
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Fakultas Sains dan Teknologi

Fakultas Sains dan Teknologi didirikan pada akhir tahun 2001 sebagai

persiapan perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif

Qasim (IAIN SUSQA) Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim (UIN Suska) Riau. Cikal bakal berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi

bermula dari dibukanya Jurusan Teknik Informatika pada tahun 1999 dan Jurusan

Teknik Industri pada tahun 2001. Pendirian kedua jurusan tersebut berada di

bawah naungan Fakultas Dakwah. (http://fst.uin-suska.ac.id, 2013).

Dengan adanya kedua jurusan tersebut, maka dibentuklah Fakultas Sains

dan Teknologi, berdasarkan :

1. SK Rektor Nomor : 163/R/2001 tertanggal 26 Desember 2001 tentang

pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi.

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Perubahan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

5. SK Dierjen BAGAIS nomor: DJ. II/26/2006 tertanggal 20 Februari 2006

tentang izin penyelenggaraan Program Studi jenjang S1.

Pada tahun 2002, dibentuklah Jurusan Sistem Informasi dan Matematika

Terapan, kemudian pada tahu 2003 dibentuk Jurusan /Program Studi Teknik

Elektro dengan Konsentrasi Teknik Elektronika dan Teknik Telekomunikasi.

Latar belakang pendirian Fakultas Sains dan Teknologi beserta jurusan-

jurusannya adalah untuk merespon kebutuhan dunia usaha dan industry yang ada

di Propinsi Riau, serta dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi dunia.
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2.1.1 Visi Fakultas Sains dan Teknologi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terbaik dalam bidang kajian

Sains dan Teknologi di kawasan Asia Tenggara yang berlandasakan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) pada tahun

2013

2.1.2 Misi Fakultas Sains dan Teknologi

1. Mengahsilkan sumber daya manusia yang berwawasan dan

professional dalam bidang Sains dan Teknologi yang terpadu dengan

nilai-nilai keislaman.

2. Menghasilkan penelitian keilmuan Sains dan Teknologi yang terdepan

di Asia Tenggara.

3. Memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat

dan industri dibidang Sains dan Teknologi.

2.1.3 Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi

Mengahasilkan sarjana muslim yang berakhlak mulia yang memiliki

kemampuan akademik dan professional dibidang Sains dan Teknologi yang

berwawasan keislaman dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari baik dimasyarakat

maupun bangsa.

2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi

2.2.1 Pengertian Sistem

Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-

elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu

kesatuan. Dalam bidang sistem informasi, sistem diartikan suatu jaringan kerja

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

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu

(Jogiyanto, 2005). Contoh sistem yang didefenisikan dengan pendekatan prosedur
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ini adalah sistem akuntansi. Kumpulan-kumpulan dari prosedur-prosedur

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

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefenisikan sebagai

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sistem

komputer didefenisikan sebagai kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak.

(Jogiyanto, 2005).

2.2.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber

informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Informasi merupakan

data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan

seseorang yang menggunakan data tersebut. Informasi adalah data yang telah

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat

dalam pengembilan keputusan saat ini atau saat mendatang (Jogiyanto, 2005).

2.2.3 Kualitas Informasi

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga

hal, yaitu:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahn dan tidak

bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas

mencerminkan maksudnya.

2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak

boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai

lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan

keputusan.

3. Relevan, berarti informsi tersebut mempunyai manfaat untk pemakainya.

Relevansi informas untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya

berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-musabab kerusakan mesin

produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih
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relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi

mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi

kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan (Jogiyanto, 2005).

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi

Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (information systems) atau

disebut juga dengan processing systems atau information processing systems atau

information - generating systems. Sistem informasi didefenisikan oleh Robert A.

Leitch dan K. Roscoe Davus  sebagai berikut :

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, 2005).

2.2.5 Konsep Sistem Informasi

Data Diolah Informasi

Gambar. 2.1 Siklus Pengolahan Data

Dari gambar terlihat, bahwa untuk melakukan siklus pengolahan data

diperlukan tiga buah komponen, yaitu komponen input, komponen model dan

komponen output. Data yang belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih

lanjut, karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. (Jogiyanto, 2005).

John Burch dan Gary Gurdnitski mengemukakan bahwa sistem informasi

terdiri dari komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, database,

telekomunikasi, dan manusia. Sementara Burch dan Grudnistki (1986)

berpendapat, sistem informasi yang terdiri dari komponen-komponen diatas

disebut dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan

(input), blok model (model block), blok keluaran (output block), blok teknologi

(technologi block), dan blok kendali (control block) (Jogiyanto, 2005).

OUTPUTMODELINPUT
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Keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu sama lainnya

membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Keenam blok tersebut

yaitu:

1. Blok masukan

Input Mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input

termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang akan

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar.

2. Blok model

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang

akan memanipulasi/ mentransformasi data masukan dan data yang

tersimpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok keluaran

Produk dari sistem informasi adalah keluaran berupa informasi yang

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua semua pemakai

sistem.

4. Blok teknologi

Teknologi merupakan kotak alat (tool-box) dalam sistem informasi.

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model,

menyimpan dan mengakses data, menghailkan sekaligus mengirimkan

keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

5. Blok basis data

Merupakan kumpulan dari file data yang saling berhubungan satu dengan

lainnya, tersimpan dalam komputer dan digunakan perngkat lunak untuk

memanipulasinya.

6. Blok kendali

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan bahwa

hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi

kesalahan dapat langsung diatasi.
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2.3 Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan

penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti

sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan

ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis

ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama

antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana

prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. (

http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi, 2014)

Ciri-ciri administrasi :

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 orang atau lebih.

2. Adanya kerja sama.

3. Adanya proses/usaha.

4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.

5. Adanya tujuan.

2.4 Surat

2.4.1 Pengertian Surat

Surat merupakan salah satu komunikasi tertulis yang dilaksankan dengan

menggunakan sehelai kertas atau lebih. Surat berisikan informasi yang berasal

dari satu pihak kepada pihak lainnya atas nama pribadi maupun kedudukannya

dengan organisasi atau badan pemerintah. (Lumindang Purna, 2007).

2.4.2 Fungsi Surat

Adapun beberapa fungsi surat yaitu : (Lumindang Purna, 2007).

1. Alat komunikasi

Surat dipandang sebagai alat komunikasi tertulis yang efesien, efektif,

ekonimis dan praktis dibandingkan dengan alat komunikasi lisan,

surat mempunyai kelebihan- kelebihan apa yang dikomunikasikan

kepada pihak lain secara tertulis, misalnya berupa pengumuman,

pemberitahuan, keterangan dan sebagainya.
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2. Alat bukti tertulis

Surat- surat resmi misalnya surat perjanjian, surat sewa menyewa,

surat wasiat dan surat resmi lainnya. Surat resmi tersebut secara resmi

sifatnya mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipergunakan

sebagai alat bukti tertilis yang sah.

3. Alat bukti historis

Surat dalam arsip lama dapat dipakai sebagai bahan penelitian, bahan

riset untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana keadaan atau

kegiatan pada masa lalu. Dalam hal ini surat berfungsi sebagai alat

historis.

4. Alat pengingat

Surat yang telah disimpan lama dapat digunakan sebagai alat

pengingat terhadap kejadian-kejadian yang telah lama berlalu.

5. Duta organisasi

Surat juga mencerminkan corak keadaan mentalitas, jiwa dan nilai

pejabat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dalam penyusunan surat

hendaklah selalu berhati-hati dan berfikir secara cermat agar tidak

menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan.

2.4.3 Jenis - Jenis Surat

Surat dapat digolongkan dalam beberapa jenis : (Lumindang Purna, 2007).

1. Menurut Sifat dan Isinya.

Berdasarkan sifat dan isinya, surat dibedakan atas tiga jenis, yaitu :

a. Surat Pribadi

Surat pribadi yaitu surat yang berisi masalah pribadi yang ditujukan

kepada keluarga, teman atau kenalan

b. Surat Dinas

Surat dinas adalah surat yang berisi kedinasan atau administtrasi

pemerintahan. Surat dinas dikirim melalui kantor pos atau melalui

kurir, dan langsung ditanggapi dan dibukukan oleh bagian tata usaha
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maupun sekretaris perusahaan dan diberikan kepada kepala perusahan

untuk ditindak lanjuti.

c. Surat Niaga

Surat niaga atau dagang adalah surat yang menyangkut masalah niaga.

Surat niaga atau dagang antara lain : surat permintaan dafar harga,

surat pesanan, surat faktur dan rekening.

2. Menurut Keamanan Isinya

Berdasarkan sfata keamanan isinya, surat dibedakan atas empat jenis,

yaitu:

a. Surat sangat rahasia

Surat sangat rahasia adalah surat yang berisi dokumen/ naskah yang

sangat penting yang berhubungan dengan rahasia keamanan negara.

b. Surat rahasia

Surat rahasia adalah surat yang berisi dokumen penting yang hanya

boleh diketahui oleh pejabat yang berhak menerimanya.

c. Surat terbatas

Surat terbatas adalah surat yang isinya boleh diketahui oleh pejabat

tertentu.

d. Surat biasa

Surat biasa adalah surat yang berisi masalah biasa, bukan rahasia yang

bila diketahui oleh orang lain tidak merugikan lembaga atau pejabat

yang bersangkutan.

3. Menurut Derajat penyelesesaiannya

Berdasarkan penyelesaiannya surat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Surat sangat segera

Surat sangat segera adalah surat yang isinya harus segera mungkin

diketahui oleh penerima surat dan harus segera mungkin diselesaikan

atau ditanggapi.

b. Surat segera

Surat segera adalah surat yang isinya harus segera diketahui dan

ditanggapi, tetapi tidak perlu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
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c. Surat biasa

Surat biasa adalah surat yang isinya tidak harus diketahui, ditanggapi.

4. Menurut Jangkauan penggunanya

Berdasarkan jangkauan penggunannya surat dibedakan atas dua jenis,

yaitu :

a. Surat Intern

Surat intern adalah surat yang hanya digunakan untuk komunikasi

dalam satu kantor atau instansi.

b. Surat Ekstern

Surat ekstern adalah surat yang digunakan untuk komunikasi dengan

lingkungan diluar kantor.

5. Menurut Jumlah penerimanya

Berdasarkan jumlah penerimanya yang dituju surat dibedakan atas tiga

jenis, yaitu :

a. Surat Edaran

Surat edaran adalah surat yang dikirim kepda beberapa orang tau

pejabat.

b. Surat Pengumuman

Surat pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada pejabat,

karyawan dan masyarakat umum.

c. Surat Biasa

Surat biasa adalah surat khusus ditujukan kepada seseorang, pejabat

atau instansi tertentu. Surat biasa hanya berguna pada saat telah sampai

dan dibaca dan tidak perlu disimpan.

2.4.4 Syarat - Syarat Surat Yang Baik

Surat yang baik harus lah memenuhi syarat penyusunan sebagai berikut :

(Lumindang Purna, 2007).

1. Surat harus disusun dengan teknik penyusunan yang benar, yaitu :

a. Penyusunan letak bagian- bagian surat yang tepat sesuai dengan aturan

atau pedoman yang ditentukan.
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b. Pengetikan yang benar, jelas, bersih dan rapi.

c. Pemakaian kertas yang sesuai dengan ukuran, jenis dan warna kertas.

2. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas dan tepat.

3. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar/ baku sesuai dengan

kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata maupun

kalimatnya.

2.5 Online

Pada dasarnya pengertian online adalah terhubung dengan internet. Sejak

internet menjadi semakin familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak

yang memanfaatkannya sehingga munculah berbagaii toko online yan

menawarkan berabagai macam barang yang kita butuhkan.

Pengertian online memang tidak sebatas terhubung dengan internet saja,

tetapi online merupakan terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi

sehingga dapat menjalin komunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Online

juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah komputer atau

device terhubung dengan device lain dan biasanya melalui perangkat modem.

Pengertian online juga dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan yang sedang

menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan

perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Banyak

situs komunikasi yang dapat anda gunakan dengan online, seperti twitter,

facebook dan yang baru-baru ini adalah whatsapp. Semakin banyaknya orang

online, maka situs jejaring sosial pun semakin gencar diciptakan. Bukan itu saja,

dengan online pun banyak orang yang mendapatkan penghasilan dengan

melakukan bisnis online.

Dengan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan online, maka tak

heran jika semakin hari jumlah orang yang online semakin banyak dan dapat

dipastikan yang sudah terbiasa online, jika tidak online sehari saja seperti ada

yang hilang. Bisa dikatakan online ini menjadi kegiatan rutin sehari-hari lho.

Namun, anda juga harus pandai-pandai dalam mengatur waktu sehingga kegiatan

lain tidak akan terganggu.
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Apabila anda mencari tahu mengenai pengertian online, tentunya anda

akan menemukan pengertian online yang sangat beragam. Karena istilah online

tidak ada pengertian yang baku tetapi pada dasarnya semua itu sama hanya

berbeda dalam penyempurnaannya dan penyampaiaannya.

2.6 PHP

PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script

script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi diserver

web, dokumen HTML yang dihasilkan yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan

dokumen HTML, dikenal juga sebagai pemrograman server side.

Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs web menjadi

lebih mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi

yang dibuat dengan menggunakan script PHP.

PHP/FI merupakan nama awal dari PHP. PHP – Personal Home Page, FI

adalah Form Interface. Dibuat pertaman kali oleh Rasmus Lerdoff. PHP, awalnya

merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form

yang ditampilkan dalam browser web. Software ini disebarkan dan dilisensikan

sebagai perangka lunak Open Source.

Integrasi PHP dengan server web dilakukan dengan teknik CGI, FastCGI,

dan modul server web. Teknik CGI dan FastCGI memisahkan antara server web

dan PHP. Sedangkan modul server web menjadi PHP sebagai bagian dari server

web.

Kini PHP adalah kependekan dari PHP:HyperText Processor (rekursif,

mengikuti gaya penamaan di *nix), merupakan bahasa dari script server-side yang

disisipkan pada HTML yang dijalankan diserver, dan juga bisa digunakan untuk

membuat aplikasi desktop (Betha Sidik, 2012).

2.6.1 Kemampuan PHP

PHP secara mendasar dapat mengerjakan semua yang dapat dikerjakan

oleh program CGI (Common Getway Interface), seperti mendapatkan data dari

form, menghasilkan isi halaman web yang dinamik, dan menerima cookies. CGI
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adalah spesifikasi standart modul yang ditambahkan kepada server web, agar

server web dapat memiliki kemampuan untuk dapat memberikan layanan

interaktif, tidak sekedar melayani permintaan dokument web (HTML) saja.

PHP telah dikembangkan juga menjadi bahasa pemrograman script yang

dapat dijalankan atas platform sistem operasi secara langsung; atau bahasa

pemrograman shell jika dilingkungan *nix/Linux. PHP dapat digunakan juga

untuk membuat program desktop. Kini, pemrograman tidak harus mempelajari

bahasa pemrograman lain untuk membuat aplikasi desktop, karena PHP juga telah

dapat digunakan dan di eksekusi dari dekstop. PHP CLI (Command Line

Interface) adalah istilah untuk PHP yang dapat dieksekusi dari sistem operasi.

Antar muka pemakai (user interface) dari aplikasi yang dibuat dengan

menggunakan PHP CLI, pada dasarnya adalah menggunakan mode teks. Kita

dapat meggunakan GTK+ agar aplikasi memiliki antarmuka untuk pemakaiannya

secara grafik (graphical user interface). Kemampuan (feature) PHP yang paling

di andalkan dan signifikan adalah dukungan kepada banyak database. Membuat

halaman database yang banyak menggunakan data dari database dengan sangat

mudah dapat dilakukan. Berikut adalah daftar database yang didukung oleh PHP :

a. Adabas D

b. dBase

c. Empress

d. FilePro (read only)

e. FrontBase

f. Hyperwave

g. IBM DB2

h. Informix

i. Ingres

j. Interbase

k. MSQL

l. Direct MS SQL

m. MySQL

n. ODBC
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o. Oracle (OCI7 dan OCI8)

p. Ovrimos

q. PostgreSQL

r. Solid

s. SQLite

t. Sybase

u. Velocis

v. Unix DBM

PHP juga mendukung untuk berkomunikasi dengan layanan lain

menggunakan protokol IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, dan lainya yang

tidak terhitung. Pemrograman juga dapat membuka soket jaringan secara mentah

dan berinteaksi dengan menggunakan protokol lainnya.

PHP telah menjadi bahasa pemograman untuk pembuatan aplikasi yang

lengkap untuk pembuatan laporan, tidak sekedar untuk pengolaan data saja.

Fungsi untuk pembuatan laporan yang disediakan adalah untuk menghasilkan

laporan dalam format PDF, ataupun excel, selain tentunya dalam bentuk file teks.

Aplikasi untuk pembuatan grafik (chart) dari hasil suatu proses statistik

atau sekedar memvisualkan data juga telah tersedia. Semua dibuat menggunakan

librari yang disediakan oleh PHP dan komunitas pengembangannya (Betha Sidik,

2012).

2.6.2 Sejarah Singkat PHP

PHP pertama kali dibuat pada musim gugur tahun 1994 oleh Rasmus

Lerdoff (rasmus@php.net), awalnya digunakan pada websitenya untuk mencatat

siapa saja yang berkunjung dan melihat biodatanya. Versi pertama yang di-release

tersedia pada awal tahun 1995, dikenal sebagai tool Personal Home Page, yang

terdiri atas engine parser yang sangat sederhana yang hanya mengerti beberapa

makro khusus dan sejumlah utlitas yang sering digunakan pada halaman-halaman

web, seperti buku tamu, counter pengunjung dan lainnya. Parser diprogram ulang

pada pertengahan 1995n dan diberi nama PHP/FI versi 2.0. FI berasal dari paket

Rasmus lainnya yang dirilis untuk menginterpretasi data dari form, yang
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kemudian dikombinasikan dengan tool Personal Home Page, dan ditambahkan

dukungan untuk database mSQL (mini SQL).

Tahun 1995 ini dianggap sebagai tahun kelahiran dari PHP/FI yang

kemudian membuat pertumbuhan aplikasi web yang pesat, dan banyak orang

kemudian berkontribusi mengembangkan PHP/FI. Sulit untuk mendapatkan

statistik yang tepat untuk memperkirakan penggunaan PHP/FI, tetapi diperkirakan

pada akhir 1996 telah dipergunakan oleh sedikitnya 15000 website di seluruh

dunia. Dan pertengahan 1997 mencapai 50000 situs.

Pada pertengahan 1997 ini juga terjadi perubahan pengembangan PHP.

Pengembangan dilakukan oleh tim yang terorganisasibukan oleh Rusmus sendiri

saja lagi. Parser dikembangkan oleh Zeev Suraski dan Andi Gutmans yang

kemudian menjadi dasar untuk versi 3, dan banyak utitlas tambahan yang

diprogram untuk menambahkan kemampuan dari versi 2. Versi terakhir (PHP 4)

menggunakan engine script Zend untuk lebih meningkatkan kinerja (performan)

dan mempunyai dukungan yang banyak berupa eksistensi dan fungsi dan berbagai

library pihak ketiga (third party), dan berjalan seolah modul asli (native) dari

berbagai server web yang populer.

Sejak Januari 2001 PHP 3 dan PHP 4 desertakan pada sejumlah produk

server web komersial seperti server web StrongHold Redhat. Perkiraan

konservatif yang didapat dari angka yang diberikan oleh Netcraft

(hrttp://www.netcraft.com) yang diekslorasi, pengguna PHP sekitar 5.100.000

sedikit lebih banyak dari server web yang menggunakan Microsoft IIS (5.03 juta)

di internet (Betha Sidik, 2012).

2.7 MySQL

Database sering didefenisikan sebagai kumpulan data yang terkait secara

teknis, yang berada dalam sebuah database . tujuan utama pembuatan database

adalah untuk memudahkan dalam mengakses data. Data d pat ditambah, diubah,

atau dibaca dengan relatif mudah cepat (Abdul Kadir, 2009).

Perangkat lunak yang ditujukan untuk mengelola database dinamakan

DBMS (Database Management System), Acces, Ms SQL Server, Dan MySQL
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merupakan segelintir contoh produk pengelola database. MySQL merupakan

software yang tergolong database server dan bersifat open source. Open source

menyatakan software ini dilengkapi source code (kode yang dipakai untuk

membuat MySQL), selain itu tentu saja bentuk executablenya atau kode yang

dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi dan bisa diperoleh dengan

cara mengunduh di internet secara gratis.

Hal menarik lainnya adalah MySQL juga bersifat multiplatform. MySQL

dapat dijalankan pada berbagai operasi pengaksesan data dalam database dapat

dilakukan dengan mudah melalui SQL (Structured Query Language). Data dalam

database bisa diakses melalui  aplikasi non-web (misalnya dengan Visual Basic)

amupun aplikasi web (misalnya PHP). SQL (Structured Query Language) adalah

bahasa yang dipakai pada sistem database relasional untuk mengakses data

melalui SQL dan data dalam MySQL dapat diakses melalui PHP (Abdul Kadir,

2009).

2.8 CodeIgniter (CI)

CodeIgniter adalah aplikasi open source yang berupa Framework

dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk

membangun website dinamis dengan menggunakan PHP.

CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi

web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal.

CodeIgniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006. Versi stabil terakhir

adalah versi 2.2.0. (http://id.wikipedia.org/wiki/CodeIgniter, 2014).

Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-

fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap

digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan

seorang programer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal.

Ada beberapa alasan mengapa menggunakan Framework:

1. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web.
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2. Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola

tertentu dalam sebuah Framework (dengan syarat programmer mengikuti

pola standar yang ada).

3. Umumnya Framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai

sehingga kita tidak perlu membangun dari awal (misalnya validasi, ORM,

pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error

handling, dll

4. Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS.

Model View Controller merupakan suatu konsep yang cukup populer

dalam pembangunan aplikasi web, berawal pada bahasa pemrograman Small Talk,

MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang

membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian

yang menjadi kontrol aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun

suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi yaitu :

1. View, merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu

aplikasi web bagian ini biasanya berupa file template HTML, yang diatur

oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan

data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap

bagian model.

2. Model, biasanya berhubungan langsung dengan database untuk

memanipulasi data (insert, update, delete, search), menangani validasi dari

bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan

bagian View.

3. Controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian

model dan bagian View, controller berfungsi untuk menerima request dan

data dari user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi.

Dengan menggunakan prinsip MVC suatu aplikasi dapat dikembangkan

sesuai dengan kemampuan developernya, yaitu programmer yang menangani

bagian model dan controller, sedangkan designer yang menangani bagian View,

sehingga penggunaan arsitektur MVC dapat meningkatkan maintanability dan

organisasi kode. Walaupun demikian dibutuhkan komunikasi yang baik antara
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programmer dan designer dalam menangani variabel-variabel yang akan

ditampilkan.

Ada beberapa kelebihan CodeIgniter (CI) dibandingkan dengan

Framework PHP lain.

1. Performa sangat cepat : salah satu alasan tidak menggunakan framework

adalah karena eksekusinya yang lebih lambat daripada PHP from the

scracth, tapi CodeIgniter sangat cepat bahkan mungkin bisa dibilang

CodeIgniter merupakan framework yang paling cepat dibanding

Framework yang lain.

2. Konfigurasi yang sangat minim (nearly zero configuration) : tentu saja

untuk menyesuaikan dengan database dan keleluasaan routing tetap

diizinkan melakukan konfigurasi dengan mengubah beberapa file

konfigurasi seperti database.php atau autoload.php, namun untuk

menggunakan CodeIgniter dengan setting standard, anda hanya perlu

merubah sedikit saja file pada folder config.

3. Banyak komunitas: dengan banyaknya komunitas CI ini, memudahkan

kita untuk berinteraksi dengan yang lain, baik itu bertanya atau teknologi

terbaru.

4. Dokumentasi yang sangat lengkap : Setiap paket instalasi CodeIgniter

sudah disertai user guide yang sangat bagus dan lengkap untuk dijadikan

permulaan, bahasanya pun mudah dipahami.

2.9 Defenisi Analisis Sistem

Kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah

berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian

mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru

(Rosa A.S, M.Salahuddin, 2011).

2.10 Defenisi Desain Sistem

Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan

upaya untuk mengkontruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan (mungkin
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informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi

kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan

sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan

perangkat. Kualitas perangkat lunak biasanya dinilai dari segi kepuasan pengguna

perangkat lunak terhadap perangkat lunak yang digunakan (Rosa A.S,

M.Salahuddin, 2011).

2.11 SDLC (Software Development Life Cycle)

SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering juga disebut

Sistem Development Life Cycle adalah proses pengembangan atau mengubah

suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi

yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak

sebelumnya (berdasarkan best practice atau cara—cara yang sudah teruji baik).

Tahapan-tahapan pada SDLC secara global adalah sebagai berikut (Rosa A.S,

M.Salahuddin, 2011) :

1. Inisiasi (initiation)

Tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat

lunak.

2. Pengembangan konsep sistem (system concept development)

Mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem,

analisis manfaat biaya, manajemen rencana dan pembelajaran kemudahan

sistem.

3. Perencanaan (planning)

Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan

lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya (resources)

yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi.

4. Analisis kebutuhan (requirement analisys)

Menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak (user) dan

mengembangkan kebutuhan user. Membuat dokumen kebutuhan

fungsional
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5. Desain (design)

Mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah

lengkap, dokumen desain sistem focus pada bagaimana dapat memenuhi

fungsi-fungsi yang dibutuhkan.

6. Pengembangan (Development)

Mengonvenrsi desain ke sistem informasi yang lengkap termasuk

bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang

dibutuhkan. Membuat basis data dan menyiapkan prosedur kasus

pengujian, mempersiapkan berkas atau file pengujian, pengodean,

pengompilasian, memperbaiki dan membersihkan program, peninjauan

pengujian.

7. Integrasi dan pengujian (integration and test)

Mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi

kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional.

Dengan diarahkan oleh staf penjamin kualitas (quality assurance) dan

User. Menghasilkan laporan analisis pengujian.

8. Implementasi (implementation)

Termasuk pada persiapan implementasi, implementasi perangkat lunak

pada lingkungan produksi (lingkungan pada user) dan menjalankan

resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan

pengujian.

9. Operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance)

Mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem

informasi pada lingkungan produksi lingkungan pada user termasuk

implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan.

10. Disposisi (Disposition)

Mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan

membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user.

Ada beberapa model SDLC yang dapat digunakan. Semuanya memiliki

kelemahan dan kelebihan pada setiap model SDLC. Hal terpenting adalah
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mengenali tipe pelanggan (costumer) dan memilih menggunakan model SDLC

yang sesuai dengan karakter pelanggan (costumer) dan sesuai dengan karakter

pengembang.

2.12 Model Waterfall

Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial

linier (Sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air

terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau

terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung

(support). Berikut adalah gambar model air terjun (Rosa A.S, M.Salahuddin,

2011).

Gambar 2.2 Waterfall Model

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk

menspesifikasikan kebutuhan perangkata lunak agar dapat dipahami

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan.

2. Desain

Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang focus pada

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur

perangkat lunak, representasi antar muka, dan prosedur pengodean. Tahap

ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan

ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program
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pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada

tahap ini juga perlu didokumentasikan.

3. Pembuatan kode program

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari

tahap ini adalah program computer sesuai dengan desain yang telah dibuat

pada tahap desain.

4. Pengujian

Pengujian focus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir kesalahan (error) keluaran yang dihasilkan sesuai dengan

yang diinginkan.

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance)

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bias terjadi karena

adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap

pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan

mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang

sudah ada. Tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru.

Pada kenyataan yang terjadi sangat jarang model waterfall dapat dilakukan

sesuai alurnya karena sebab berikut:

1. Perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi di tengah alur

pengembangan.

2. Sangat sulit bagi pelanggan untuk mendefinisikan semua spesifikasi di

awala alur pengembangan. Pelanggan seringkali butuh contoh (prototype)

untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan sistem lebih lanjut.

3. Pelanggan tidak mungkin bersabar mengakomodasi perubahan yang

diperlukan di akhir alur pengembangan.
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Model air terjun sangat cocok digunakan ketika kebutuhan pelanggan

sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan selama

pengembangan perangkat lunak kecil. Hal positif dari model air terjun adalah

struktur tahap pengembangan sistem jelas, dokumentasi dihasilkan dalam setiap

tahap pengembangan dan sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya

selesai dijalankan (Rosa A.S, M.Salahuddin, 2011)

2.13 Alat Bantu Desain Sistem

2.13.1 Pemograman Berorientasi Objek

Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan

objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi

berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak

dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek

didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode

berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek,

perancangan berorintasi objek, pemograman berorientasi objek dan pengujian

berorientasi objek (Rosa A.S, M.Salahuddin, 2011).

Keuntungan menggunakan metodologi berorintasi objek adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan produktivitas

Karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah masih

dapat dipakai ulang untuk masalah lainnya yang melibatkan objek

tersebut (reusable).

2. Kecepatan pengembangan

Karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis

dan perancangan akan menyebabkan berkurangnya kasalahan pada saat

pengkodean.

3. Kemudahan pemeliharaan

Karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil

dapat dipisahkan dan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah.
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4. Adanya konsistensi

Karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat

analisis, perancangan maupun pengkodean.

5. Meningkatkan kualitas perangkat lunak

Karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan

adanya konsistensi pada saat pengembangannya, perangkat lunak yang

dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta

mempunyai sedikit kesalahan.

2.14 Pengenalan UML (Unified Modelling Language)

Pada perkembangan teknologi perangkat lunak, diperlukan adanya bahasa

yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu

adanya standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan

perangkat lunak.

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu

Unified Modeling Language (UML). UML muncul karena adanay kebutuhan

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visusal untuk

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan mengunakan diagram

dan teks-teks pendukung (Rosa A.S, M.Salahuddin, 2011).

2.14.1 Sejarah UML

Bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama dikembangkan

dikenal dengan Simula-67 yang dikembangkan pada tahum 1967. Bahasa

pemrograman ini kurang berkembang dan dikembangkan lebih lanjut, namun

dengan kemunculannya telah memberikan sumbangan yang besar pada depelover

pengembang bahasa pemrograman berorientasi objek selanjutnya (Rosa A.S,

M.Salahuddin, 2011).
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2.14.2 Diagram UML

2.14.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior)

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah intraksi

antara satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Syarat

penamaan pada use case adalah mendefinisikan sesimpel mungkin dan dapt

dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu mendefinisikan apa yang

disebut actor dan use case.

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi

deangan sistem informasi yang kan dibuat di luar sistem informasi yang

akan dibuat sendiri, jadi walaupun symbol dari aktor adalah gambar

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau akor.

Berikut adalah symbol-simbol yang ada pada diagram use case:

Tabel 2.1 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.

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
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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

<< extend >>

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 A.S, M.Salahuddin (2011)

2.14.2.2 Acktivity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran kerja atau aktivitas dari

sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu dperhatikan disini adalah bahwa

diagram aktivitas menggambaran aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor,

jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem.

Berikut adalah symbol-simbol yang ada pada Activity diagram:

Tabel 2.2 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
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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 A.S, M.Salahuddin (2011)

2.14.2.3 Squence Diagram

Squence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar

objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sequence maka harus

diketahui objek-objek yang terlihat pada sebuah use case beserta metode-metode

yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada squence diagram:

Table 2.3 Simbol Squence 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
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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 A.S, M.Salahuddin (2011)

2.14.2.4 Class Diagram

Class diagram adalah menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.

Berikut adalah symbol-simbol yang ada pada class diagram:

Tabel 2.4 Simbol Class diagram

Simbol Deskripsi

kelas

Nama_kelas

+ Atribut

+ Oprasi ()

Kelas pada struktur sistem

antarmuka / interface

nama_interface

Sama dengan konsep interface

dalam pemrograman berorientasi

objek

Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna

umum, asosiasi biasanya juga

disertai dengan multiplicity

Asosiasi berarah / directed Relasi antar kelas dengan makna
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association kelas yang satu digunakan oleh

kelad yang lain, asosiasi biasanya

juga disertai dengan multiplicity

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi-spesialisasi (umum-

khusus)

Kebergantungan / dependency Relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas

agregasi / aggregation Relasi antar kelas dengan makna

semua-bagian (whole-part)

Sumber : Rosa A.S, M.Salahuddin (2011)

2.14.2.5 Colaboration Diagram

Collaboration diagram menggunakan prinsip yang sama dengan

sequence diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar obyek-obyek, yang

membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada collaboration diagram

ini, obyek-obyek dan message (pesan) yang ada digambarkan mirip seperti

flowchart, hanya saja, untuk menjaga urutan pesan yang diterima oleh masing-

masing obyek, pesan-pesan tersebut diberi nomor urutan pesan.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada Colaboration Diagram :

Table 2.5 Simbol Colaboration Diagram.

Object merupakan instance dari

sebuah class. Digambarkan

sebagai sebuah class (kotak)

dengan nama obyek didalamnya

yang diawali dengan sebuah titik

koma.

Object

Actor juga dapat berkomunikasi Actor

: Object1
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dengan object, maka actor juga

dapat disertakan ke dalam

collaboration diagram. Simbol

Actor sama dengan simbol pada

Actor Use Case Diagram.

Message, digambarkan dengan

anak panah yang mengarah antar

obyek dan diberi label urutan

nomor yang mengindikasikan

urutan komunikasi yang terjadi

antar obyek.

Massage

Sumber : Rosa A.S, M.Salahuddin (2011)


