
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perwakilan BPKP Provinsi Riau

2.1.1. Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai

hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menetapkan suatu

komitmen untuk mewujudkan visi Perwakilan BPKP Provinsi Riau ke depan

yaitu:

“Auditor Internl Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitaas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di

Wilayah Provinsi RIAU.” (http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp.,  2016)

2.1.2. Misi

Tugas dan kewenangan BPKP dinyatakan dalam Undang Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah:

1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola

Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah

Provinsi Riau.

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif di Wilayah Provinsi Riau.

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Riau.

(http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp.,  2016)

2.1.3. Tujuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Riau

menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu:
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1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional/Daerah yang Bersih dan Efektif di wilayah

Provinsi Riau.

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di wilayah Provinsi Riau.

3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di wilayah Provinsi Riau.

(http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp.,  2016)

2.1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tetang Organisasi Dan

Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera

Barat, Priovinsi Riau, Provinsi Jambi, Provisi Bengkulu, Provinsi Lampung,

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Dan Provinsi Papua pada BAB II (Kedudukan,

Tugas dan Fungis) Bagian Kedua (Tugas dan Fungsi) Pasal 3 Perwakilan BPKP

bertugas:

a) melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

b) melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.

c) melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau

atas pemerintah Kepala Daerah.

d) melaksanakan peminaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.

e) melaksanakan penyelenggaraan dan fungsi lain sesuai di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp.,  2016)
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2.1.5. Struktur Organisasi

Gambar 2.1. Struktur organisasi (http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp.,  2016)

2.2. Pengertian Sistem Informasi

2.2.1. Pengertian Sistem

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu

yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah suatu jaringan

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama

untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu

(Yasin, 2012). Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan

atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kristanto, 2003).

Karateristik sistem menurut Ladjamudin (2005) dan Yasin (2012) terdiri

dari 8 (delapan) yaitu:

1) Komponen Sistem (Componens)
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2) Batasan Sistem (Boundary)

3) Lingkungan Luar Sistem (Environment)

4) Penghubung Sistem (Interface)

5) Masukan Sistem (Input)

6) Keluaran Sistem (Output)

7) Pengolahan Sistem (Process)

8) Sasaran Sistem (Objective)

Klasifikasi sistem menurut Ladjamudin (2005) dan Yasin (2012) terdiri

dari 4 (empat) yaitu:

1) Sistem abstrak (Abstract System) dan sistem fisik (Phisycal System).

2) Sistem alamiah (Natural System) dan sistem buatan manusia (Human

Made System).

3) Sistem tertentu (Deterministic System) dan sistem tak tentu (Probabilistic

System).

4) Sistem tertutup (Closed System) dan sistem terbuka (Open System).

Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, perlu

untuk dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau dibutuhkan dalam

menghasilkan informasi. Siklus informasi atau siklus pengolahan data adalah

sebagai berikut.

Gambar 2.2. Siklus pengolahan data (Ladjamudin, 2005)

2.2.2. Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerima (Jogiyanto, 2005). Gordon. B. Davis (1985,

dalam buku Ladjamudin, 2005) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah

diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk

mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang.

Input
(Data)

Proses
(Pengolahan Data)

Output
(Informasi)
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Kualitas informasi (Quality of Information) menurut Ladjamudin (2005)

sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh 6 (enam) hal yaitu:

1) Relevan (Relevancy)

Informasi yang berkualitas akan mamu menunjukan benang merah

relevansi kejadian masa lalu, masa kini dan masa depan sebagai sebuah

bentuk aktivitas yang kongkrit dan mampu dilaksanakan, dan dibuktikan

oleh siapa saja.

2) Akurat (Accurancy)

Suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi

tersebut telah tersampaikan (Completeness), seluruh pesan telah

benar/sesuai (Correctrness), serta pesan yang disampaikan sudah lengkap.

3) Tepat Waktu (Timeliness)

Berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu, laporan-laporan

yang dibutuhkan dapat disampaikan tepat waktu.

4) Ekonomis (Economy)

Informasi mempuanyai daya jual yang tinggi, serta biaya operasional

untuk menghasilkan informasi tersebut minimal dan informasi mampu

memberikan damak terhadap pertumbuhan ekonomi dan teknologi

informasi.

5) Efisien (Efficiency)

Informasi sederhana, namun mampu memberikan makna dan hasil yang

mendalam, atau bahkan menggetarkan setiap orang atau benda apapun

yang menerimangya.

6) Dapat dipercaya (Reliability)

Informasi berasal dari sumber yang terpercaya, sumber tersebut telah teruji

kejujuranya.

2.2.3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem di dalam

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

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan
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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 (Jogiyanto, 2005).

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategis dari suatu

organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak

luar tertentu (Sutabri, 2012).

Taufiq (2013) mendefinisikan bahwa system informasi adalah kumpulan

dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolabirasi untuk

menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data dengan alat yang

namanya komputer sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi

pengguna.

2.2.4. Komponen Sistem Informasi

Menurut Kadir (2003) dalam suatu sistem informasi terdapat 6 (enam)

komponen yaitu:

1) Perangkat keras (hardware)

Mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.

2) Perangkat lunak (software)

Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat

memproses data.

3) Prosedur

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan

pembangkitan keluaran yang dikehendaki.

4) Orang

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem

informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.

5) Basis data (database)

Sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan
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penyimpanan data.

6) Jaringan komputer dan komunikasi data

Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai

secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

2.2.5. Manfaat Sistem Informasi

Sistem Informasi sangat besar sekali manfaatnya bagi setiap

perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun

manfaat sistem informasi dalam sistem informasi manajemen adalah:

1) Agar organisasi dapat beroperasi secara efesien

Sistem  informasi  manajemen  mengerjakan pekerjaan rutin secara

lebih cepat dan mudah. Efesiensi dicapai berkat prestasi sistem

pengolahan transaksi.

2) Agar organisasi dapat beroperasi dengan efektif

Efektifitas merupakan target dari sistem pendukung keputusan.

(Decission Support System). DSS merupakan informasi-informasi khusus

yang tersaring dan model-model informasi tersebut dapat ditampilkan

secara baik setiap kali dibutuhkan.

3) Agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik

Sistem informasi manajemen memberikan kemudahan dalam mendapatkan

informasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

4) Agar organisasi dapat meningkatkan kreasi/improvisasi terhadap

produk yang dihasilkan. Karena sistem informasi manajemen akan

mengintegrasikan  informasi  dalam  organisasi  sehingga dapat membantu

pengembangan usaha melalui kreasi produk.

5) Agar dapat meningkatkan usahanya

Sistem informasi manajemen yang baik mampu meningkatkan pangsa

pasar terhadap produk yang dihasilkan.
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2.3. Manajemen

2.3.1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah kata yang berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu

menegement yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris,

kata manajemen berasal dari kata to manage artinya mengelola, membimbing, dan

mengawasi. Jika diambil dalam bahasa Italia, berasal dari kata maneggiare

memiliki arti mengendalikan, terutama mengendalikan kkuda. Sementara itu,

dalam bahasa Latin, kata manajemen berasak dari kata manus yang berarti tangan

dan agree yang berarti melakukan, jika digabung memiliki arti menangani

(Barnawi, 2012).

Manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin

organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha

mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien (Husen, 2011).

Secara umum manajemen juga dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu

yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui

upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. Dalam hal

ini manajemen dibedakan menjadi 3 bentuk karakteristik, diantaranya adalah

Sebuah proses atau seri dari aktivitas yang berkelanjutan dan

berhubungan. Melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan

organisasi. Mendapatkan hasil-hasil ini dengan berkerja sama dengan sejumlah

orang dan memanfaatkan sumber-sumber dimiliki si organisasi.

2.3.2. Fungsi Dasar Manajemen

Ditinjau dari segi fungsinya, menurut Taufiq (2013) manajemen memiliki

4 fungsi dasar manajemen yang menggambarkan proses manajemen, semuanya

terangkum sebagai berikut:

1) Planning (Perencanaan)

Pernecanaan adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-

kegiatan. Fungsi perencanaan manajer meliputi usaha pemilihan berbagai

alternative tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang akan
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dijalankan. Jelas usaha tersebut merupakan pengambilan keputusan yang

mempengaruhi jalannya perusahaan di waktu-waktu yang akan datang.

2) Organizing (Organisasi)

Pengorganisasian merupakan meciptakan hubungan-hubungan antara

fungsi-fugsi, personalia dan factor fisik, agar supaya kegiatan-kegiatan

yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan

bersama.

3) Leading (Pengarahan)

Pengarahan merupakan usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu

agar semuanya itu dapat dlakukan. Apa yang direncanakan dan

diorganisasikan mungkin tak berjalan kecual jika bawahan diberitahu

tentang apa yang harus dilakukan.

4) Controlling (Pengawasan)

Pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada pengawasan

para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai rencana. Diharapakan

agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan

sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang

diperbolehkan. Pengawasan menjadikan siklus fungsi manajemen lengkap

dan membawa organisasi ke perencanaan. Makin jelas, lengkap dan

terkoordinir rencana-rencana makin lengkap pula pengawasannya.

Pengawasan itu terdiri dari penentuan standar-standar,

pengawasan/supervise kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan hasil

dengan standar, serta kegiatan mengoreksi kegiatan atau standar.

2.4. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

2.4.1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Definisi sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang

adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan

informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan

keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras

(hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model
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manajemen dan keputusan, dan sebuah data base. Kadir (2003) mendefinisikan

bahwa  sistem informasi manajemen merupakan salah satu jenis sistem informasi,

yang secara khusus ditujukan untuk menghasilkan informasi bagi pihak

manajemen untuk mengambil keputusan.

Taufiq (2013) mendefinisikan bahwa sistem informasi manajemen adalah

kumpulan sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk

membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi

yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan computer

sehingga bernilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna, atau dengan kata lain

sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi berbasis computer

yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan

informasi yang berkualitas.

2.4.2. Manfaat Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Menurut Taufiq (2013) manfaat sistem informasi manajemen ada 8

(delapan) yaitu:

1) Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat

bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya sistem informasi.

2) Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan

sistem informasi secara kritis.

3) Mengembangkan proses perencaan yang efektif.

4) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung

sistem informasi.

5) Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.

6) Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari

sistem informasi dan teknologi baru.

7) Memperbaiki prokdutifitas dalam aplikasi pengembangan dan

pemeliharaan sistem.

8) Organisasi menggunakan SIM untuk mengolah transaksi-transaksi

mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk

atau pelayanan mereka.
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2.5. Pengertian Pengawasan Non Audit

2.5.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai usaha sistematik menetapkan standar

peaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur

standar deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa

semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efesien

(Mockler, 1972 dikutip oleh Aedi, 2014). Dari pengertian yag dikemukakan oleh

Mockler di atas, jelaslah bahwa kegiatan pengawasan bukan hanya monitoring

pelaksanaan pekerjaan atau program melainkan pengawasan dimulai dari

menetapkan standar pelaksanaan. Dengan kata lain, pengawasan terintegrasi

dengan kegiatan perencanaan.

Weichrich dan Koontz (2005: 480) menyatakan: “The managerial function

of controlling is the measurement and correction of performa in order to make

sure enterprise objectives and the plans devised to attain them are being

accomplishes”. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa pengawasan

(controlling) merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengukur dan

melakukan koreksi atas kinerja atau upaya yang sedang dilakukan dalam rangka

meyakinkan atau memastikan tercapainya tujuan dan rencana yang telah

diterapkan (Aedi, 2014).

2.5.2. Pengertian Audit dan Non Audit

Secara etimologi, pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin dengan

kata auderee yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah

aktivitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat

pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Dengan demikian agar

kegiatan mendengar trjadi, maka:

1) Harus ada informasi.

2) Harus ada media.

3) Harus ada alat pendengaran.

4) Harus direspon.
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Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu kegiatan

menyerap, mengelola, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang

berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Dari pengertian tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa pemeriksaan:

1) Terdiri dari beberapa kegiatan.

2) Dilakukan oleh orang yang dipercaya.

3) Disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

4) Pihak yang berkepentingan menindaklanjuti. (Rahmadi dkk, 2011:1

dikutip oleh Devi Astriani, 2013)

Terkait dengan praktek akuntansi sebuah entitas, Arwns, Elder, dan

Beasley (2010:6 dikutip oleh Devi Astriani, 2013) mendefinisikan bahwa auditing

adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi

dengan kriteria yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:2 dikutip oleh Devi Astriani, 2013)

auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi

bukti secara objektif mengenai parnyataan-pernyataan tentang kegiatan dan

kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa pengertian auditing diatas maka audit mengandung

6 (enam) unsur yaitu:

1) Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau

prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi.

2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses

sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yanag mendasari pernyataan

yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi

tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

3) Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artrinya pernyataan

mengenai kegiatan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
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4) Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya mengumpulkan bukti mengenai

pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut

dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan

kriterian yang telah ditetapkan.

5) Penyampaian hasil (atestasi), diamana hasil dilakukan secara tertulis

dalam bentuk laporan audit (audit report).

6) Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap

laporan audit adalah para pemakai informasi.

Bentuk temuan pengawasan audit yang efektif terdiri dari 5 (lima) elemen

yaitu:

1) Kondisi

Kondisi dapat didefinisikan sebagai semua fakta yang dikumpulkan dalam

melakukan pengawasan.

2) Kriteria

Kriteria menggambarkan kondisi ideal yang dapat merujuk pada suatu

kebijakan, prosedur, atau peraturan pemerintah yang spesifik.

3) Akibat

Pernyataan akibat menggambarkan risiko-risiko tertentu yang muncul

sebagai dampak dari perbedaan antara apa yang ditemukan auditor

(kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria).

4) Sebab

Pernyataan sebab menerangkan mengapa terjadinya sebuah permasalahan,

dan mengapa tujuan dan sasaran tidak tercapai.

5) Rekomendasi

Aspek temuan ini menyarankan bagaimana perbaikan penyimpangan yang

terjadi.

Sedangkan untuk temuan pengawasan non adit tersiri dari 3 (tiga) elemen

yaitu:

1) Kondisi
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Kondisi dapat didefinisikan sebagai semua fakta yang dikumpulkan dalam

melakukan pengawasan.

2) Sebab

Pernyataan sebab menerangkan mengapa terjadinya sebuah permasalahan,

dan mengapa tujuan dan sasaran tidak tercapai.

3) Rekomendasi

Aspek temuan ini menyarankan bagaimana perbaikan penyimpangan yang

terjadi.

Fungsi audit adalah dengan melakukan rangkaian kegiatan pengawasan

sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan fungsi non audit meliputi

pembinaan dan pembekalan keilmuan dalam mempercepat kinerja

lembaga/pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mengawal RPJM

Nasional dan RPJM Pemda-pemda. Semua ini dilakukan demi pengamanan

keuangan negara dan pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai bentuk

pengabdian kami kepada bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan Good

Governance dan Clean Government (http://www.bpkp.go.id , 2016).

Pengawasan non audit merupakan suatu pengawasan atau control internal

didalam sebuah lembaga, bisa juga disebut sebuah pembinaan dalam ruang

lingkup internal.  Pembinaan dapat dilakukan melalui konsultasi, sosialisasi,

monitoring dan evaluasi dan reviu.

1) Kegiatan konsultasi dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan

dalam rangka membantu isntansi lingkup instansi utuk mencari solusi

dalam pelaksanakan tugas.

2) Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan peraturan-

peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

3) Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk menilai mutu kinerja

pengawasan yang telah dilakukan.

4) Review

Menelusuri ulang permasalahan yang terjadi dengan berdasarkan peraturan

yang berlaku dalam instansi  terkait.
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2.6. Perancangan Berbasis Objek (Object-oriented Analysis and Design)

Menurut Sugiarti (2013) analisis dan deain berorientasi objek adalah cara

baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat

pmenurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang

merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku. Konsep OOAD

mencakup analisis dan sedain sebuah system dengan pendekatan objek, yaitu

analisa berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi objek (OOD).

Menurut Sholiq (2006 dikutip oleh Aprisa, 2015), berorientasi objek atau

object oriented merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang

memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling

berinteraksi. Yang dimaksud dengan berorientasi objek adalah bahwa

mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang

bekerja sama antara informasi atau struktur data dan perilakau (behavior) yang

mengaturnya. Menurut Sholiq (2006 dikutip oleh Aprisa, 2015) beberapa istilah

berorientasi objek adalah:

1) Abtraksi (abtraction)

2) Pewarisan (inheritance)

3) Banyak bentuk (polymorphism)

4) Pembungkusan (encapsulation)

5) Pengiriman pesan (message sending)

6) Assosiasi (assosiation)

7) Aggregasi (aggregation)

Menurut Nugroho (2005) OOP (Object Oriented Programming) atau

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta

berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba-atasi dengan

bantuan komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara

keseluruhan.



21

2.6.1. OOA (Object Oriented Analysis)

Menurut Sugiarti (2013) OOA adalah metode analisis yang memeriksa

requirement (syarat/keperluan) harus dipenuhi sebuah system dari sudut pandang

kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. OOA

mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi

permasalahan tersebut dengan menggunakan ,etode berorientasi objek. Biasanya

analisa system dimulai dengan adanya dokumen permintaan (requirement) yang

diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan (misalnya: klien, developer,

pakar dan lain-lain).

Hasil analisa berorientasi objek adalah deskripsi dari apa system secar

fungsional diperlukanuntuk melakukan, dalam bentuk sebuah model konseptual.

Itu bisanya akan disajikan menggunakan kasus, satu atau lebih UML diagram

kelas, dengan sejumlah diagram interaksi. Tujuan dari analisa berorientasi objek

adalah untuk mengambangkan model yang digambarkan perangkat  lunak

computer karena bekerja untuk memenuhi seperangkat persyaratan yang

ditentrukan pelanggan.

2.6.2. OOD (Object Oriented Design)

Menurut Sugiarti (2013) OOD adalah metode untuk mengarahkan

arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau

subsistem. OOD mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis

berorientasi objek memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur

yang dipilih dan setiap non-fingsional seperti teknologi dan lingkungan, kendala

seperti transaksi throughput, response time, run-time platform, lingkungan

pengembang, atau bahasa pemrograman. Analisis dan desain berorientasi objek

adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model

yang dibuat menurut konsep sekitaqr dunia nyata. Dasar pembuatanya adalah

objek, yang merupakan kombinasi antara data dan perilaku dalam suatu entitas.

Pengertian “berorientasi objek” berarti bahwa kita mengorganisasikan perangkat

lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan

perilakunya.
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2.7. Metode Waterfall

Gambar 2.3. Tahapan metode waterfall (Herlambang, 2005)

Salah satu metode pengembangan sistem informasi yang sering adalah

SDLC (System Development Life Cycle). Berbagai macam perusahaan besar yang

mempunyai kekuatan IT yang besar sering menerapkan SDLC sebagai metode

pengembangan sistem informasi. Pada tulisan kali ini akan lebih fokus ke dalam

metode SDLC menggunakan metode waterfall. Metode waterfall mempunyai ciri

harus mengerjakan fase per fase dengan urut dan harus diselesaikan terlebih

dahulu sebelum masuk ke fase selanjutnya.

Pengembangan sistem informasi merupakan bagian pekerjaan utama dari

karyawan IT di setiap perusahaan. Sering kali metode pengerjaan proyek sistem

informasi menjadi masalah serius untuk perusahaan yang sangat konsen terhadap

perkembangan Teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik, diharapkan

perusahaan mendapatkan profit. Penetapan penggunaan metode dalam

pengembangan sistem informasi sering kali membutuhkan keputusan berbagai

pihak apakah ingin menggunakan metode yang mana. Di beberapa perusahaan,

seringkali metode pengembangan sistem informasi dijadikan standar di divisi

Teknologi sebagai cara kerja standar mereka.

Fungsi dari penerapan SDLC juga digunakan sebagai kontrol kerja dari

unit yang saling berkait. Setiap unit di divisi Teknologi akan mempunyai tugas

yang berbeda, sesuai tahapan di SDLC itu sendiri. Dalam penulisan makalah ini,

Operation and
maintanance

Integration and
System Testing

Implementation
and unit teting

System and
software Design

Requirement
Definition
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saya ingin menulis tentang penerapan SDLC dengan metode waterfall di tempat

saya bekerja. Seperti apa cara kerja divisi teknologi kami dalam penerapan SDLC,

mulai dari identifikasi masalah sampai mempromosikan atau

mengimplementasikannya.

2.7.1. Model SDLC Waterfall

Model waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang

mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam watefall harus diselesaikan

terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus terhadap

masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan

yang sifatnya paralel.

Langkah-langkah yang penting dalam model ini adalah sebagai berikut:

1) Penentuan dan analisa spesifikasi

Jasa, kendala dan tujuan dihasilkan dari konsultasi dengan pengguna

sistem kemudian dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai

dan staff pengembang.

2) Desain sistem dan sistem informasi

Proses desain sistem membagi kebutuhan-kebutuhan menjadi sistem

informasi atau perangkat keras. Proses tersebut menghasilkan sebuah

arsitektur sistem keseluruhan. Desain sistem informasi termasuk

menghasilkan fungsi sistem informasi dalam bentuk yang mungkin

ditransformasi ke dalam satu atau lebih program yang dapat dijalankan.

3) Implementasi dan ujicoba unit

Selama tahap ini desain sistem informasi disadari sebagai sebuah program

lengkap atau unit program. Uji unit termasuk pengujian bahwa setiap unit

sesuai spesifikasinya.

4) Integrasi dan ujicoba sistem

Unit program diintegrasikan dan diuji menjadi sistem yang lengkap untuk

meyakinkan bahwa persyaratan sistem informasi telah terpenuhi. Setelah

ujicoba, sistem disampaikan ke pelanggan.



24

5) Operasi dan pemeliharaan

Normalnya, ini adalah fase yang terpanjang. Sistem dipasang, digunakan,

dan dilakukan pemeliharaan termasuk pembetulan kesalahan yang tidak

ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem

dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru ditemukan.

Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan metode waterfall adalah

terstruktur. Tiap tahap memiliki metode untuk menghasilkan suatu dokumen yang

bisa diserahkan ke pemakai. Dokumen yang dihasilkan tiap tahap bisa

dispesifikasikan secara jelas dan mendetail.

Sedangkan kelemahan dari model ini adalah linear, tidak ada umpan balik

(feedback). Sumber daya dan penjadwalan harus diperkirakan pada awal proyek.

Tahap terisolasi, kurang terjalin transisi ke tahap berikutnya. Akibat paling besar

terasa pada tahap requirement. Pemakai tidak bisa melihat produk sistem

informasu sampai akhir proyek. Penekanan terbesar pada dokumen. Model

waterfall ini cocok untuk produksi suatu aplikasi tunggal yang biayanya rendah.

2.7.2. Kelemahan Menggunakan Metode Waterfall

1) Diperlukan majemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat

dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk.

2) Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak

awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya.

3) Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak

dapat mengakomodasi ketidak pastian pada saat awal pengembangan.

4) Pelanggan harus sabar, karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai

ketika tahap desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain

bisa memakan waktu yang lama.

5) Pada kenyataannya, jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori.

Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru.
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2.7.3. Kelebihan Menggunakan Metode Waterfall

1) Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan

tertentu.

2) Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase

berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen

tertentu.

3) Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno,

daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga

masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik.

2.8. Unifield Modelling Language ( UML)

Menurut Sugiarti (2013) UML (Unified Modeling Language) adalah

sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk menvisualisasi,

menspesifikasikan, membangun, dan pendomentasian dari sebuah sistem

pengembang software berbasis OO (Object-Oriented). UML sendiri juga

memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang meliputi konsep

bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa pemrograman yang spesifik,

skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem

software.

Unified Modelling Lenguage (UML) adalah bahasa pemodelan yang

menggunakan konsep orientasi objek. UML dibuat oleh Grady Booch, James

Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera Rational Software  Corp. UML

menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai

perspektif. UML tidak hanya dilakukan dalam pemodelan perangkat lunak, namun

hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan (Yasin. 2012) . Ada

beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain:

1) Digram use case (use case diagram)

2) Diagram aktivitas (activity diagram)

3) Diagram sekuensial (sequence diagram)
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4) Diagram kolaborasi (collaboration diagram)

5) Diagram kelas (class diagram)

6) Diagram statechart (statechart diagram)

7) Diagram komponen (component diagram)

8) Diagram deployment (deployment diagram)

2.8.1. Tujuan UML

Tujuan UML menurut Yasin (2012) diantaranya adalah:

1) Memberikan model yang siap dipakai, bahasa pemodelan visual yang

ekspresif untuk mengembangkan sistem dan yang dapat saling menukar

model dengan mudah dan dimengerti secara umum.

2) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa

pemrograman dan proses rekayasa.

3) Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam model.

2.8.2. Diagram Use Case

Diagram use case 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.

Tabel 2.1. Simbol use case diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Actor
Menspesifikasikan himpuan peran yang
pengguna mainkan ketika berinteraksi
dengan use case.

2 Dependency

Hubungan dimana perubahan yang terjadi
pada suatu elemen  mandiri (independent)
akan mempengaruhi elemen yang
bergantung padanya elemen yang tidak
mandiri (independent).

3 Generalization
Hubungan dimana objek anak (descendent)
berbagi perilaku dan struktur data dari objek
yang ada di atasnya objek induk (ancestor).
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Tabel 2.1. Simbol use case diagram (Lanjutan)

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

4 Include
Menspesifikasikan bahwa use case sumber
secara eksplisit.

5 Extend
Menspesifikasikan bahwa use case target
memperluas perilaku dari use case sumber
pada suatu titik yang diberikan.

6 Association
Apa yang menghubungkan antara objek satu
dengan objek lainnya.

7 System
Menspesifikasikan paket yang menampilkan
sistem secara terbatas.

8 Use Case
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang
ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu
hasil yang terukur bagi suatu aktor

9 Collaboration

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang
bekerja sama untuk menyediakan prilaku
yang lebih besar dari jumlah dan elemen-
elemennya (sinergi).

10 Note
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi
dijalankan dan mencerminkan suatu sumber
daya komputasi

(Sumber: Yasin, 2012)

Gambar 2.4. Contoh use case diagram (Yasin, 2012)

2.8.3. Diagram Aktivitas

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat

juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam
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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. Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja,

tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan

melebar.

Tabel 2.2. Simbol aktivity diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Actifity
Memperlihatkan bagaimana masing-masing
kelas antarmuka saling berinteraksi satu
sama lain

2 Action State dari sistem yang mencerminkan
eksekusi dari suatu aksi

3 Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali.

4 Actifity Final
Node Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan

5 Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu
berubah menjadi beberapa aliran

(Sumber: Yasin, 2012)

Gambar 2.5. Contoh aktivity diagram (Yasin, 2012)
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2.8.4. Diagram Sekuensial

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas

dalam use case.

Tabel 2.3. Simbol squence diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 LifeLine
Objek entity, antarmuka yang saling
berinteraksi.

2 Message
Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang
memuat informasi-informasi tentang aktifitas
yang terjadi

3 Message
Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang
memuat informasi-informasi tentang aktifitas
yang terjadi

(Sumber: Yasin, 2012)

Gambar 2.6. Contoh squence diagram (Yasin, 2012)

2.8.5. Diagram Kolaborasi

Diagram kolaborasi menunjukkan informasi yang sama persis dengan

diagram sekuensial, tetapi dalam bentuk dan tujuan yang berbeda. Pada diagram

sekuensial, keseluruhan interaksi berdasarkan urutan waktu, tetapi pada diagram

kolaborasi, interaksi antar objek atau aktor ditunjukkan dengan arah panah tanpa
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keterangan waktu.

Diagram  kolaborasi berbentuk seperti  bintang, dengan beberapa

objek yang berkomunikasi dengan sebuah objek pusat. Arsitek sistem

menggunakan diagram ini untuk menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun

sangat tergantung pada objek pusat, dan merancang ulang objek-objek untuk

mendistribusikan proses secara merata. Interaksi demikian akan sulit dilihat

jika menggunakan diagram sekuensial saja.

Table 2.4. Simbol kolaborasi diagram

SIMBOL NAMA KETERANGAN

Object Object merupakan instance dari sebuah class dan
dituliskan tersusun secara horizontal. Digambarkan
sebagai sebuah class (kotak) dengan nama obyek
didalamnya yang diawali dengan sebuah titik koma

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan object,
maka actor juga dapat diurutkan sebagai kolom.
Simbol Actor sama dengan simbol pada Actor Use
Case Diagram.

Message Message, digambarkan dengan anak panah yang
mengarah antar obyek dan diberi label urutan
nomor yang mengindikasikan urutan komunikasi
yang terjadi antar obyek.

(Sumber: Yasin, 2012)

Gambar 2.7. Contoh kolaborasi diagram (Yasin, 2012)
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2.8.6. Diagram Kelas

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan

dengan 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.

Tabel 2.5. Simbol kelas diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Generalization

Hubungan dimana objek anak (descendent)
berbagi perilaku dan struktur data dari
objek yang ada di atasnya objek induk
(ancestor).

2 Nary Association
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan
lebih dari 2 objek.

3 Class
Himpunan dari objek-objek yang berbagi
atribut serta operasi yang sama.

4 Collaboration
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang
ditampilkan sistem yang menghasilkan
suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor

5 Realization
Operasi yang benar-benar dilakukan oleh
suatu objek.

6 Dependency

Hubungan dimana perubahan yang terjadi
pada suatu elemen mandiri (independent)
akan mempegaruhi elemen yang
bergantung padanya elemen yang tidak
mandiri

7 Association
Apa yang menghubungkan antara objek
satu dengan objek lainnya

(Sumber: Yasin, 2012)
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Gambar 2.8. Contoh kelas diagram (Yasin, 2012)

2.8.7. Diagram State Chart

State chart diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan daur

hidup (behavior pattern) dari sebuah objek, dari awal objek tsb diinisialisasi

sampai di-destroy. Menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari satu

state ke state lainnya) suatu obyek pada sistem sebagai akibat dari stimulans yang

diterima.

Tabel 2.6. Simbol statechart diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 State
Nilai atribut dan nilai link pada suatu waktu
tertentu, yang dimiliki oleh suatu objek.

2
Initial Pseudo

State
Bagaimana objek dibentuk atau diawali

3 Final State Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan

4 Transition
Sebuah kejadian yang memicu sebuah state
objek dengan cara memperbaharui satu atau
lebih nilai atributnya

5 Association
Apa yang menghubungkan antara objek satu
dengan objek lainnya.

6 Node
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi
dijalankan dan mencerminkan suatu sumber
daya komputasi.

(Sumber: Yasin, 2012)
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Gambar 2.9. Contoh state chart diagram (Yasin, 2012)

2.8.8. Diagram Komponen

Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar

komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) di antaranya.

Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code

maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada

compile time, link time, maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari

beberapa class dan/atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang

lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang

disediakan sebuah komponen untuk komponen lain.

Tabel 2.7. Simbol komponen diagram

SIMBOL NAMA KETERANGAN

komponen Sebuah komponen melambangkan
sebuah entitas software dalam sebuah
sistem. Sebuah komponen dinotasikan
sebagai sebuah kotak segiempat
dengan dua kotak kecil tambahan yang
menempel disebelah kirinya.

Depedency Sebuah Dependency digunakan untuk
menotasikan relasi antara dua
komponen. Notasinya adalah tanda
panah putus-putus yang diarahkan
kepada komponen tempat sebuah
komponen itu bergantung.

(Sumber: Yasin, 2012)
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Gambar 2.10. Contoh komponen diagram (Yasin, 2012)

2.8.9. Diagram Deployment

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, juga membantu bagian pengembangan untuk

merencanakan distribusi yang akan ditawarkan.

Table 2.8. Simbol deployment diagram

SIMBOL NAMA KETERANGAN
komponen Pada deployment diagram, komponen-

komponen diletakkan didalam node

Node Node menggambarkan bagian-bagian
hardware dalam sebuah sistem.

Association Sebuah association digambarkan sebagai
sebuah garis yang menghubungkan dua
node yang mengindikasikan jalur
komunikasi antara element-elemen
hardware.

(Sumber: Yasin, 2012)
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Gambar 2.11. Contoh Deployment Diagram (Yasin, 2012)

2.9. Basis Data (Database)

Menurut Kustiyahningsih (2011) mengatakan bahwa basis data adalah

sekumpulan informasi yang diatur agar mudah dicari. Dalam arti umum basis data

adalah sekumpulan data yang diproses dengan bantuan computer yang

memungkinkan data dapat diakses dengan mudah dan tepat, yang dapat

digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi.

Yasin (2012) mengatakan bahwa basis data (database) adalah kumpulan

informasi yang disimpan di dalam computer secara sistematik, sehingga dapat

digunakan oleh suatu program computer untuk memperoleh informasi dari basis

data tersebut. Basis data adalah sekumpulan data yang terhubung satu sama lain

secara logika dan suatu data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan

informasi suatu organisasi.

Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur dan

batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah

satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis

dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user.
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Secara lebih lengkap menurut Yasin (2012) tujuan basis data ada 7 (tujuh)

yaitu:

1) Kecepatan dan kemudahan (Speed)

2) Efisiensi ruang penyimpanan (Space)

3) Keakuratan (Accuracy)

4) Ketersediaan (Availability)

5) Kelengkapan (Completeness)

6) Keamanan (Security)

7) Kebersamaan pemakai (Sharability)

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. MySQL dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi.

Keunggulan MySQL dalam mengolah database adalah:

4) Kecepatan.

5) Mudah digunakan.

6) Open Source

7) Kapabilitas

8) Biaya murah

9) Keamanan

10) Lintas Platform

11) Minim ”bug”

2.11. WEB

The World Wide Web (WWW, atau hanya Web) adalah suatu ruang

informasi di mana barang-barang yang menarik, disebut sebagai sumber daya,

diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier

(URI). Dengan demikian, Web adalah suatu ruang informasi. Tiga spesifikasi
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pertama untuk teknologi Web didefinisikan URL, HTTP, dan HTML

(https://www.w3.org, di akses tanggal 10 Januari 2017).

Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal dengan web merupakan salah

satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet

dengan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa text, gambar, suara,

animasi dan data multimedia lainya. Sehingga web pada awalnya adalah ruang

informasi dalam internet, dengan menggunakan teknologi hypertext, pemakai

ditutun menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam

dokumen web yang ditampilkan dalam web browser (Kustiyahningsih, 2011).

2.12. Hypertext Markup Languange (HTML)

HTML adalah sebuah standar bahasa yang digunakan untuk membuat

sebuah halaman web ataupun dokumen web dan menampilkan berbagai

informasi di dalam sebuah browser Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang

sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut

dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML merupakan

standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web, dan saat

ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan

penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).

2.13. PHP Hypertext Pre-Processor (PHP)

PHP adalah tujuan umum bahasa scripting populer yang sangat cocok untuk

pengembangan web. Cepat, fleksibel dan pragmatis, kekuatan PHP segala sesuatu

dari blog Anda ke situs-situs yang paling populer di dunia (http://www.php.net/,

diakses tanggal 10 Januari 2017).

2.14. Internet

Internet merupakan tempat terhubungnya berbagai mesin computer yang

mengelola informasi di dunia ini, baik berupa server, computer pribadi,

handphone, computer genggam, PDA, dan lain sebagainya. Masing-masing mesin

ini bekerja sesuai dengan fungsinya, baik sebagai penyedia layanan yang biasa
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disebut dengan server maupun sebagai pengguna layanan yang biasa disebut

dengan client. Secara sederhana dapat dikatakan internet adalah sebuah jaringan

computer dunia, semua berbicara dengan bahasa yang sama (Kustiyahningsih,

2011).

2.15. Astah Community

Astah Comunity merupakan perangkat lunak penulis gunakan untuk

membuat model UML. Astah ini dibuat oleh perusahaan jepang bernama Change

Vision. Astah mudah digunakan bahkan untuk seorang pemula sekalipun, hal ini

dikarenakan antar-mukanya yang User-frendly sehingga memungkinkan

pengguna membuat diagram UML dengan mudah dan cepat.


