mengakses data yang bersifat rahasia (misalnya gaji pegawai), 

sedangkan user lain tidak boleh. 

4) Dukungan SQL 

MySQL mendukung perintah SQL (Structured Query Language). SQL 

merupakan standar dalam akses database relasional. 

 

2.8. Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

Object Oriented Analysis Design (OOAD) adalah rekayasa perangkat lunak 

yang model pendekatan sistem sebagai kelompok interaksi objek. Beberapa 

entitas mewakili setiap obyek, yang menarik dalam sistem menjadi model dan 

kelas, elemen data, dan perilaku. Analisis berorientasi objek (OOA) berlaku objek 

modeling teknik untuk menganalisis fungsional persyaratan untuk sistem. Secara 

singkat OOAD adalah metode analisis yang memeriksa requirement dari sudut 

pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan 

yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-

objek sistem atau subsistem.  
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2.9    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. 

Unified Modeling Language (UML) adalah metode pemodelan secara visual 

sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat software berorientasi objek. 

Karena UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi 

objek, maka semua elemen dan diagram berbasiskan pada paradigma object 

oriented. UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemograman visual saja, 

namun juga dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemograman, 

seperti JAVA, C++, Visual Basic, PHP,  atau bahkan dihubungkan secara 

langsung ke dalam sebuah object-oriented database 

Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan 

bentuk-bentuk diagram atau simbol untuk merepresentasikan elemen-elemen 

dalam sistem. Bentuk diagram yang digunakan ada 8 yaitu: (Nogroho, 2005) 

1) Use case Diagram  

2) Activity Diagram  

3) Sequence diagram  

4) Class Diagram  

5) Collaboration Diagram 

6) State Diagram 

7) Component Diagram  

8) Deployment Diagram  

Tabel 2.1  Tipe Diagram UML 

Diagram  Tujuan 

Use Case Menunjukkan sekumpulan kasus fungsional 

dan aktor dan hubungannya. 

Activity Pandangan operasi, bagaimana objek-objek 

bekerja, aksi-aksi yang mempengaruhi obyek, 

pandangan use case workflow. 
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Tabel 2.1  Tipe Diagram UML (lanjutan) 

Diagram Tujuan 

Sequence Berfungsi untuk overview prilaku sistem, 

menunjukkan objek-objek yang diperlukan, 

mendokumentasikan skenario dari suatu 

diagram Use Case, memeriksa jalur-jalur 

pengaksesan. 

Class 

 

 

Memodelkan kosakata di sistem, distribusi 

dan tanggung jawab, tipe primitif, kolaborasi, 

skema database logik. 

Collaboration Memodelkan pandangan prilaku sistem pada 

link-link di antara 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 API (Application Programming 

Interupt) 

Deployment Konfigurasi pemprosesan saat jalan dan 

komponen-komponen yang terdapat 

didalamnya. 

Sumber: (Nogroho, 2005) 

2.9.1 Use Case Diagram 

  Menurut (Nugroho, 2005) Use case atau diagram use case merupakan 

permodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan di buat. Use 

case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan di buat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 
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  Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesederhana 

mungkin. Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian aktor dan use 

case. 

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan di buat di luar sistem informasi yang akan di buat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 

belum tentu merupakan orang. 

2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram. 

Simbol Deskripsi 

 

 

         Use case 

Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan 

antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan 

dengan menggunakan kata kerja di awal di 

awal frase nama use case. 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinterkasi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan di buat itu sendiri, jadi walaupun simbil 

dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 

belum tentu merupakan 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. Relasi use 

case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang di tambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case tambahan itu. 

Actor
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Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram (lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

 
Include berarti use case yang tambahan akan 

selalu melakukan pengecekan apakah use 

case yang ditambah telah dijalankan sebelum 

use case tambahan dijalankan. 

 

Generalisasi 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum dari lainnya. 

Sumber: (Nugroho, 2005) 

2.9.2 Class Diagram 

Menurut (Nugroho, 2005) Diagram kelas atau Class Diagram 

menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan di 

buat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang di sebut atribut dan 

metode operasi. 

1) Atribut merupakan variabel-variabel yang di miliki oleh suatu kelas. 

2) Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 

 

Tabel 2.3 Simbol Class Diagram. 

Simbol Deskripsi 

 

Package 

Package merupakan sebuah 

bungkusan dari satu atau lebih kelas 

 

Kelas/class 

Kelas pada struktur sistem. 

NewPackage
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Tabel 2.3 Simbol Class Diagram (lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

 

antarmuka/interface 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

 

Assosiasi/association 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum. Asosiasi biasanya juga 

disertai dengan mutiplicity. 

 

Assosiasi berarah/directed association 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity. 

 

Generalisasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum-

khusus). 

 

Ketergantungan/dependency 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

 

Agregasi/aggregation 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part). 

Sumber: (Nugroho, 2005) 

2.9.3 Sequence Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek 

pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram 

sekuen maka haru diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case 

beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu. 

Banyaknya diagram sekuen yang harus digambar adalah sebanyak 

pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri atau yang penting semua use 

case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada 

NewInterface
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diagram sekuen sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan maka 

diagram sekuen yang harus di buat semakin banyak. 

 

Tabel 2.4 Simbol Sequence Diagram. 

Simbol Deskripsi 

 

 

 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi. 

 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

Sumber: (Nugroho, 2005) 

2.9.4 Collaboration Diagram 

Menurut (Nugroho, 2005) Diagram kolaborasi mengelompokkan message 

pada kumpulan diagram sekuen menjadi sebuah diagram. Dalam diagram 

kolaborasi yang di tuliskan adalah operasi/metode yang dijalankan antara objek 

yang satu dan objek lainnya secara keseluruhan. Oleh karena itu dapat diambil 

dari jalannya interaksi pada semua diagram sekuen. Penomoran metode dapat 

dilakukan berdasarkan urutan dijalankannya metode/operasi diantara objek yang 

satu dengan objek lainnya tau objek itu sendiri. 
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Tabel 2.5 Simbol Collaboration Diagram. 

Simbol Deskripsi 

 Actor juga dapat berkomunikasi dengan 

object , maka actor juga dapat diurutkan 

sebagai kolom. Simbol Actor sama pada 

Actor Use Case Diagram. 

 Object instance :  

Obyek yang dibuat, melakukan tindakan,  

dan / atau dimusnahkan selama lifeline 

 Interaksi link :  

Merupakan indikasi bahwa obyek kejadian  

dan berkolaborasi aktor dan pertukaran  

pesan. 

 Sinkronis pesan :   

Seketika sebuah komunikasi antara objek- 

objek yang menyampaikan informasi,  

dengan harapan bahwa tindakan akan  

dimulai sebagai hasil. 

Sumber: (Nugroho, 2005) 

2.9.5 Activity Diagram 

Menurut Nugroho (2005) Diagram aktivitas atau activity diagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut: 

1) Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 
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2) Urutan atau pengelompokan tampilan dari system/userinterface dimana setiap 

aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. 

3) Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

 

Tabel 2.6 Simbol Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain 

 

Action 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi 

 

 

Initial Node 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

 

 

Actifity Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan 

 

Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran 

Sumber: (Nugroho, 2005) 

  


