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2.1.  Sistem Pendukung Keputusan  

2.1.1.  Pengertian Sistem Pendukung Keputusan  

Menurut Kendall dan Kendall (2003), Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) bisa berfungsi dalam berbagai macam cara. Bisa digunakan untuk 

mengatur informasi dari situasi-situasi keputusan, berinteraksi dengan para 

pembuat keputusan, mengembangkan horison pembuat keputusan, menyediakan 

informasi-informasi untuk para pembuat keputusan, menambah struktur untuk 

keputusan-keputusan tersebut, serta menggunakan model pembuatan keputusan 

kriteria-ganda. Model kriteria-ganda meliputi proses-proses kekurangan, metode 

pembobotan, dan metode eliminasi sekuensial, yang semuanya sangat sesuai 

untuk mengendalikan kerumitan dan sifat semi terstruktur dari berbagai problem 

yang didukung lewat SPK. SPK merupakan salah satu cara mengorganisir 

informasi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan 

(Kendall dan Kendall, 2003). SPK tidak hanya merupakan transformasi otomatis 

yang ditampilkan pada data, maupun cara menampilkan keluaran dalam bentuk 

laporan. Melainkan dirancang untuk penyelesaian masalah para pembuat 

keputusan dan kebutuhan-kebutuhan aplikasi. Serta dapat menggantikan 

keputusan maupun membuat suatu keputusan untuk pengguna. 

2.1.2.  Fase-fase Proses Pengambilan Keputusan  

Simon dalam Turban (2005), mengatakan proses pengambilan keputusan 

meliputi tiga fase utama yaitu inteligensi, desain, dan kriteria. Kemudian 

menambahkan fase keempat yakni implementasi. Model Simon merupakan 

karakteristik yang paling kuat dan lengkap mengenai proses pengambilan 

keputusan. 
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1. Fase Intelegensi  

Inteligensi dalam pengambilan keputusan meliputi scanning (pemindaian) 

lingkungan, secara intermiten ataupun terus-menerus. Inteligensi 

mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau 

peluang-peluang masalah (Turban, 2005). 

2. Fase Desain  

Fase desain meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis 

tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman 

terhadap masalah dan menguji solusi yang layak (Turban, 2005).   

3. Fase Pilihan 

Pilihan merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Fase 

pilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil 

suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Sebagai contoh, 

seseorang dapat menghasilkan alternatif baru selagi mengevaluasi 

alternatif yang ada. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan 

rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Sebuah solusi 

untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-

variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Memecahkan 

sebuah model tidak sama halnya dengan memecahkan masalah yang 

direpresentasikan oleh model. Solusi untuk model menghasilkan sebuah 

solusi yang direkomendasikan untuk masalah (Turban, 2005). 

4. Fase Implementasi  

Pada hakikatnya implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu 

masalah adalah inisiasi terhadap hal baru, atau pengenalan terhadap 

perubahan. Definisi implementasi sedikit rumit karena implementasi 

merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batasan-batasan 

yang tidak jelas. Implementasi berarti membuat suatu solusi yang 

direkomendasikan bisa bekerja, tidak memerlukan implementasi suatu 

sistem komputer. Menentukan apakah masalah benar-benar ada, dimana 

masalah tersebut, dan seberapa signifikan, dapat dilakukan setelah 

investigasi awal selesai dilakukan. Poin kunci adalah apakah sistem 
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informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari 

sebuah masalah (Turban, 2005).  

2.1.3.  Ciri-ciri Sistem Pendukung Keputusan 

Ciri-ciri Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menurut Kosasi dan Kusrini 

dalam Kurniasih (2013), seperti yang dirumuskan oleh Alters Keen adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem pendukung keputusan ditujukan untuk membantu pengambilan 

keputusan-keputusan yang kurang terstruktur dan umumnya dihadapi oleh 

para manajer yang berada di tingkat puncak. 

2. Sistem pendukung keputusan merupakan gabungan antara kumpulan 

model kualitatif dan kumpulan data. 

3. Sistem pendukung keputusan memiliki fasilitas interaktif yang dapat 

mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer. 

4. Sistem pendukung keputusan bersifat luwes dan dapat menyesuaikan 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 

2.1.4.  Karakteristik, Kemampuan, dan Keterbatasan SPK 

Menurut Turban dalam Kurniasih (2013), menjelaskan terdapat sejumlah 

karakteristik dan kemampuan dari SPK yaitu: 

a) Karakteristik SPK 

1. Mendukung seluruh kegiatan organisasi. 

2. Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. 

3. Dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. 

4. Terdapat dua komponen utama, yaitu data dan model. 

5. Menggunakan baik data eksternal dan internal. 

6. Memiliki kemampuan what-if analysis dan goal seeking analysis. 

7. Menggunakan beberapa model kuantitatif. 

b) Kemampuan SPK 

1. Menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani 

masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. 
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2. Membantu manajer pada berbagai tingkatan manajemen, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. 

3. Menunjang pembuatan keputusan secara kelompok maupun 

perorangan. 

4. Menunjang pembuatan keputusan yang saling bergantung dan 

berurutan. 

5. Menunjang tahap-tahap pembuatan keputusan antara lain intelligensi, 

desain, choice, dan implementation. 

6. Kemampuan untuk melakukan adaptasi setiap saat dan bersifat 

fleksibel. 

7. Kemudahan melakukan interaksi sistem. 

8. Meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan daripada 

efisiensi. 

9. Mudah dikembangkan oleh pemakai akhir. 

10. Kemampuan pemodelan dan analisis pembuatan keputusan. 

11. Kemudahan melakukan pengaksesan berbagai sumber dan format 

data. 

c) Keterbatasan SPK 

1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak 

dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak 

semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. 

2. Kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan 

yang dimilikinya (pengetahuan dasar serta model dasar). 

3. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung 

juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakannya. SPK tidak 

memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia. 

Karena walau bagaimana pun canggihnya suatu SPK, hanyalah sautu 

kumpulan perangkat keras, perangakat lunak dan sistem operasi. 
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2.2.  Sejarah  Hijab dan Pemilihan Model Hijab 

Hijab atau jilbab, pertama kali muncul di Arab. Lalu hijab menyebar ke 

negara-negara Timur Tengah karena adanya perintah untuk berhijab bagi 

perempuan muslim. Persebaran hijab dimulai pada abad ke-9 sampai abad ke-12 

yang menyebar ke negara Timur Tengah dan sampai di Nusantara sebagai  

selendang. Sampai abad 19 perempuan muslim di Nusantara mengenakan hijab 

hanya dengan di selampirkan, hal ini disebabkan karena persebaran hijab yang 

dibawa oleh Wali Songo yang masih mentolerir budaya lokal. Pada abad 20 hijab 

di Indonesia mulai bervariasi karena arus globalisasi yang menyebabkan 

masyarakat membuat variasi baru tentang hijab yang dikenakannya.  Di Indonesia 

istilah hijab sebelumnya dikenal dengan sebutan kerudung. Baru sekitar tahun 

1980-an istilah jilbab mulai populer dikalangan masyarakat, dan pada tahun 2011 

istilah hijab menjadi populer karena adanya komunitas perempuan muslim yang 

mengusung jilbab dengan istilah hijab (Rakhmawati dan Handoyo, 2013).  

Pada dasarnya memakai hijab dianggap sebagai perilaku yang religius, 

tetapi karena arus perkembangan zaman memakai hijab telah menjadi popularisasi 

dan dianggap biasa saja oleh masyarakat. Bahkan hijab menjadi fashion baru di 

Indonesia dan menjadi sebuah trend dengan model hijab yang beraneka ragam 

yang disebut dengan hijab kreasi. Sekarang hijab telah diterima sepenuhnya oleh 

masyarakat Indonesia, dan menjadi suatu fashion baru. Hal ini dikarenakan 

adanya komunitas hijabers yang mengusung hijab fashion dan selalu 

mengkreasikan hijab yang mereka pakai, sehingga terlihat modis meskipun 

memakai busana muslim dan hijab yang syar’i. Berawal dari kemunculan 

komunitas hijabers yang membawa trend hijab kreasi, hijab tidak lagi dipandang 

sangat religius oleh masyarakat, tetapi telah dianggap sebagai sebagai trend 

fashion baru dalam berbusana muslim. Munculnya komunitas hijabers di 

Indonesia, membuat banyak muslimah yang sebelumnya tidak memakai hijab 

meniatkan diri memakai hijab, karena hijab telah dipandang oleh masyarakat 

sebagai trend dan tidak dianggap kuno (Rakhmawati dan Handoyo, 2013). 
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Pemilihan hijab disesuaikan dengan bentuk wajah sang pemakai agar 

tampilan busana muslimahnya menjadi sempurna. Adapun lima bentuk wajah 

yang ada pada diri manusia antara lain (Murtie, 2015): 

1. Bentuk wajah bulat biasanya memiliki dahi yang lebar dan dagunya 

membulat.  

2. Bentuk wajah lonjong memiliki dagu runcing dengan dahi yang cenderung 

sempit. 

3. Bentuk wajah oval merupakan bentuk wajah yang paling sempurna.  

4. Bentuk wajah persergi memiliki rahang yang cukup menonjol. 

5. Bentuk wajah hati memiliki dagu lancip namun tidak panjang. 

Selain dari bentuk wajah, pemilihan hijab juga disesuaikan dengan waktu 

dan acara tertentu. Adapun sembilan tempat penyesuaian hijab antara lain (Murtie, 

2015): 

1. Disekolah 

Menggunakan hijab saat mengikuti kegiatan ekstra dalam ruang lingkup 

sekolah (dikhususkan untuk para guru yang mengajar). 

2. Kampus 

Menggunakan hijab saat melakukan aktifitas dalam ruang lingkup kampus. 

3. Kantor 

Menggunakan hijab saat melakukan aktifitas dalam ruang lingkup kantor. 

4. Resepsi/pesta 

Menggunakan hijab saat melakukan aktifitas dalam acara-acara pesta 

pernikahan, aqiqah, atau pesta lainnya. 

5. Diluar Ruangan 

Menggunakan hijab saat melakukan aktifitas diluar ruangan. 

6. Ulang Tahun 

Menggunakan hijab saat melakukan aktifitas yang melibatkan banyak anak 

kecil. 

7. Pengajian 

Menggunakan  hijab saat melakukan aktifitas sedang mengikuti pengajian. 

8. Jalan santai 
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Menggunakan  hijab saat melakukan aktifitas sedang berlibur, atau jalan-

jalan santai. 

9. Olahraga 

Menggunakan  hijab saat melakukan aktifitas sedang berolahraga. 

Selanjutnya pemilihan hijab juga disesuaikan model hijab. Adapun lima 

model hijab antara lain (Murtie, 2015): 

1. Model  simpel 

Hijab modifikasi cocok digunakan saat dikantor, kampus, atau sekolah. 

2. Model sedikit Rumit 

Hijab modifikasi cocok digunakan saat acara-acara istimewa, misalnya 

acara resepsi/pesta. 

3. Model menutup bagian dada 

Hijab modifikasi cocok digunakan saat menghadiri acara pengajian, diluar 

ruangan, atau acara ulang tahun anak. 

4. Model jadi/langsung 

Hijab modifikasi cocok digunakan saat berada diluar ruangan, jalan santai, 

atau sedang berolahraga yang membutuhkan kelincahan gerak saat 

beraktivitas. 

5. Glamour 

Hijab modifikasi cocok digunakan saat acara resepsi/pesta, dengan warna 

dan bahan lebih variatif dimalam hari. 

2.3.  Metode Forward Chaining (Pelacakan Kedepan) 

Menurut Irawan (2007), metode forward chaining merupakan suatu 

metode dari inference engine untuk memulai penalaran atau pelacakan suatu data 

dari fakta-fakta yang ada menuju suatu kesimpulan. Menurut Wilson dalam 

Kusrini (2008), metode forward chaining (runut maju) merupakan suatu metode 

yang menggunakan himpunan aturan kondisi-aksi. Dalam metode ini, kaidah 

interpreter mencocokkan fakta atau statement dalam pangkalan data dengan 

situasi yang dinyatakan dalam bagian sebelah kiri atau kaidah if. 
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Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan 

ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Pelacakan maju ini sangat baik jika 

bekerja dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan 

ingin dicapai penyelesaian akhir, karena seluruh proses akan dikerjakan secara 

berurutan maju. Forward chaining merupakan metode inferensi yang melakukan 

penalaran dari suatu masalah kepada solusinya (Irawan, 2007).  

Tipe sistem yang dapat dicari dengan forward chaining  (Irawan, 2007) 

yaitu: 

1. Sistem yang dipersentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. 

2. Untuk setiap kondisi, sistem mecari rule-rule dalam knowledge base untuk 

rule-rule yang berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if. 

3. Setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta 

pada bagian then. Kondisi baru ini ditambahkan ke kondisi lain yang sudah 

ada. 

4. Setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui 

suatu kondisi baru dari konklusi yang diminta, sistem akan kembali ke 

langkah 2 dan mencari rule-rule dalam knowledge base kembali. Jika tidak 

ada konklusi baru, sesi ini berakhir. 

Menurut Sandika dkk (2014), Wilson memaparkan bahwa forward 

chaining  menggunakan himpunan aturan kondisi (If) dan aksi (then). Selanjutnya 

pendekatan yang dilakukan oleh Giarattano dan Riley menjelaskan bahwa 

pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba 

menggambarkan kesimpulan. Forward chaining mencari fakta yang sesuai 

dengan bagian if dari aturan if-then. Prosesnya dapat dilihat pada Gambar  2.1. 
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Gambar 2.1. Proses forward chaining 

(Sumber: Sandika dkk, 2014) 

Disimpulkan bahwa pendekatan yang didasari oleh data (data driven). 

Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan selanjutnya 

mencoba menggambarkan kesimpulan. Aturan dalam sistem merepresentasikan 

aksi-aksi yang harus diambil apabila terdapat suatu kondisi khusus pada item-item 

dalam memori kerja yang disebut himpunan aturan kondisi-aksi. Dalam metode 

ini, data digunakan untuk menemukan aturan yang mana yang akan dijalankan, 

kemudian aturan tersebut dijalan. Mungkin proses menambahkan data memori 

kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Aktivitas sistem dilakukan 

berdasarkan siklus mengenal beraksi (recognize-act). Pelacakan kedepan mencari 

fakta yang sesuai dari bagian if dari aturan if-then. 

2.4.  Mobile 

Menurut Irwansyah (2014), aplikasi mobile berasal dari kata application 

dan mobile. Application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara 

istilah aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu 

fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran 

yang dituju sedangkan mobile dapat di artikan sebagai perpindahan dari suatu 

tempat ke tempat yang lain. Maka aplikasi mobile dapat di artikan sebuah 

program aplikasi yang dapat dijalankan atau digunakan walaupun pengguna 

berpindah–pindah dari satu tempat ke tempat yang lain serta mempunyai ukuran 

yang kecil. Aplikasi mobile saat ini sangat dibutuhkan karena alat-alat 

telekomunikasi yang tersebar di seluruh dunia membutuhkan aplikasi-aplikasi 
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yang dapat mempermudah pekerjaan penggunanya dimanapun dan kapanpun 

terutama dalam hal informasi. Informasi merupakan hasil dari proses analisis, 

manipulasi dan presentasi data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. 

Mobile application adalah aplikasi perangkat lunak yang dibuat khusus untuk 

dijalankan didalam tablet dan juga smartphone. Umumnya developer mobile app 

memerlukan Intergrated Development Environments (IDE) dan juga SDK untuk 

pengembangan dari mobile app itu sendiri. Pada saat ini pada smartphone atau 

tablet ada satu aplikasi yang berguna untuk menyediakan berbagai macam 

aplikasi yang dapat dijalankan di device tersebut. Aplikasi ini sering disebut store. 

Contoh store yaitu Apple apps store, Samsung apps. Sistem aplikasi mobile 

merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan 

mudah dari satu tempat ketempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya 

komunikasi (Irwansyah, 2014). 

2.4.1.  Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut Akbar dkk (2015), Swastika memaparkan PHP merupakan 

bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan di dalam server dan kemudian diproses 

di server. PHP merupakan sebuah software open source. Hasilnya akan 

dikirimkan ke client, tempat pemakai menggunakan browser. PHP dikenal 

sebagai sebuah bahasa scripting, yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi 

di server, dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti 

Active Server Pages (ASP) atau Java Server Pages (JSP). Secara khusus, PHP 

dirancang untuk membentuk web dinamis.  

  Dalam penelitian Akbar (2015), Gathol menyebutkan bahwa ada 2 bentuk 

atau tipe dari aplikasi mobile, yaitu: 

1. Aplikasi mobile yang berdiri sendiri (standalone mobile application), 

dimana aplikasi yang hanya memiliki alarm, panggilan telepon dan game 

offline dan tidak memiliki akses internet. 

2. Aplikasi mobile yang memiliki web service, dimana telepon yang dapat 

melakukan akses ke jaringan internet. 
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PHP adalah sebuah proyek open source, yang berarti mempunyai akses 

untuk source code dan dapat menggunakan, mengubah, dan mendistribusi ulang 

semua tanpa biaya. PHP mempunyai banyak keunggulan diantaranya, performa 

yang sangat cepat, interface untuk banyak sistem database yang berbeda, murah, 

mudah dipelajari dan digunakan, ketersediaan source code. 

2.4.2.   MySQL 

Menurut Raharjo (2011), MySQL banyak digunakan di berbagai kalangan 

untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan data, mulai dari kalangan 

akademis sampai ke industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar. 

MySQL adalah sistem manajemen database relasional. Suatu database 

relasional menyimpan data dalam tabel-tabel terpisah. Hal ini memungkin 

kecepatan dan fleksibelitas. Tabel-tabel yang dihubungkan dengan relasi yang 

ditentukan membuatnya bias mengkombinasikan data dari beberapa tabel pada 

suatu permintaan. Bagian SQL dari kata MySQL berasal dari “Structured Query 

Language” bahasa paling umum yang dipergunakan untuk mengakses database. 

Konektivitas, kecepatan dan keamanannya membuat MySQL cocok untuk 

pengaksesan database pada internet. MySQL merupakan sistem client/server 

yang terdiri dari SQL server multiheraded yang memungkinkan backed yang 

berbeda, sejumlah program client dan library yang berbeda, tools administrative, 

dan beberapa antarmuka pemrograman. MySQL juga tersedia sebagai library 

yang bisa digabungkan ke aplikasi (Raharjo, 2011). 

2.5.  Metode Waterfall 

Menurut Nugroho (2010), pengembangan sistem informasi (system 

development) atau perangkat lunak (software engineering) dapat berarti menyusun 

perangkat lunak yang benar-benar baru atau yang lebih sering terjadi 

menyempurnakan yang sebelumnya. Bisa dilihat pada Gambar 2.2. 
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Perencanaan

Analisis

Perancangan

Implementasi

Pengujian

Pemeliharaan
 

Gambar 2.2. Diagram model waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 

1. Tahap awal yaitu perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang 

kebutuhan pengguna (user’s specification), studi-studi kelayakan 

(feasibility study) baik secara teknik maupun secara teknologi serta 

penjadwalan suatu proyek sistem informasi atau perangkat lunak. pada 

tahap ini pula, sesuai dengan kakas (tools) yang penulis gunakan yaitu 

UML. 

2. Tahap kedua adalah tahapan analisis (analysis), yaitu tahap dimana kita 

berusaha mengenai segenap permasalahan yang muncul pada pengguna 

dengan mendekomposisi dan merealisasikan use case diagram lebih lanjut, 

mengenai komponen-komponen sistem atau perangkat lunak, objek-objek, 

hubungan antar objek dan sebagainya. 

3. Tahap ketiga adalah tahap perancangan (design) dimana penulis mencoba 

mencari solusi dari permasalahan yang didapat dari tahap analisis. 

4. Tahap keempat adalah tahap implementasi dimana penulis 

mengimplementasikan perencanaan sistem ke situasi nyata yaitu dengan 

pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak aplikasi 

pengkodean (coding). 
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5. Tahap kelima adalah pengujian (testing), yang dapat digunakan untuk 

menentukan apakah sistem atau perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai 

dengan kebutuhan pengguna atau belum, jika belum, proses selanjutnya 

adalah bersifat interaktif, yaitu kembali ketahap-tahap sebelumnya. Tujuan 

dari pengujian itu sendiri adalah untuk menghilangkan atau 

meminimalisasi cacat program (defect) sehingga sistem yang 

dikembangkan benar-benar akan membantu para pengguna saat mereka 

melakukan aktivitas-aktivitasnya. 

6. Tahap keenam adalah tahap pemeliharaan (maintenance) atau perawatan 

dimana pada tahap ini mulai dimulainya proses pengoperasian sistem dan 

jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian jika 

waktu penggunaan sistem habis, maka akan masuk lagi pada tahap 

perencanaan. 

2.6.  Perancangan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

Menurut Sholiq (2006), metode berorientasi objek merupakan paradigma 

baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai 

sekumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Berorientasi objek 

adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek-objek 

diskrit yang bekerja sama antara informasi atau struktur data dan perilaku yang 

mengaturnya. Pendekatan perancangan sistem berorientasi objek adalah suatu 

teknik pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem (sistem perangkat 

lunak, sistem informasi, atau sistem lainnya). Pendekatan ini memandang sistem 

yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek-objek dunia nyata.  

Metode OOAD melakukan pendekatan terhadap masalah dari perspektif 

obyek, tidak pada perspektif fungsional seperti pada pemrograman terstruktur. 

Akhir-akhir ini penggunakan OOAD meningkat dibandingkan dengan pengunaan 

metode pengembangan software dengan metode tradisional. Hal tersebut untuk 

memenuhi peningkatan kebutuhan akan pendekatan berorientasi obyek pada 

aplikasi bisnis. Tahap perancangan dimulai dengan hasil keluaran yang dihasilkan 

tahapan analisis dan aktivitas yang dilakukan adalah secara perlahan bergeser 
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tekanannya dari domain aplikasi menuju ke domain komputasi. OOAD adalah 

metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek dibandingkan 

dengan data atau proses (Sholiq, 2006).  

Object Oriented Analysis (OOA) adalah tahapan untuk menganalisis 

spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan dibangun dengan konsep 

beriontasi objek. OOA biasanya menggunakan kartu CRC (Component, 

Responsibility, Collaborator) untuk membangun kelas-kelas yang akan digunakan 

atau menggunakan Unified Modeling language (UML). Object Oriented Design 

(OOD) adalah perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang 

akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih 

mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. OOA dan 

OOD seringkali memiliki batasan yang sama, sehingga biasanya disebutkan 

langsung menjadi OOAD (Sholiq, 2006). 

2.6.1.  Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Nugroho (2005), pada perkembangan teknik pemrograman 

berorientasi objek, muncullah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk 

pembangunan perangkat lunak yang di bangun dengan pemrograman berorientasi 

objek, yaitu UML. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual 

untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari 

sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks 

pendukung. 

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal di dunia sistem informasi yang 

tidak dapat dilakukan, semua tergantung kebutuhan lingkungan dan konteksnya. 

Begitu juga dengan perkembangan penggunaan UML bergantung pada level 

abstraksi penggunaannya. Jadi belum tentu pandangan yang berbeda dalam 

penggunaan UML adalah suatu yang salah, tapi perlu ditelaah dimanakah UML 

digunakan dan hal apa yang ingin divisualkan. Secara analogi jika dengan bahasa 

yang kita gunakan sehari-hari, belum tentu penyampaian bahasa dengan puisi 

adalah hal yang salah. Sistem informasi bukanlah ilmu pasti, maka jika ada 
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banyak perbedaan dan interpretasi di dalam bidang sistem informasi merupakan 

hal yang sangat wajar (Nugroho, 2005).  

2.6.2.  Diagram Use Case  

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 

(Nugroho, 2005).  

Tabel 2.1. Simbol use case diagram. 

No. Simbol Deskripsi 

1 
 

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. 

2 
 

Aktor 

 

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 

simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum 

tentu merupakan orang. 

3   
Asosiasi/association 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

2.7.  Unit Test (UT) 

UT metode verifikasi dan validasi software yang dilakukan oleh developer 

untuk memastikan bahwa unit individual dari suatu source code berfungsi 

sebagaimana dimaksudkan. Unit individual dalam suatu source code bisa berupa 

function dan procedure (pada paradigma terstruktur) serta class dengan berbagai 

method (pada paradigma obyek). Dalam literatur software testing, biasanya UT  

ini dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

Actor
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1. Static UT. Dalam static UT, developer tidak mengeksekusi unit individual 

tersebut tetapi akan dilakukan review terhadap source code tersebut 

dengan melihat berbagai kemungkinan perilaku yang mungkin terjadi 

terhadap software. Review terhadap unit individual dilaksanakan dengan 

menggunakan 2 teknik: 

1. Inspection: review dilakukan oleh peer group dengan suatu kriteria 

tertentu. 

2. Walkthrough: developer memimpin tim untuk melakukan simulasi 

berdasarkan skenario tertentu. 

2. Dynamic UT. Dalam dynamic UT, developer melakukan eksekusi source 

code secara terisolasi, dalam artian tidak berada dalam execution 

environment yang semestinya.   

Dari definisi di atas, UT merupakan pengujian fitur atau modul yang 

merupakan bagian kecil dari sistem yang diuji secara terpisah untuk memastikan 

fitur atau modul tersebut dapat berfungsi dengan baik dan benar.  

2.8. Black Box  

Pengujian ini juga sering disebut pengujian fungsional karena penguji 

hanya melakukan pengujian pada perangkat lunak yang berkaitan dengan 

fungsionalitas dan bukan pada implementasi perangkat lunak. Pengujian ini 

berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari 

perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa black box merupakan pengujian yang berfokus 

pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi input dan 

output sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati, 2016). 

2.9.  User Acceptance Testing (UAT) 

Zarnelly dan Della (2014), UAT yaitu 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. Dari 

definisi di atas, UAT adalah suatu proses pengujian oleh pengguna yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa software 
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yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna, apabila hasil 

pengujian (testing) sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna. 

 

2.10. Penelitian Terdahulu 

Pada implementasinya, SPK biasanya dibantu oleh sebuah metode untuk 

menyelesaikan sebuah kasus. Salah satu metode yang biasa digunakan dalam SPK 

adalah metode forward chaining. Forward chaining merupakan metode inferensi 

yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya (Irawan, 2007). 

Forward chaining telah sukses digunakan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, Setyowati dan Permana (2013) membuat sistem pakar diagnosa 

penyakit tanaman padi berbasis web dengan menggunakan metode forward 

chaining. Hasil penelitian mereka menunjukkan dapat membantu praktisi 

pertanian maupun petani yang masih awam dalam menentukan jenis suatu 

penyakit serta gejala-gejala yang ditimbulkan pada tanaman padi serta mengetahui 

penyebab dan cara penanggulangannya. 

Pratama dkk (2013) membuat rancang bangun aplikasi sistem pakar untuk 

menentukan penyakit pada tanaman kedelai dengan menggunakan metode 

forward chaining. Hasil penelitian mereka dapat memberikan suatu keputusan 

yang berisi tentang jenis penyakit yang diderita oleh kedelai dan penanganannya. 

Rahmana (2013) membuat sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan jenis kehamilan ektopik dengan metode  forward chaining. Hasil 

penelitiannya menunjukkan mampu mebantu mengambil keputusan penyakit pada 

kasus kehamilan ektopik berdasarkan gejala yang dimasukkan dan dapat 

memberikan solusinya. 

Widodo dkk (2013) membuat penerapan metode forward chaining pada 

aplikasi sistem pakar berbasis web untuk diagnosa gangguan ketidakseimbangan 

asam/basa pada manusia. Hasil penelitian mereka menunjukkan efektif membantu 

pengguna untuk mendeteksi gangguan ketidakseimbangan asam dan basa pada 

manusia. 

Sandika dkk (2014) membuat penentuan karakteristik pengguna sebagai 

pendukung keputusan dalam memilih smartphone menggunakan forward 
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chaining. Hasil penelitian mereka menunjukkan dapat memberikan saran kepada 

masyarakat agar dapat memilih smartphone yang sesuai dengan masing-masing 

karakteristik pengguna.  

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan model hijab ini, 

akan dibuat berbasis mobile. Mobile application adalah aplikasi perangkat lunak 

yang dibuat khusus untuk dijalankan didalam tablet atau smartphone (Irwansyah, 

2014). 

Penelitian sebelumnya telah banyak menerapkan SPK dalam aplikasi 

mobile. Oktariani dan Jauhari (2011) membuat sistem pendukung keputusan 

berbasis mobile untuk penentuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada suatu bank. 

Hasil penelitan mereka mengatakan mampu mempersingkat waktu yang 

dibutuhkan untuk menentukan kredit dan meminimalisir kesalahan dalam 

penentuan kelayakan kredit. 

Ajiwerdhi dkk (2012) membuat pengembangan sistem pendukung 

keputusan berbasis mobile untuk pengisian kartu rencana studi dengan Fuzzy 

Multi-Attribute Decision Making (FMADM) metode Simple Additive Weighting 

(SAW). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dengan adanya perangkat 

mobile tersebut bisa mempersingkat waktu dan memudahkan mahasiswa dalam 

memilih matakuliah yang akan diambil saat pengisian KRS setiap semesternya. 

Sardirinto (2013) membuat aplikasi sistem pendukung keputusan 

kelayakan peminjaman kredit nasabah koperasi berbasis android. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dapat meminimalisir waktu  dalam penentuan 

kelayakan pemberian kredit koperasi. 

Utama (2013) membuat sistem pedukung keputusan untuk menentukan 

prioritas penanganan perbaikan jalan menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW) berbasis mobile web. Hasil penelitiannya menunjukkan dapat 

menambah efektifitas dari kegiatan yang dilakukan  oleh dinas PU Bina Marga 

khususnya yang berhubungan dengan rencana perbaikan jalan. Selain 

meningkatkan efektifitas, SPK ini juga dapat meningkatkan efisiensi waktu 

pelaksanaan kegiatan maupun biaya yang dikeluarkan. 
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Surahman dkk (2013) membuat perangkat lunak sistem pendukung 

keputusan pemilihan bibit ikan tawar berbasis aplikasi mobile. Hasil penelitian 

meraka menunjukkan dapat memberikan informasi rekomendasi pemilihan bibit 

ikan tawar dan mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan mengenai 

pemilihan bibit ikan tawar. 


