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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Rancang Bangun

Menurut Jogiyanto (2005), Rancang Bangun (desain) adalah tahap dari

setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian

dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, serta menggambarkan bagaimana suatu

sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan

yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari

komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem.

2.2 Pengertian Perancangan Sistem

Perancangan merupakan langkah pertama di dalam fase pengembangan

rekayasa suatu produk atau sistem. Menurut Taylor , di dalam pustaka

[Pressman97] (Prahasta,2009), perancangan merupakan proses penggunaan

berbagai prinsip dan teknik untuk tujuan-tujuan pendefinisian suatu perangkat,

proses, atau sistem hingga tingkat detil tertentu yang memungkinkan realisasi

bentuk fisiknya.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip perancangan dasar, para analyst

dapat melakukan proses perancangan dengan baik. Untuk itu, berikut merupakan

sebagian prinsip perancangan sistem perangkat lunak sebagaimana telah

disarankan oleh Davis di dalam [Pressman97] (Prahasta,2009) :

1) Proses perancangan harus terbebas dari pandangan hanya ke satu arah

(metode, konsep, dan sebagainya). Dengan demikian, seorang perancang yang

baik akan memperhatikan pendekatan-pendekatan alternative, menilai secara

objektif berdasarkan kebutuhan masalahnya.

2) Hasil rancangan harus dapat ditelusuri dari model analisis yang digunakannya.

Karena, suatu elemen model perancangan sering kali berkaitan erat dengan

berbagai requirements yang berasal dari model analisisnya.
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3) Perancangan tidak harus menemukan hal yang baru. Banyak sistem

dikembangkan dengan menggunakan pola perancangan yang sama dengan

sebelumnya.

4) Perancangan sebaiknya “meminimumkan perbedaan” yang terdapat di antara

perangkat lunak dan masalah-masalah di dunia nyata. Artinya struktur

perancangan perangkat lunak sebaiknya sedekat mungkin dengan struktur

domain masalah.

5) Perancangan harus terstruktur untuk memudahkan perubahan.

6) Perancangan bukan coding (pemrograman atau implementasi), sebaiknya

coding bukanlah perancangan. Walaupun dilakukan perancangan detile

prosedur (proses atau fungsi) sebagai komponene-komponen program, tingkat

abstraksi model perancangan lebih tinggi dari source code (hasi coding).

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

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 Hartono (2005) mengartikan sistem informasi adalah suatu

sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari

suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan

yang diperlukan, sedangkan Menurut Soeherman (2008), sistem informasi

merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur data, dan teknologi

(seperti komputer) yang digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk

menghasilkan informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan.

Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan

dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan



9

tertentu. Contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur ini adalah

sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar.

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya

membentuk satu kestauan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem yang

didefinisikan dengan pendekatan ini misalnya adalah sistem komputer yang

didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Kedua pendekatan ini adalah benar. Tidak ada pendekatan yang salah.

Beberapa penulis memilih salah satu dari pendekatan ini untuk memudahkan

menggambarkan sebuah sistem. Untuk sistem yang lebih menekankan pada

prosesnya, pendekatan prosedur akan lebih mengena untuk menggambarkan

sistem tersebut. Untuk sistem yang fisiknya lebih terlihat, pendekatan komponen

akan lebih jelas digunakan untuk menggambarkan sistemnya. Jogiyanto HM

(2005). Karateristik sistem terdiri dari:

1) Mempunyai komponen (components) atau sub-sub sistem.

2) Mempunyai batas (boundary).

3) Mempunyai lingkungan luar (environment).

4) Mempunyai penghubung (interface).

5) Mempunyai masukan (input)

6) Mempunyai pengolahan (processing)

7) Mempunyai keluaran (output)

8) Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal)

9) Mempunyai kendali (control)

10) Mempunyai umpan balik (feed back)

11) Model umum sistem adalah terdiri atas masukan (input), pengolah

(processing) dan keluaran (output), sebagaimana yang ditunjukkan pada

gambar di bawah ini.
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Gambar 2.1 Model Dasar Sistem

(sumber : Jogiyanto, 2005)

2.4 Metode Extreme Programming

Extreme Programming (berikutnya akan disingkat sebagai XP) adalah

sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba

menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut

sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel (Ferdiana, 2012). Walaupun

menggunakan kata programming, XP bukan hanya berfokus pada coding tetapi

meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak.

Kelebihan XP adalah sesuai untuk digunakan pada proyek yang memiliki

dynamic requirements. Proyek semacam ini memerlukan adaptasi cepat dalam

mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi selama proses pengembangan

perangkat lunak. XP juga cocok untuk proyek dengan jumlah anggota tim tidak

terlalu banyak (sekitar 10-20 orang) dan berada pada lokasi yang sama.

Model Extreme Programming didefinisikan sebagai suatu metode ringan

yang menekankan pada komunikasi yang intens, hingga model pengerjaan yang

interaktif dan incremental. Di dalam pengembangan sistem yang menggunakan

Extreme Programming terdapat empat tahapan, yaitu: Planning, Design, Coding,

dan Testing (Pressman, 2010).
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Gambar 2.2 Model atau Fase Extreme Programming

(sumber : Pressman, 2010)

Tabel 2.1 Tahapan Metode Extreme Programming

No Tahapan Keterangan

1 Planning Adalah tahapan menganalisa

kebutuhan dari sistem tersebut

untuk dapat digunakan sesuai

dengan user requirement atau User

Stories di bidang retribusi pasar

Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

2 Design Mendapatkan desain-desain awal

sesuai dengan user requirement.

Desain ini dimaksudkan untuk

mempermudah pengembangan

sistem.
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3 Coding Proses melakukan coding xsystem

(Pengkodean Perangkat Lunak) oleh

Programmer/Software Engineer

sesuai dengan planning dan design

yang telah dibuat sebelumnya.

4 Testing Perangkat lunak yang telah dibuat

di tes oleh bagian kontrol kualitas

agar bug yang ditemukan bisa

segera diperbaiki dan kualitas

perangkat lunak terjaga.

5 Relase Adalah tahapan memberikan hasil

alpha/beta software kepada

Stakeholder utama dalam rangka

untuk mengevaluasi kegunaan

sistem tersebut apakah telah sesuai

atau belum dengan kebutuhan user

(user requirement).

(sumber : Pressman, 2010)

2.5 Metode Berorientasi Objek

Menurut (Sholiq, 2006) 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 (Adi Nugroho,2002) OOP (Objeck 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
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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.

Objek adalah konsep abtraksi atau sesuatu yang memiliki arti bagi aplikasi

yang akan dikembangkan. Pengertian objek biasanya adalah kata benda, namun

objek dalam konteks OOP bukan hanya objek nyata yang bisa dilihat serta diraba

dan dilihat secara kasat mata, namun juga menyangkut entitas-entitas konseptual

seperti rumus persamaan kuadrat, liberalisme, marxisme, dan sebagainya.

Menurut (Sholiq, 2006) 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)

2.6 Object Oriented Analysis (OOA)

Menurut (Nugroho, 2005) OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan

menentukan spesifikasi sistem (sering orang menyebutnya sebagai SRS/ System

Requirement Spesification) dan mengidentifikasi kelas-kelas serta hubungannya

satu terhadap yang lainnya. Untuk memahami spesifikasi sistem, kita perlu

mengidentifikasi para pengguna atau yang sering disebut sebagai aktor-aktor.

Siapa aktor-aktor yang akan menggunakan sistem dan bagaimana mereka

menggunakan sistem.

Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk

mendapatkan informasi lebih lengkap objek-objek pada sistem yang

bersangkutan.Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi-organisasi, satuan

informasi, gambar-gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam

konteks representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan.
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Adapun aktifitas utama dari OOA adalah:

1) Menganalisis masalah domain

2) Menjelaskan sistem proses

3) Mengidentifikasi objek

4) Menentukan atribut

5) Mengidentifikasi operasi

6) Komunikasi objek

2.7 Object Oriented Design (OOD)

Menurut Adi Nungroho, OOD adalah merancang kelas-kelas yang

teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka (User Interface). Selama tahap

ini kita mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang

mendukung implementasi dari spesifikasi kebutuhan. Adapun proses pada OOD

meliputi:

1) Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem.

2) Mendesai arsitektur sistem.

3) Identifikasi objek sistem utama.

4) Mengembangkan model desain.

5) Menentukan interface objek.

2.8 Unifield Modelling Language (UML)

Menurut (Sholiq, 2006) Notasi dibuat sebagai kolaborasi dari Grady

Booch, DR.James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter

Yourdon, dan lainnya. Jacobson menulis tentang pendefinisian persyaratan-

persyaratan sistem yang disebut use case. Juga mengembangkan sebuah metode

untuk perancangan sistem yang disebut Object Oriented Software Enginnering

(OOSE) yang berfokus pada analisis. Boch, Rumbough dan Jacobson biasa

disebut dengan tiga sekawan (tree amigod). Semuanya bekerja di Rational

Software Corporation dan berfokus pada standarisasi dan perbaikan ulang UML.

Simbol UML mirip dengan Boch, notasi OMT, dan juga ada kemiripan dengan

notasi lainnya.
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Penggabungan beberapa metode menjadi UML dimulai 1993. Pada akhir

tahun 1995 Unified Method versi 0.8 diperkenalkan. Unified Method diperbaiki

dan di ubah menjadi UML pada tahun 1996, UML 1.0 disahkan dan diberikan

pada Object Technology Group (OTG) pada tahun 1997, dan pada tahun itu juga

beberapa perusahaan pengembang utama perangkat lunak mulai mengadopsinya.

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai

aspek dalam sistem. 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)

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 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.

2.8.2 Diagram Aktivitas

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat

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

case. Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar

bersudut tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang

terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang

menunjukkan dimulainya aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang

menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond.
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Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini

akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar.

2.8.3 Diagram Sekuensial

Diagram sekuensial 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 sekuensial 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

diagram sekuen sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan maka

diagram sekuen yang harus di buat semakin banyak.

2.8.4 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

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.

2.8.5 Diagram Kelas

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas

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

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi.

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas.

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber

untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan digram

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan

diagram ini untuk melihat rancangan sistem.

2.9 Database Management System (DBMS)

Database Management System adalah sebuah perangkat lunak yang

memungkinkan pengguna mendefinisi, membentuk dan mengatur basis data dan

yang mengendalikan akses ke basis data. DBMS berinteraksi dengan pengguna

aplikasi program dan basis data (Connolly & Begg, 2002). DBMS menyediakan

fasilitas:

1) Data definiton language (DDL), yang berguna untuk menspesifikasikan  tipe

data, struktur dan constraint data. Semua spesifikasi disimpan di dalam basis

data.

2) Data manipulation language (DML), yang berguna untuk memberikan

fasilitas query data.

3) Pengendalian akses basis data, antara lain mengontrol:

a. Keamanan sistem, mencegah user yang tidak memiliki hak akses untuk

mengakses basis data.

b. Integritas sistem.

c. Pengendalian share data.

d. Backup dan recovery system.

e. Katalog deskripsi data dalam basis data, terdiri dari deskripsi data yang

berada dalam basis data.

4) Mekanisme view, yang berfungsi menampilkan kepada pengguna data yang

diperlukan dan digunakan saja.
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2.10 Web

Menurut Betha Sidik (2012), Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal

dengan web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer

yang terhubung ke internet. Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam

internet, dengan menggunakan teknologi hyperteks, pemakai dituntun untuk

menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen

web yang ditampilkan dalam browser web.

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar

interface pada layanan-layanan yang ada di internet, awalnya sebagai penyedia

informasi, kini juga digunakan untuk komunikasi bisnis diperusahaan ataupun di

instansi pemerintahan. Selain itu web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai

strategi informasi, ada beberapa alasan diantaranya:

1. Akses informasi yang mudah.

2. Setup server lebih mudah.

3. Informasi mudah di distribusikan.

Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem operasi

mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat disajikan.

2.11 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).

2.12 Javascript

Javascript adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk halaman web

agar halaman web menjadi lebih hidup. Kalau dilihat dari suku katanya terdiri dari
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dua suku kata, yaitu Java dan Script. Java adalah Bahasa pemrograman

berorientasi obyek, sedangkan Script adalah serangkaian instruksi program.

Dalam aplikasi client untuk Navigator, pernyataan Javascript yang tertulis dalam

sebuah halaman web dapat mengetahui dan merespon perintah pemakai seperti

gerakan mouse, input form, dan navigasi halaman HTML.

2.13 Hypertext Pre-Processor (PHP)

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

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

diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server sebelum dikirim ke komputer

klien. Seluruh aplikasi yang berbasiskan web dapat dibuat menggunakan PHP.

Salah satu kelebihan PHP adalah kemampuan untuk dapat melakukan koneksi

dengan berbagai database, seperti MySQL, PostgreSQL, dan Access. Selain itu

PHP juga bersifat open source.

2.14 Profil Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Dinas Pasar Kota Pekanbaru terletak di Jl, Dagang. Dinas Pasar Kota

Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7

Tahun 2001 dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas

dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Pasar Kota Pekanbaru bertugas

membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang

pengelolaan pasar.

2.14.1 Visi

Terwujudnya pasar sebagai pusat jual beli dan pelayanan menuju

masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.

2.14.2 Misi

1. Menumbuh kembangkan kesempatan bekerja dan berusaha;

2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, Pengelola dan pedagang;

3. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung


