
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Lembaga

Ma’had al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

(UIN Suska Riau) didirikan pada tahun 2009 dengan Surat Keputusan Rektor UIN

Suska Riau Nomor: 112.a/R/2009, tanggal 02 Februari 2009. Organisasi yang

bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa khususnya

dibidang pembinaan keagamaan, keilmuan, iman, amal dan akhlak ini diberi nama

Ma’had Al-Jami’ah, yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan Pesantren

Universitas. (Mahmud, 2015).

Ma’had al-Jami’ah UIN Suska Riau adalah pesantren tinggi yang

berfungsi memberikan pendidikan tambahan (suplemen) dan mengarahkan seba-

gian besar tugasnya pada pembinaan, pengembangan dan pendalaman spritual

Islam bagi mahasiswa. Ma’had al-Jami’ah dipimpin oleh Kepala Pusat Ma’had

dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Visi Ma’had Aljami’ah adalah ”Menjadi lembaga utama dalam

mempersiapkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak mulia tahun 2023.” Dan didukung

dengan misi sebagai berikut:

a) melaksanakan pembinaan keimanan, ibadah dan akhlak mulia dengan

menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan.

b) menyelenggarakan studi agama Islam secara mendalam dan menyeluruh

melalui sistem perpaduan pendidikan pondok pesantren dan perguruan

tinggi.

c) menyelenggarakan pengajaran bahasa Arab dan Inggris dengan intensif

sebagai alat komunikasi dan alat pengua-saan ilmu pengetahuan

d) mempersiapkan mahasiswa yang dapat mewarisi dan mengembangkan

tradisi ilmiah dan amaliah sesuai tuntutan zaman.
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e) mempersiapkan kader-kader pemimpin umat yang memiliki kompetensi

dan integritas.

Tujuan Ma’had Aljami’ah:

1) menghasilkan mahasiswa yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai

Islam secara kaffah.

2) menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperdalam ilmu agama Islam

dan ilmu-ilmu bantu yang diperlukan.

3) menghasilkan mahasiswa yang memiliki semangat memperdalam agama

dan mengembangkan tradisi ilmiah.

2.2. Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja

sama untuk memperoleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut

dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang

diinginkan. (Kristanto, 2003).

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan

komponen. Dengan pendekatan prosedur , sistem dapat didefinisikan kumpulan

dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan

pendekatan komponen sistem dapat di definisikan sebagai kumpulan dari

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membentuk

satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2005).

2.3. Infomasi

Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau

diinterprestasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai

informasi berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan,

maka informasi menjadi tidak diperlukan. Sumber informasi adalah data. Data

merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu

kesatuan yang nyata dan merupakan suatu bentuk yang masih mentah sehingga

perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. (Sutabri, 2005).
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2.4 Konsep Informasi

Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau

diinterprestasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai

informasi berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan,

maka informasi menjadi tidak diperlukan. Sumber informasi adalah data. Data

merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu

kesatuan yang nyata dan merupakan suatu bentuk yang masih mentah sehingga

perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. (Sutabri, 2005).

2.5. Sistem Infomasi

Menurut Hall (2001), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur

formal, dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan

didistribusikan kepada pemakai. (Abdul Kadir, 2002)

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 (Jogiyanto, 2001).

Dapat diambil kesimpulan dari definisi diatas bahwa sistem informasi

merupakan media perantara yang berkaitan dengan peran teknologi informasi

terhadap manusia dalam membantu proses sarana komunikasi yang baik dan

berperan dalam menghasilkan kinerja yang lebih produktif dalam sebuah

organisasi.

2.6. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) atau management information system

(MIS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang

digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan

dalam sebuah organisasi. Biasanya SIM menghasilkan informasi untuk memantau

kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi

organisasi. Umumnya SIM mengambil data dari pemrosesan transaksi. (Abdul

Kadir, 2002)
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2.7. Monitoring

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa

monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan

atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar

semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut

dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang

diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan

menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang

direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui

perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta

antisipasinya/upaya pemecahannya.

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran

(awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi

dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan

pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan

informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang

diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan

untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk

mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek

tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan

manajemen yang sedang berjalan.

Menurut Casely & Kumar (1987) dalam Marutho (2011) Monitoring

adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di

dalam konteks jadwal pelaksanaan terhadap penggunaan input-input proyek oleh

kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan.
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Menurut Dunn (1981) dalam Marutho, dkk (2011) monitoring mempunyai

empat fungsi, yaitu :

1) ketaatan (Compliance), monitoring menentukan apakah tindakan

administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan

prosedur yang telah ditetapkan

2) pemeriksaan (auditing), monitoring menetapkan apakah sumber dan

layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah tercapai

3) laporan (accounting), monitoring menghasilkan informasi yang

membantu menghitung  hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai

akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

4) penjelasan (Explanation), monitoring menghasilkan informasi yang

membantu yang menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan

mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:

1) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan,

2) memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan

program,

3) mendapatkan gambaran tercapainya program setelah adanya kegiatan,

4) memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan

kegitatan,

5) mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan

hambatan selama kegiatan,

6) memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program,

7) memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan

nilai.

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan

ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun.

Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari

rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk

mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.
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Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang

pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana

program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang

berwenang diantaranya untuk:

a) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah

direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan,

b) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

program,

c) mengetahui faktor-faktor pendungkung dan penghambat

penyelenggaraan program.

Manfaat-manfaat yang akan diperoleh organisasi ketika menerapkan

sistem monitoring adalah :

1) dapat mengenali suatu masalah yang tidak diharapkan sebelum masalah

tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

2) dapat menilai komponen atau kebutuhan baru dari pelaksanaan kegiatan

tersebut.

3) dapat memantau perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

4) berguna untuk menarik pelajaran-pelajaran penting dari pengalaman

kegiatan yang dapat digunakan dalam mengembangankan kegiatan

selanjutnya.

Agar kegiatan suatu monitoring dapat berjalan dengan efektif, ada

beberapa prinsip yang perlu diperhatikan :

1) Partisipatoris.

Dalam pelaksanaan monitoring, para pihak yang berkepentingan perlu

berperan secara aktif sesuai dengan tahapan pelaksanaan monitoring.

2) Sistemik.

Monitoring perlu dijalankan secara teratur selama pelaksanaan program

untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan dapat berjalan
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sesuai yang direncanakan dan perubahan-perubahan perlu dilakukan.

Hasil-hasil monitoring perlu didokumentasikan secara baik untuk dasar

pengambilan keputusan.

3) Berkesinambungan.

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring tersebut harus dikerjakan

secara teratur dan terus menerus selama kegiatan tersebut masih

dijalankan. Dengan demikian, pengalaman-pengalaman yang diperoleh

dapat terus diolah menjadi pengetahuan yang terus meningkat dan

terbarui.

2.8. Metode Pengembangan SDLC (System Development Life Cycle)

Seperti yang berlaku pada kebanyakan proses, pengembangan sistem

informasi juga memeiliki daur hidup. Menurut O’Brien (2001) dalam Abdul Kadir

(2002) Daur hidupnya disebut Daur Pengebangan Sistem Informasi atau secara

lebih umum dinamakan SDLC (System Development Life Cycle) atau daur hidup

pengembangan sistem. SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan

untuk mengembangkan, mmemelihara, dan menggunakan sistem informasi.

Metodologi mencakup sejumlah fase atau tahapan. Berikut dapat dilihat model

waterfall dalam SDLC pada gambar dibawah.

Gambar 2.1 Tahapan tahapan dalam SDLC

(Sumber : Abdul Kadir 2002)

Analisis Sistem

Studi Kelayakan
Analisis Sistem

Perancangan Konseptual
Perancangan fisik

Pemrograman dan
Pengujian
Konversi

Operasi dan
Pemeliharaan

Kebutuhan
Sistem

Sistem siap
beroperasi

Sendiri

Implementasi
Kurang Lengkap ada

permintaan baru

Kesalahan atau
masalah yang tidak
memungkinkan
implementasi dilakukan

Perubahan Lingkup
Kebutuhan
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1) Analisis Sistem

Tujuan utama dalam analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal

detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan ( dan bukan

bagaimana caranya) analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis

kebutuhan.

(a) Studi Kelayakan

Studi kelayakan digunakan untuk menetukan kemungkinan

keberhasilan solusi yang diusulkan. Tahapan ini berguna untuk

memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat tercapai.

(b) Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi

kebutuhan (disebut juga spesifikasi fungsional). Spesifikasi

kebutuhan ialah hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika di

implementasikan. Untuk melakukan analisis kebutuhan, biasanya

dengan langkah sebagai berikut; wawancara, riset terhadap sistem

yang berjalan, observasi lapangan, kuisioner, pengamatan terhadap

sistem serupa, dan protipe.

2) Desain Sistem

Desain sistem dibagi menjadi dua sub tahapan, yakni perancangan

konseptual dan perancangan fisik. Target akhir tahapan ini adalah

menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama

tahapan analisis sistem.

(a) Perancangan Konseptual

Perancangan ini sering juga disebut dengan perancangan logis.

Pada perancangan ini kebutuhan pengguna dapat teridentifikasi

selama tahapan analisis sistem dimulai.



16

(b) Perancangan Fisik

Pada perancangan ini, rancangan yang bersifat konseptual

diterjmeahkan dalam bentuk fisik sehingga terbentuk spesifikasi

yang lengkap tentang modul-modul, serta rancangan basis data

secara fisik.

3) Implementasi Sistem

Kegiatan yang penting untuk dibahas lebih lanjut adalah Perograman dan

Pengujian. Berdasarkan perancangan fisik, pemrogram mulai melakukan

pengkodingan yang merupakan aktivitas pembuatan program atau sederetan

intruksi yang digunakan untuk mengatur komputer untuk bekerja sesuai dengan

intruksi.

4) Operasi dan Pemeliharaan

Setelah masa sistem berjalan sepenuhnya, sistem akan masuk pada tahap

operasi dan pemeliharaan. Selama sistem beroperasi, pemeliharaan sistem

tetap diperlukan karena dengan alasan, sistem masih menyisakaan masalah-

masalah yang tidak terdeteksi selama masa pengujian sistem, pemeliharaan

diperlukan karena perubahan bisnis atau lingkungan atau adanya permintaan

kebutuhan baru. Pemeliharaan dikarenakan kinerja performa sistem yang

menurun.

1) Kelebihan Model Waterfall:

(a) merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama

digunakan.

(b) cocok untuk system software berskala besar.

(c) cocok untuk system software yang bersifat generic.

(d) pengerjaan project system akan terjadwal dengan baik dan mudah

dikontrol.

2) Kekurangan Model Waterfall:

(a) persyaratan system harus digambarkan dengan jelas.
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(b) rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-

ubah.

(c) sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada

suatu tahapan pengembangan.

2.9. OOAD (Object Oriented Analys and Design)

Menurut Adi Nugroho (2002), OOP (Object Oriented Programming) atau

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta

berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan diatasi 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.

Menurut Sholiq (2006) metode 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 perilaku (behavior) yang mengaturnya.

Teknik perancangan OOAD (Object Oriented Analysis Design) pernah

digunakan pada penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi

Akuntansi Penjualan Dan Piutang Dengan Metode Object Oriented Analysis And

Design dan Unified Modelling Languange Pada Perusahaan Distributor” oleh

Lianawati Christian, Ellen, Ratih dan Yulia yang merupakan mahasiswi jurusan

Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Pada

penelitian tersebut, teknik perancangan OOAD dan dengan menggunakan

pemodelan UML telah terbukti dapat menyelesaikan perancangan sistem dengan

baik.
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2.9.1. Konsep Dasar OOAD

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan

objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi objek

(OOD). OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement

(syarat/keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem) dari sudut pandang kelas-

kelas dan objek-objek yang ditemui dalam lingkungan organisasi. Sedangkan

OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada

manipulasi objek-objek sistem atau sub-sistem.

2.9.2. Unified Modelling Language (UML)

UML (Unified Modeling Language) adalah ‘bahasa’ pemodelan untuk

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma ‘berorientasi objek’. Pemodelan

(modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-

permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari

dan dipahami. (Adi Nugroho, 2010)

Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain:

2.9.2.1. Use Case Diagram

Diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior)

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendiskripsikan sebuah interaksi

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara

kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apasaja yang ada dalam

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi

itu. (Rosa & Shalahuddin, 2013)

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Use Case Diagram

Simbol Deskripsi

Use case Fungsionalisasi yang di sediakan sistem

sebagai untit-unit yang saling bertukar pesan

antar unit atau aktor, biasanya di nyatakan

dengan menggunakan kata kerja di awal frase

name use case.
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Aktor /actor Orang, proses atau sistem yang lain yang

berinteraksi dengan sistem informasi yang

akan di buat diluar sistemyang akan di buat itu

sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor

adalah gambar orang, tetapi aktor belum tentu

menggunakan orang; biasanya di nyatakan

menggunakan kata bemda di awal frase nama

aktor

Asosiasi / association Komunikasi antara aktor dan use case yang

berpartisipasi pada use case atau use case

memiliki interaksi dengan aktor

Ekstensi / extend

<< extend >>

Relasiuse case tambahan ke sebuah use case

dimana use case yang di tambahkan dapat

berdiri sendiri walaupun tanpa use case

tambahan itu; mirip dengan prinsip

inheritance pada pemograman beroriantasi

objek; biasanya use case tambahan memiliki

nama depan yang sama dengan use case yang

di tambahakan misal arah panah mengarah

pada use case yang di tambahakan

Generalisasi Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara

dua buah use case dimana fungsi yang satu

adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.

Include

<< include >>

Relasi use case tambahakan ke subuah use

case dimana use case di tambhakan

memerlukan use case ini menjalakan

fungsinya atau syarat di jalankan use case ini

(Sumber : Rosa & Shalahuddin, 2013)
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2.9.2.2. Activity Diagram

Diagram aktivitas menggambarkan aliran kerja (workflow) atau

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat

lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah diagram aktivitas menggambarkan

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

dilakukan oleh sistem sistem. (Rosa & Shalahuddin, 2013)

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Activity Diagram

Simbol Deskripsi

Status awal Status awal aktivitas sistem, sebuah

diagram aktivitas memilih sebuah status

awal.

Aktivitas Aktivitas yang di lakukan sistem aktivitas

biasanya di awali dengan kata kerja

Percabangan / decision Asosiasi percabangan dimana ada pilihan

aktivitas lebih dari

Penggabungan / join Asosiasi penggabungan dimana lebih satu

aktivitas di gabung menjadi satu

Status akhir Status akhir yang di lakukan sistem sebuah

diagram aktivitas memiliki sebuah status

akhir

(Sumber : Rosa & Shalahuddin, 2013)

2.9.2.3. Sequence Diagram

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan

diterima antar objek. Maka dari itu untuk menggambarkan diagram sekuen  maka

harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case serta metode-

metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. (Rosa &

Shalahuddin, 2013)
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Sequence diagram mendokumentasikan komunikasi/interaksi antar

kelas-kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah obyek dan message (pesan) yang

diletakkan diantara obyek-obyek didalam use case. Perlu diingat bahwa di dalam

diagram ini, kelas-kelas dan aktoraktor diletakkan dibagian atas diagram dengan

urutan dari kiri ke kanan dengan garis lifeline yang diletakkan secara vertikal

terhadap kelas dan actor.

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Sequence Diagram

Simbol Deskripsi

Aktor Orang, proses atau sistem yang lain yang

berinteraksi dengan sistem informasi yang akan

di buat diluar sistemyang akan di buat itu

sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah

gambar orang, tetapi aktor belum tentu

menggunakan orang; biasanya di nyatakan

menggunakan kata bemda di awal frase nama

aktor

Garis hidup / lifeline Menyatakan hidup suatu objek

Objek Menyatakan objek yang berinteraksi pesan

Waktu aktif Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan

berinteraksi pesan

Pesan tipe create

<<create>>

Objek yang lain, arah panah mengarah pada

objek yang di buat

(Sumber : Rosa & Shalahuddin, 2013)
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2.9.2.4. Class Diagram

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.

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian

yang akan dibuat untuk membangun sistem. (Rosa & Shalahuddin, 2013).

Tabel 2.4 Simbol-Simbol Class Diagram

Simbol Deskripsi

Kelas Kelas pada struktur sistem

Antarmuka/ / interface

Nama_interface

Sama dengan konsep interface dalam

pemograman berorientasi objek

Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna umum,

asosiasi biasanya juga di sertai dengan

multiplicity

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi-spesifikasi (umum-khusus)

Keberuntung/dependency Relasi antar kelas dengan makna

ketergantungan antar kelas

Agregasi / aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua

bagian

(Sumber : Rosa & Shalahuddin, 2013)
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2.9.2.5. Collaboration Diagram

Diagram kolaborasi mengelompokkan message pada kumpulan

diagram sekuen menjadi sebuah diagram. Dalam diagram kolaborasi yang

dituliskan adalah operasi/ metode yang dijalankan antara objek yang satu dan

objek lainnya secara keseluruhan, oleh karena itu dapat diambil dari jalannya

interaksi pada sebua diagram sekuen. (Shalahuddin dan Rosa, 2008)

Tabel 2.5 Simbol-simbol collaboration diagram

Simbol Deskripsi

Objek Objek yang melakukan interaksi pesan

Link Relasi antar objek yang
menghubungkan objek  satu dengan
lainnya atau dengan dirinya sendiri

Arah pesan / stimulus Menentukan arah dari tiap objek yang
dihubungkan

(Sumber : Rosa & Shalahuddin, 2008)

nama_objek : nama_kelas

nama_objek : nama_kelas
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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.

2.11. Web Server

Web server adalah sebuah bentuk server yang khusus digunakan untuk

menyimpan halaman web site atau home page. Komputer dapat dikatakan sebagai

web server jika komputer tersebut memiliki suatu program server yang disebut

Persinal Web Server (PWS). PWS ini difungsikan agar halaman web yang ada di

dalam sebuah komputer server dapat dipanggil oleh komputer klien. Macam-

macam web server: Apache (Open Source), Xitami, IIS, PWS. (Bunafit Nugroho,

2004:6)

2.12. PhpMyAdmin

PhpMyAdmin adalah suatu program open source yang berbasis web yang

dibuat menggunakan aplikasi PHP. Program ini digunakan untuk mengakses

database MySQL. Program ini mempermudah dan mempersingkat kerja kita,

dengan kelebihannya para pengguna awam tidak harus paham sintax-sintax SQL

dalam pembuatan database dan tabel. (Bunafit Nugroho, 2004)

2.13. Basis Data (Database)

Abdul Kadir (2002) mengatakan bahwa basis data (database) adalah suatu

pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan

aktifitas untuk memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi

problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. Secara lebih

lengkap, tujuan basis data adalah sebagai berikut :

1) kecepatan dan kemudahan (speed)
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2) efisiensi ruang penyimpanan (space)

3) keakuratan (accuracy)

4) ketersediaan (availability)

5) kelengkapan (completeness)

6) keamanan (security)

7) kebersamaan pemakai (sharability)

2.14. PHP (Personal Home Page)

PHP merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia web site.

PHP adalah bahasa program yang berbentuk script yang diletakkan di dalam

server web. (Bunafit Nugroho, 2004)

PHP adalah bahasa scripting open source yang ditulis menggunakan

bahasa C, Java dan Perl yang sederhana dan mudah dipelajari. Script PHP

menyatu dengan file HTML, dieksekusi dan bekerja dikomputer server (server

side).( Imansyah, 2003)

Konsep Kerja PHP:

Model kerja HTML diawali dengan permintaan suatu halaman web oleh

browser. Berdasarkan URL (Uniform Resource Locator) atau dikenal dengan

sebutan alamat internet, browser mendapatkan alamat dari web server,

mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi

yang dibutuhkan web server. Selanjutnya web server akan mencarikan berkas

yang diminta dan memberikan isinya ke browser. Browser akan mendapatkan

isinya segera melakukan proses penerjemaah kode HTML dan menampilkannya

ke layar pemakai. Bagaimana halnya kalau yang diminta adalah sebuah halaman

PHP? Prinsipnya serupa dengan kode HTML. Hanya saja, ketika berkas PHP

yang diminta didapatkan oleh web server, isinya segera dikirimkan ke mesin PHP

dan mesin inilah yang memproses dan memberikan hasilnya (berupa kode HTML)

ke web server. (Abdul Kadir, 2003)
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2.15. Blackbox Testing

Blackbox Testing (pengujian kotak hitam) Merupakan pengujian perangkat

lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program.

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. (Rosa &

Shalahuddin, 2013)

Pengujian Kotak hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat

mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan

spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian

kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar dan kasus salah, misalkan untuk

kasus proses login maka kasus uji yang dibuat adalah:

1) Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi yang

benar (password) yang benar.

2) Jika user memasukkan username dan password yang salah, misalnya

username benar tapi password salah, atau sebaliknya, atau keduanya

salah.

2.15.1 Cakupan Pengujian

Cakupan pengujian yang dilakukan pada Blackbox testing adalah perihal

pengujian interface dan form validation. Pengujian interface adalah pengujian

yang dilakukan secara langsung terhadap desain interface yang dibuat pada

sistem.

2.15.2 Tujuan Pengujian

Tujuan yang diharapkan dalam melakukan Blackbox Testing adalah dapat

membuat desain dan fungsi sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,

lembaga atau perusahaan.

2.16. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah pernah dilakukan dan dibahas. Namun, pada

aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Beberapa penelitian yang
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menerapkan dan membahas Sistem informasi manajemen dan sistem informmasi

monitoring:

Rafidianto, dkk (2013) Judul Rancang Bangun Perangkat Lunak Sistem

Monitoring Tugas Akhir (TA) diterbitkan pada jurnal teknik POMITS vol.1,

No,1, (2013) 1-6. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendukung pengembangan

sistem informasi terintegrasi sesuai kebutuhan akreditasi pada jurusan sistem

informasi ITS, fokus kinerja sistem dibangun mengakomodasi proses tugas akhir

mahasiswa, dapat memantau perkembangan tugas akhir mahasiswa. Kesimpulan

dalam penelitian yaitu, sistem mampu mengakomodasi pencatatan data-data

Tugas Akhir mulai dari sidang proposal hingga sidang akhir, dan sistem berjalan

sesuai dengan fungsional dari kebutuhan berdasar proses ujicoba dilakukan.

Mudjahidin, dkk (2010) Judul Rancang Bangun Sistem Informasi

Monitoring Perkembangan Proyek Berbasis Web Studi Kasus Dinas Bina Marga

dan Pemantusan diterbitkan pada Jurnal Teknik Industri, Vol. 11, No.1, Februari

2010: 75-83. Permasalahan dalam penelitian adalah tidak bisa mendapatkan data

dalam bentuk harian karena data yang diberikan konsultan pengawas bersifat

mingguan, konsultan pengawas lapangan harus melakukan rekapan manual

terhadap perkembangan proyek setiap harinya dari beberapa proyek yang diawasi,

sehingga terkadang data rekapan hilang. Kesimpulannya, sistem monitoring

perkembangan proyek telah berhasil diimplementasikan, sistem dapat

menyediakan informasi mengenai kemajuan proyek dalam periode  harian dalam

bentuk data dan grafik. Dapat memberikan kemudahan bagi konsultan pengawas

dalam memberikan data realisasi kemajuan dari lapangan dengan menggunakan

teknologi WAP.

Mardiani (2013) Judul Sistem Monitoring Data Aset dan Inventaris PT.

Telkom Cianjur Berbasis Web diterbitkan pada jurnal ilmiah komputer dan

informatika (KOMPUTA), Vol. 2, No.1, Maret 2013, ISSN : 2089-9033.

Permasalahan data pendistribusian perangkat pada karyawan tidak terpantau

karena data perangkat belum terorganisir dengan data karyawan, sehingga apabila

karyawan pindah jabatan atau tidak menggunakan perangkat informasi menjadi
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tidak valid, adanya duplikasi data, tidak kesusaian data dengan bukti fisik

dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian, proses monitoring terhadap data aset

dan data distribusi perangkat dapat dipantau dan informasi yang jelas, dapat

memastikan kesesuaian dari sistem yang dibangun untuk menyampaikan

informasi data aset dan data distribusi perangkat kepada karyawan.

Marutho, dkk (2011) Judul Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring

dan Evaluasi pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, diterbitkan pada

jurnal teknologi informasi dan komunikasi, ISSN:2087-0868, Volume 2 Nomor 2

Agustus 2011. Permasalahan dalam penelitian, pembuatan laporan monitoring dan

evaluasi yang sedang berjalan masih manual dan menggunakan word processor

dan spreadsheet, rawan terjadinya kehilangan data yang disebabkan oleh faktor

manusia itu sendiri atau dari pihak ketiga seperti virus dan masih belum

terintegrasi antar data. Pemodelan proses sistem informasi menggunakan UML.

Kesimpulan dalam penelitian, dengan adanya sistem dapat mempermudah dalam

proses monitoring dan evaluasi tiap kegiatan yang telah direncanakan

sebelumnya, sistem dapat menghasilkan laporan yang cepat dan akurat pada setiap

unit kerja.


