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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Darah

Bank darah adalah proses yang terjadi di laboratorium untuk memastikan

bahwa darah atau produk darah yang disumbangkan adalah aman sebelum

digunakan untuk transfusi darah atau prosedur medis lainnya

(http://kamuskesehatan.com, 2013)

2.1.1 Pengertian Pelayanan Transfusi/ Donor Darah

Pelayanan tranfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang

terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian donor,

pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan darah dan tindakan medis

pemberian darah kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan

pemulihan kesehatan (Depkes RI, 2008).

Setiap kegiatan pelayanan tranfusi darah harus dikerjakan sesuai standar

prosedur operasional (SOP) karena kesalahan yang terjadi pada setiap langkah

kegiatan tersebut akan berakibat fatal bagi resipien, dan juga dapat

membahayakan pendonor maupun petugas kesehatan yang melaksanakan.

2.1.2 Definisi Transfusi Darah, menurut :

Dr. Ahmad Sofyan mengartikan transfusi darah dengan istilah “pindah-

tuang darah”, sebagaimana dikemukakannya dalam rumusan definisinya yang

berbunyi:

“Pengertian pindah-tuang darah adalah memasukan darah orang lain

kedalam pembuluh darah orang yang akan ditolong.” (http://blood4life.web.id,

2013)

Menurut Keperawatan :

Transfusi darah atau blood transfution (bahasa Inggris) adalah

memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain dalam rangka

menyelamatkan jiwanya. Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian,

yaitu cairan yang disebut dengan plasma dan sel darah.
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Jadi, secara keseluruhan darah manusia kira-kira seperdua belas dari badan

atau ditaksir sekitar lima liter. Dengan rincian persen berbentuk cairan atau

plasma dan persen sisanya adalah sel darah yang terbagi lagi menjadi sel darah

merah, sel darah putih, dan butir pembeku (trambosit). Yang dimaksud dengan

plasma darah adalah cairan yang berwarna kuning dan mengandung cairan yang

berwarna kuning dan mengandung 91,0 persen air, 8,5 persen mineral, dan 0,1

persen sejumlah bahan organik seperti lemak, urea, asam urat, kolesterol, dan

asam amino.

Unsur kedua dari darah manusia adalah sel darah merah. Sel darah merah

memerlukan protein dan zat besi. Dalam hal ini, wanita lebih membutuhkan zat

besi dalam kadar yang tinggi karena sebagiannya terbuang ketika menstruasi dan

zat besi diperlukan lebih banyak bagi wanita untuk perkembangan janin dan

pembuatan air susu. Unsur ketiga dari darah manusia adalah sel darah putih.

Dalam pelaksanaan transfusi darah, hal yang penting dan harus dicermati

oleh pihak medis adalah golongan donor darah (yang menyumbangkan darah) dan

golongan darah resepien (penerima darah). Golongan darah manusia terdiri dari

golongan AB, A, B, dan O. Hal ini dimaksudkan agar ada kecocokan antara donor

dengan resepien karena antara golongan donor darah dengan resepien tidak semua

bisa saling memberi dan menerima. Berikut ini, komposisi golongan darah

manusia secara medis, yaitu:

1. Dilihat dari donor, yaitu:

a. Golongan darah AB dapat memberi kepada AB.

b. Golongan darah A dapat memberi kepada A, dan AB.

c. Golongan darah B dapat memberi kepada B, dan AB.

d. Golongan darah O dapat memberi kepada semua golongan darah.

2. Dilihat dari resepien, yaitu:

a.. Golongan darah AB dapat menerima semua golongan.

b. Golongan darah A dapat menerima kepada golongan darah A, dan O.

c. Golongan darah B dapat menerima kepada golongan B, dan O.

d. Golongan darah O hanya dapat menerima kepada golongan darah O.
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2.1.3 Fungsi Transfusi Darah

Masing-masing unsur darah dalam tubuh kita memiliki peran dan

fungsinya masing-masing. Plasma darah berfungsi untuk perantara penyaluran

makanan, lemak, dan asam animo ke jaringan tubuh. Selain itu juga berfungsi

untuk mengangkut bahan buangan seperti urea, asam urat, dan sebagian karbon

dioksida, menyegarkan cairan jaringan tubuh dimana melalui cairan ini semua sel

tubuh dapat menerima makanan.

Sel darah merah bekerja sebagai system transport dari tubuh, mengantar

semua bahan kimia, oksigen, dan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh,

menyingkirkan karbon dioksida dan hasil buangan lainnya serta mengatur panas

ke seluruh tubuh.

Sel darah putih berfungsi untuk mengepung daerah yang terkena infeksi

atau cidera, menangkap organisme hidup dan menghancurkannya, menyingkirkan

kotoran, menyediakan bahan pelindung tubuh dari serangan bakteri. Fungsi ini

berhubungan dengan fungsi sel pembeku (trambosit), yaitu membekukan darah

yang keluar dari anggota tubuh yang terluka atau cidera, sehingga darah tersebut

dapat tertahan.

Setelah memahami fungsi darah bagi tubuh manusia. Maka manusia tidak

dapat hidup tanpa darah karena semua jaringan tubuh memerlukan darah. Otak

manusia membutuhkan darah yang mencukupi dan teratur. Jika tidak menerima

darah dalam tempo lebih dari empat menit, maka sel otak akan mati.

2.1.4 Jenis Donor Darah

Ada dua macam donor darah yaitu :

1. Donor keluarga atau Donor Pengganti adalah darah yang dibutuhkan

pasien dicukupi oleh donor dari keluarga atau kerabat pasien.

2. Donor Sukarela adalah orang yang memberikan darah, plasma atau

komponen darah lainnya atas kerelaan mereka sendiri dan tidak

menerima uang atau bentuk pembayaran lainnya. Motivasi utama

mereka adalah membantu penerima darah yang tidak mereka kenal dan

tidak untuk menerima sesuatu keuntungan.
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2.1.5 Syarat-syarat Calon Donor Darah

1. Umur 17 – 60 tahun(usia 17 tahun diperbolehkan mendonor bila mendapat

izin tertulis dari orang tua)

2. Berat badan 50 kg atau lebih

3. Temperatur tubuh 36,6-37,5 derajat celcius

4. Hemoglobin Perempuan minimal 12 gr, sedangkan Prian Minimal 12,5 gr

5. Tekanan darah 120/140/80 - 100 mmHg

6. Nadi 50-100/menit teratur

7. Tidak berpenyakit jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, penyakit

perdarahan, kejang, kanker, penyakit kulit kronis.

8. Tidak hamil, menyusui, menstruasi (bagi wanita

9. Bagi donor tetap, penyumbangan 5 (lima) kali setahun (dengan jarak

penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan). Keadaan ini harus sesuai

dengan keadaan umum donor.

10. Kulit lengan donor sehat.

11. Tidak menerima transfusi darah/komponen darah 6 bulan terakhir.

12. Tidak menderita penyakit infeksi ; malaria, hepatitis, HIV/AIDS.

13. Bukan pencandu alkohol/narkoba.

14. Tidak mendapat imunisasi dalam 2/4 bulan terakhir.

15. Beritahu Petugas bila makan aspirin dalam 3 hari terakhir.

2.1.6 Orang Yang Tidak Boleh Menjadi Pendonor Darah

1. Pernah menderita hepatitis B

2. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah kontak erat dengan penderita

hepatitis

3. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah transfuse

4. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah tato/tindik telinga

5. Dalam jangka waktu 72 jam sesudah operasi gigi

6. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah operasi kecil

7. Dalam jangka waktu 12 bulan sesudah operasi besar

8. Dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksinasi polio, influenza, kolera,

tetanus dipteria, atau profilaksis
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9. Dalam jangka waktu dua minggu sesudah vaksinasi virus hidup parotitis

epidemica, measles, dan tetanus toxin

10. Dalam jangka waktu satu tahun sesudah injeksi terakhir imunisasi rabies

therapeutic

11. Dalam jangka waktu satu minggu sesudah gejala alergi menghilang

12. Dalam jangka waktu satu tahun sesudah transplantasi kulit

13. Sedang hamil dan dalam jangka waktu enam bulan sesudah persalinan

14. Sedang menyusui

15. Ketergantungan obat

16. Alkoholisme akut dan kronis

17. Mengidap Sifilis

18. Menderita tuberkulosis secara klinis

19. Menderita epilepsi dan sering kejang

20. Menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh darah balik) yang akan

ditusuk

21. Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya

kekurangan G6PD, thalasemia, dan polibetemiavera

22. Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yang berisiko tinggi

mendapatkan HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan

seks, dan pemakai jarum suntik tidak steril)

23. Pengidap HIV/ AIDS menurut hasil pemeriksaan saat donor darah

2.1.7 Proses Transfusi Darah

1. Pengisian Formulir Donor Darah.

2. Pemeriksaan Darah

3. Pemeriksaan golongan, tekanan darah dan hemoglobin darah..

4. Pengambilan Darah

5. Apabila persyaratan pengambilan darah telah dipenuhi barulah dilakukan

pengambilan darah.

6. Pengelolahan Darah
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7. Beberapa usaha pencegahan yang di kerjakan oleh PMI sebelum darah

diberikan kepada penderita adalah penyaringan terhadap penyakit di

antaranya :

a. Penyakit Hepatitis B

b. Penyakit HIV/AIDS

c. Penyakit Hipatitis C

d. Penyakit Kelamin (VDRL)

Waktu yang di butuhkan pemeriksaan darah selama 1-2 jam

8. Penyimpanan Darah

9. Darah disimpan dalam Blood Bank pada suhu 26 derajat celcius. Darah ini

dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen seperti :

a. PRC

b. Thrombocyt

c. Plasma

d. Cryo precipitat

2.1.8 Manfaat Donor Darah

1. Dapat mengetahui Golongan Darah Tanpa di Pungut Biaya.

2. Anda secara teratur memeriksakan kesehatan (tiap kali menjadi

Donor/tiap 3 bulan sekali ) yang meliputi :

a. Tekanan Darah, Nadi, dan Suhu

b. Tinggi Badan, Berat Badan (Body Mass Index)

c. Haemoglobine, Penyakit Dalam

d. Penyakit Hipatitis B dan Hipatitis C

e. Penyakit HIV/AIDS

3. Sekali menjadi Donor dapat menolong/menyelamatkan 3 orang pasien

yang berbeda.

4. Darah anda dapat menyelamatkan jiwa orang lain secara langsung.

5. Pendonor yang secara teratur Mendonorkan Darah (setiap 3 Bulan) akan

menurunkan Resiko Terkena penyakit Jantung sebesar 30 % (British

Journal Heart) seperti serangan jantung Koroner dan Stroke.



13

2.1.9 Pengambilan Darah

1. Oleh petugas yang berwenang.

2. Menggunakan peralatan sekali pakai.

3. 250-350 ml, tergantung berat badan.

4. Mengikuti Prosedur Kerja Standar.

5. Informed Consent : Darah diperiksa terhadap IMLTD (Infeksi Menular

Lewat Transfusi Darah) ; Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Sifilis).

2.1.10 Tujuan Transfusi Darah

1. Memelihara dan mempertahankan kesehatan donor.

2. Memelihara keadaan biologis darah atau komponen – komponennya agar

tetap bermanfaat.

3. Memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada

peredaran darah (stabilitas peredaran darah).

4. Mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah.

5. Meningkatkan oksigenasi jaringan.

6. Memperbaiki fungsi Hemostatis.

2.2 Android

Android merupakan OS (Operating System) mobile ditengah OS lainnya

yang berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows Moblie, i-Phone OS,

Symbian, dan OS lainya. Berikut adalah pengertian dan pengenalan mengenai apa

itu Android sebenarnya

2.2.1 Pengertian Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi.(Nazarudin Safaat,

2012)

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk

menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Goole Inc. membeli Android Inc. yang

merupakan pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel atau

smartphone. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open

Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan
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telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcom, T-Mobile, dan

Nvidia.

2.2.2 Sejarah dan Perkembangan Android

Pada mulanya terdapat berbagai macam sistem operasi pada perangkat

selular, diantaranya sistem operasi Symbian, Microsoft Windsos Mobile, Mobile

Linux, iPhone, dan sistem operasi lainnya. Namun diantara sistem operasi yang

ada belum mendukung standar dan penerbitan API yang dapat dimanfaatkan

secara keseluruhan dan dengan biaya yang murah. Kemudian Google ikut

berkecimpung didalamnya dengan platform Android, yang menjanjikan

keterbukaan, keterjangkauan, open source, dan framework berkualitas.

Pada tahun 2005, Google mengakuisisi perusahaan Android Inc. untuk

memulai pengembangan platform Android. Dimana terlibat dalam pengembangan

ini Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Pada pertengahan 2007

sekelompok pemimpin industri bersama-sama membentuk aliansi perangkat

selular terbuka, Open Handset Alliance (OHA). Bagian dari tujuan aliansi ini

adalah berinovasi dengan cepat dan menanggapi kebutuhan konsumen dengan

lebih baik, dengan produk awalnya adalah platform Android. Dimana Android

dirancang untuk melayani kebutuhan operator telekomunikasi, manufaktur

handset, dan pengembang aplikasi. OHA berkomitmen untuk membuat Android

open source dengan lisensi Apache versi 2.0.

Android pertama kali diluncurkan pada 5 November 2007, dan

smartphone pertama yang menggunakan sistem operasi Android dikeluarkan oleh

T-Mobile dengan sebutan G1 pada bulan September 2008. Hingga saat ini

Android telah merilis beberapa versi Android untuk menyempurnakan versi

sebelumnya. Selain berdasarkan penomoran, pada setiap versi Android terdapat

kode nama berdasarkan nama-nama kue. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa

versi yang telah diluncurkan, diantaranya: versi 1.5 dirilis pada 30 April 2009

diberi nama Cupcake, versi 1.6 dirilis pada 15 September 2009 diberi nama

Donut, dan versi terakhir 2.0 dirilis pada 26 Oktober 2009 diberi nama Éclair.
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2.2.3 Anatomi Android

Dalam paket sistem operasi Android tediri dari beberapa unsur seperti

tampak pada gambar 2.1 Secara sederhana arsitektur Android merupakan sebuah

kernel Linux dan sekumpulan pustaka C / C++ dalam suatu framework yang

menyediakan dan mengatur alur proses aplikasi.

Gambar 2.1 Detail Anatomi Android

a. Linux Kernel

Android dibangun di atas kernel Linux 2.6. Namun secara keseluruhan

Android bukanlah linux, karena dalam Android tidak terdapat paket standar yang

dimiliki oleh linux lainnya. Linux merupakan sistem operasi terbuka yang handal

dalam manajemen memori dan proses. Oleh karenanya pada Android hanya

terdapat beberapa servis yang diperlukan seperti keamanan, manajemen memori,

manajemen proses, jaringan dan driver. Kernel linux menyediakan driver layar,

kamera, keypad, WiFi, Flash Memory, audio, dan IPC (Interprocess

Communication) untuk mengatur aplikasi dan lubang keamanan.
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b. Libraries

Android menggunakan beberapa paket pustaka yang terdapat pada C/C++

dengan standar Berkeley Software Distribution (BSD) hanya setengah dari yang

aslinya untuk tertanam pada kernel Linux. Beberapa pustaka diantaranya:

a. Media Library untuk memutar dan merekam berbagai macam format audio

dan video.

b. Surface Manager untuk mengatur hak akses layer dari berbagai aplikasi.

c. Graphic Library termasuk didalamnya SGL dan OpenGL, untuk tampilan

2D dan 3D.

d. SQLite untuk mengatur relasi database yang digunakan pada aplikasi.

e. SSl dan WebKit untuk browser dan keamanan internet.

Pustaka-pustaka tersebut bukanlah aplikasi yang berjalan sendiri, namun hanya

dapat digunakan oleh program yang berada di level atasnya. Sejak versi Android

1.5, pengembang dapat membuat dan menggunakan pustaka sendiri menggunakan

Native Development Toolkit (NDK).

c. Android Runtime

Pada Android tertanam paket pustaka inti yang menyediakan sebagian

besar fungsi Android. Inilah yang membedakan Android dibandingkan dengan

system operasi lain yang juga mengimplementasikan Linux. Android Runtime

merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi Android menjadi lebih tangguh

dengan paket pustaka yang telah ada. Dalam Android Runtime terdapat 2 bagian

utama, diantaranya:

a. Pustaka Inti, Android dikembangkan melalui bahasa pemrograman Java,

tapi Android Runtime bukanlah mesin virtual Java. Pustaka inti Android

menyediakan hampir semua fungsi yang terdapat pada pustaka Java serta

beberapa pustaka khusus Android.

b. Mesin Virtual Dalvik, Dalvik merupakan sebuah mesin virtual yang

dikembangkan oleh Dan Bornstein yang terinspirasi dari nama sebuah

perkampungan yang berada di Iceland. Dalvik hanyalah interpreter mesin

virtual yang mengeksekusi file dalam format Dalvik Executable (*.dex).
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Dengan format ini Dalvik akan mengoptimalkan efisiensi penyimpanan dan

pengalamatan memori pada file yang dieksekusi. Dalvik berjalan diatas kernel

Linux 2.6, dengan fungsi dasar seperti threading dan manajemen memori yang

terbatas.

d. Application Framework

Kerangka aplikasi menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan untuk

mengembangkan aplikasi Android. Selain itu, juga menyediakan abstraksi generic

untuk mengakses perangkat, serta mengatur tampilan user interface dan sumber

daya aplikasi. Bagian terpenting dalam kerangka aplikasi Android adalah sebagai

berikut:

a. Activity Manager, berfungsi untuk mengontrol siklus hidup aplikasi dan

menjaga keadaan ”Backstack“ untuk navigasi penggunaan.

b. Content Providers, berfungsi untuk merangkum data yang memungkinkan

digunakan oleh aplikasi lainnya, seperti daftar nama.

c. Resuource Manager, untuk mengatur sumber daya yang ada dalam

program. Serta menyediakan akses sumber daya diluar kode program,

seperti karakter, grafik, dan file layout.

d. Location Manager, berfungsi untuk memberikan informasi detail

mengenai lokasi perangkat Android berada.

e. Notification Manager, mencakup berbagai macam peringatan seperti,

pesan masuk, janji, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan pada status

bar.

e. Application Layer

Puncak dari diagram arsitektur Android adalah lapisan aplikasi dan widget.

Lapisan aplikasi merupakan lapisan yang paling tampak pada pengguna ketika

menjalankan program. Pengguna hanya akan melihat program ketika digunakan

tanpa mengetahui proses yang terjadi dibalik lapisan aplikasi. Lapisan ini berjalan

dalam Android runtime dengan menggunakan kelas dan service yang tersedia

pada framework aplikasi.

Lapisan aplikasi Android sangat berbeda dibandingkan dengan system

operasi lainnya. Pada Android semua aplikasi, baik aplikasi inti (native) maupun
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aplikasi pihak ketiga berjalan diatas lapisan aplikasi dengan menggunakan pustaka

API (Application Programming Interface) yang sama.

2.3 Metode  Pengembangan  Perangkat  Lunak

Pengembangan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses membuat

suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak lama secara

keseluruhan atau memperbaiki perangkat lunak yang telah ada. Agar lebih cepat

dan tepat dalam mendeskripsikan solusi dan mengembangkan perangkat lunak,

juga hasilnya mudah dikembangkan dan dipelihara, maka pengembangan

perangkat lunak memerlukan suatu metodologi khusus. Metodologi

pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses pengorganisasian kumpulan

metode dan konvensi notasi yang telah didefinisikan untuk mengembangkan

perangkat lunak. Secara prinsip bertujuan untuk membantu menghasilkan

perangkat lunak yang berkualitas. Berikut batu landasan yang menopang rekayasa

perangkat lunak (Rogers S. Pressman, 2002:28):

Gb.1

Gambar 2.2 Lapisan Rekayasa Perangkat Lunak

Metodologi pengembangan perangkat lunak (atau disebut juga model

proses atau paradigma rekayasa perangkat lunak) adalah suatu strategi

pengembangan yang memadukan proses, metode, dan perangkat (tools). Metode-

metode rekayasa perangkat lunak,  memberikan teknik untuk membangun

perangkat lunak. Berkaitan dengan serangkaian tugas yang luas yang menyangkut

analisis kebutuhan, konstruksi program, desain, pengujian, dan pemeliharaan

(Rogers S. Pressman:2002).

Focus kualitas

Proses

proses

Metode

Tools
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Untuk menyelesaikan masalah di dalam pengembangan perangkat lunak,

tim perekayasa harus menggabungkan strategi pengembangan yang melingkupi

lapisan proses, metode, dan alat bantu. Model proses rekayasa perangkat lunak

dipilih berdasarkan sifat aplikasi dan proyeknya, metode dan alat-alat bantu yang

akan dipakai, dan control serta penyampaian yang dibutuhkan.

Berikut Metode-Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Model Proses

Pengembangan Perangkat Lunak) yaitu metode sekuensial linier, prototype, RAD,

Fourth Generation Techniques (4GT) dan spiral. Selain metode-metode tersebut

Roger S. Pressman (2002:45), mengungkapkan dua metode lagi yaitu metode

Proses Perangkat Lunak Evolusioner (pertambahan, spiral, konkruen), dan metode

formal. Berikut Metode-metode tersebut :

2.3.1 Model Sekuensial Linier

Sering juga disebut dengan “siklus kehidupan klasik” atau “model air

terjun.” Penggambaran model ini :

Gambar 2.3. Model sekuensial linier

Metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan pada

perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada

tingkat dan kemajuan system pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan

pemeliharaan. Model ini melingkupi aktivitas-aktivitas :

a. Rekayasa dan pemodelan system informasi

Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar,

pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh

elemen sistem dan kemudian memilah mana yang untuk pengembangan

Pemodelan system informasi

analisis desain kode tes
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perangkat lunak. Hal ini penting, ketika perangkat lunak harus

berkomunikasi dengan hardware, orang dan basis data

b. Analisis kebutuhan perangkat lunak

Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak, yang

meliputi : Domain informasi, fungsi yang dibutuhkan, unjuk

kerja/performansi dan antarmuka. Hasilnya harus didokumentasi dan

direview ke pelanggan

c. Desain

Ada 4 atribut untuk program yaitu : Struktur Data, Arsitektur perangkat

lunak, Prosedur detil dan Karakteristik Antarmuka. Proses desain

mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang

dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Desain

ini harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi

perangkat lunak.

d. Generasi kode

Penterjemahan perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin,

dengan menggunakan bahasa pemrograman

e. Pengujian

Setelah kode program selesai testing dapat dilakukan. Testing

memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal

dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memriksa apakah sesuai

dengan hasil yang diinginkan.

f. Pemeliharaan

Merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan

setelah perangkat lunak dipergunakan. Pemeliharaan perangkat lunak

mengaplikasikan lagi Setiap fase program sebelumnya dan tidak membuat

yang baru. Kegiatan :

 Corrective Maintenance : Mengoreksi kesalahan pada perangkat

lunak, yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak

dipergunakan.



21

 Adaptive Maintenance : Penyesuaian dengan lingkungan baru,

misalnya sistem operasi atau sebagai tuntutan atas perkembangan

sistem komputer, misalnya penambahan printer driver

 Perfektive Maintenance : Bila perangkat lunak sukses

dipergunakan oleh pemakai. Pemeliharaan ditujukan untuk

menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi

tambahan, peningkatan kinerja dan sebagainya

Model sekuensial adalah paradigm rekayasa perangkat lunak yang paling

luas dipakai dan paling tua. Kelemahan model ini antara lain :

 Proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti

diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan

hasil yang sudah didapat tim harus diubah kembali/iterasi sering

menyebabkan masalah baru.

 Linear sequential model mengharuskan semua kebutuhan pemakai

sudah dinyatakan secara eksplisit di awal proses, tetapi kadang-

kadang ini tidak dapat terlaksana karena kesulitan yang dialami

pemakai saat akan mengungkapkan semua kebutuhannya tersebut.

 Pemakai harus bersabar karena versi dari program tidak akan

didapat sampai akhir rentang waktu proyek.

 Adanya waktu menganggur bagi pengembang, karena harus

menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya.

2.3.2 Model Prototype

Gambar 2.4. Prototype paradigma

Mendengarkan
pelanggan

Uji pelanggan-
mengendalikan market

Membangun,
memperbaiki
market
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Model ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan. Pendekatan

prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefenisikan objektif umum

dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan dan outputnya,

sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi

sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia-mesin yang harus diambil.

Cakupan aktivitas dari prototyping model terdiri dari :

a. Mendefinisikan objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasi

kebutuhan yang sudah diketahui.

b. Melakukan perancangan secara cepat sebagai dasar untuk membuat

prototype.

c. Menguji coba dan mengevaluasi prototype dan kemudian melakukan

penambahan dan perbaikan-perbaikan terhadap prototype yang sudah

dibuat.

secara ideal prototype berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk

mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bila prototype yang sedang bekerja

dibangun, pengembang harus menggunakan fragmen-fragmen program yang ada

atau mengaplikasikan alat-alat bantu (contoh: window manager, dsb) yang

memungkinkan program yang bekerja agar dimunculkan secara cepat.

Kelemahan prototyping model :

a. Pelanggan yang melihat working version dari model yang dimintanya

tidak menyadari, bahwa mungkin saja prototype dibuat terburu-buru

dan rancangan tidak tersusun dengan baik

b. Pengembang kadang-kadang membuat implementasi sembarang,

karena ingin working version bekerja dengan cepat.

2.3.3 Model RAD (Rapid Application Development)

Merupakan model proses pengembangan perangkat lunak secara linear

sequential yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat

singkat/pendek. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD

memungkinkan tim pengembangan menciptakan “sistem fungsional yang utuh”

dalam periode waktu yang sangat pendek (kira-kira 60-90 hari). Pendekatan RAD

model menekankan cakupan :
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a. Pemodelan bisnis (Bussiness Modelling)

Aliran informasi diantara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu

cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : Informasi apa yang

mengendalikan proses bisnis ? Kemana informasi itu pergi? Siapa yang

memprosesnya ?

b. Pemodelan data (Data Modelling)

Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase pemodelan

bisnis disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk

menopang bisnis tersebut. Karakteristik/atribut dari masing-masing objek

diidentifikasi dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan.

c. Pemodelan proses (Process Modelling)

Aliran informasi yang didefinisikan dalam fase pemodelan data

ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi

implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan

untuk menambah, memodifikasi, menghapus atau mendapatkan kembali

sebuah objek data.

d. Pembuatan aplikasi (Application generation)

Selain menciftakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa

pemrograman generasi ketiga yang konvensional, RAD lebih banyak

memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang telah ada

atau menciftakan komponen yang bias dipakai lagi. Pada semua kasus,

alat-alat Bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi kontruksi perangkat

lunak.

e. Pengujian dan pergantian (Testing and turnover)

Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak

komponen yang telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu

pengujian. Tapi komponen baru harus diuji.
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Gambar 2.5. Model RAD

Kelemahan model  RAD :

a. Untuk proyek dengan skala besar, RAD membutuhkan sumber daya

manusia yang cukup untuk membentuk sejumlah tim RAD yang baik.

b. RAD membutuhkan pengembang dan pemakai yang mempunyai

komitmen dalam aktivitas rapid-fire untuk melaksanakan aktivitas

melengkapi sistem dalam kerangka waktu yang singkat. Jika komitmen

tersebut tidak ada, proyek RAD gagal.

Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD.bila system tidak dapat

dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD

akan menjadi sangat problematic. RAD menjadi tidak sesuai jika risiko

teknisnya tinggi.

2.3.4 Model Proses Perangkat Lunak Evolusioner

Model evolusioner adalah model iterative, ditandai dengan tingkah laku

yang memungkinkan perekayasa perangkat lunak mengembangkan versi

perangkat lunak yang lebih lengkap sedikit demi sedikit. Kebutuhan produk dan

bisnis kadang-kadang berubah seiring dengan laju perkembanganya. Dalam situasi

tersebut maupun lainya, perekayasa perangkat lunak membutuhkan sebuah model

proses yang sudah dirancang secara eksplisit untuk mengakomodasi produk

perkembangan sepanjang waktu. Model ini bukan termasuk rekayasa perangkat

lunak klasik. Model evolusioner meliputi :
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a. Model pertambahan

Model incremental menggabungkan elemen-elemen model sekuensial

linier (diaplikasikan secara berulang) dengan filosofi prototype iterative.

Model ini memakai urutan-urutan linier di dalam model yang

membingungkan, seiring dengan laju waktu kalender. Setiap urutan linier

menghasilkan pertambahan, perangkat lunak “yang bisa disampaikan.”

Contoh, perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan

menggunakan paradigm pertambahan akan menyampaikan manajemen

file, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada pertambahan pertama,

dan selanjutnya. Pertambahan pertama dapat disebut sebagai produk inti

(core product).

Model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam Setiap

pertambahanya. Pertambahan awal ada di versi stripped down dari produk

akhir, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga

menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakai.

Gambar 2.6. Model Incremental

Perkembangan pertambahan, khususnya berguna pada staffing, tidak

bisa dilakukan menggunakan implementasi lengkap oleh batas waktu

bisnisyang sudah disepakati untuk proyek tersebut. jika produk inti

diterima dengan baik, maka staf tambahan bisa ditambahkan untuk

mengimplementasi pertambahan selanjutnya.
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b. Model spiral

Awalnya diusulkan oleh Boehm (BOE88), adalah model proses perangkat

lunak yang evolusioner, merangkai sifat iterative dari prototype dengan

cara control dan aspek sistematis dari model sekuensial linier. Model yang

berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan perangkat lunak secara

cepat. Model spiral dibagi menjadi sejumlah aktifitas kerangka kerja atau

wilayah tugas, antara lain :

 Komunikasi pelanggan, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk

membangun komunikasi yang efektif diantara pengembang dan

pelanggan.

 Perencanaan, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mendefinisikan

sumber-sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang

berhubungan.

 Analisis resiko, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir resiko-

resiko, baik manajemen maupun teknis.

 Perekayasaan, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu

atau lebih representasi dari aplikasi tersebut.

 Konstruksi dan peluncuran, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk

mengkonstruksi, menguji, memasang (instal), dan memberikan

pelayanan kepada pemakai (contohnya pelatihan dan dokumentasi)

 Evaluasi pelanggan, tugas-tugas untuk memperoleh umpan balik dari

pelanggan dengan didasarkan pada evaluasi representasi perangkat

lunak, yang dibuat selama masa perekayasaan, dan dimplementasikan

selama masa pemasangan.
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Gambar 2.7 Model Spiral

Model spiral menjadi pendekatan yang realistis bagi perkembangan system

dan perangkat lunak skala besar. Karena perangkat lunak terus bekerja

selama proses bergerak, pengembang dan pemakai memahami, dan

bereaksi lebih baik terhadap resiko dari Setiap tingkat evolusi. Model

spiral menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan resiko.

Model spiral membutuhkan keahlian penafsiran resiko yang masuk akal,

dan sangat bertumpu pada keahlian ini untuk mencapai keberhasilan. Jika

sebuah resiko tidak dapat ditemukan dan diatur, pasti akan terjadi masalah.

Model ini membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai kehandalannya

bisa dipertimbangkan dengan kepastian absolute.

c. Model rakitan komponen

Model ini menggabungkan beberapa karakteristik model spiral. Bersifat

evolusioner, sehingga membutuhkan pendekatan iterative untuk

menciptakan perangkat lunak. Tetapi model ini merangkai aplikasi dari

komponen perangkat lunak sebelum dipaketkan (kadang disebut kelas).

Aktivitas perangkat lunak dimulai dengan  identifikasi calon kelas.

Dipenuhi dengan mengamati data yang akan dimanipulasi oleh aplikasi

dan algoritma-algoritma yang akan diaplikasikan. Data dan algoritma yang

berhubungan dikemas ke dalam kelas. Kelas-kelas tersebut disimpan

dalam class library (tempat penyimpanan).
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Model ini membawa pada penggunaan kembali perangkat lunak, dan

kegunaan kembali itu memberi sejumlah keuntungan yang bisa diukur

pada rekayasa perangkat lunak.

d. Model perkembangan konkruen

Representasi aktivitas dalam model ini, meliputi aktivitas analisis, bisa

berada dalam salah satu dari keadaan-keadaan yang dicatat pada saat

tertentu. Dengan cara yang sama, aktivitas yang lain (desain atau

komunikasi pelanggan) dapat direpresentasikan dalam sebuah sikap yang

analog. Semua aktifitas ada secara konkruen tetapi dia tinggal didalam

keadaan yang berbeda. Model ini sering digunakan sebagai paradigm bagi

pengembangan aplikasi klien/server.

Kenyataanya model proses konkruen bisa diaplikasikan ke dalam semua

tipe perkembangan perangkat lunak, dan memberikan gambaran akurat

mengenai keadaan tertentu dari sebuah proyek. Selain membatasi ajtivitas

perekayasa ke dalam sederetan kejadian, model proses juga

mendefinisikan jaringan aktivitas.

2.3.5 Model Formal

Model metode formal mencangkup sekumpulan aktivitas yang membawa

kepada spesifikasi matematis perangkat lunak computer. Metode ini

memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk mengkhususkan,

mengembangkan, dan memverifikasi system berbasis computer dengan

menggunakan notasi matematis yang tepat.variasi dalam pendekatan ini, disebut

clean-room rekayasa perangkat lunak, sedang diaplikasikan oleh banyak

organisasi pengembang perangkat lunak.

Bila metode formal dipakai selama masa pengembangan, maka akan

memberikan mekanisme untuk mengeliminasi banyak masalah yang sulit

dipecahkan menggunakan paradigm perangkat lunak yang lain. Ambiguitas,

ketidaklengkapan, dan ketidak-konsitenan bisa ditemukan dan diperbaiki secara

mudah, tidak melalui kajian ad hoc tetapi melalui aplikasi analisis matematis. Jika

metode ini dipakai selama proses perancangan, maka berfungsi sebagai dasar bagi
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verifikasi program sehingga memungkinkan perekayasa  untuk menemukan dan

memperbaiki kesalahan yang mungkin saja tidak terdeteksi.

Metode formal akan banyak memperoleh penganut diantara pengembang

perangkat lunak yang harus membangun perangkat lunak yang kritis untuk

keselamatan (missal : pengembangan perangkat medis, dan penerbangan

pesawat), serta diantara yang harus menderita karena faktor ekonomis yang harus

dialami oleh perangkat lunak.

2.4 Pendekatan Berorientasi Objek

Pendekatan berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang

berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini

dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek.

Pada Objek Oriented terdapat beberapa model pendekatan,yaitu Object

Oriented Programming (OOP) dan Object Oriented Analysis and Design

(OOAD). Object Oriented Programming (OOP) atau Pemrograman Berorientasi

Objek adalah konsep pemrograman yang difokuskan pada penciptaan kelas yang

merupakan abstraksi/blueprint/prototype dari suatu objek. Kelas ini harus

mengandung sifat (data) dan tingkah laku (method) umum yang dimiliki oleh

objek-objek yang kelak akan dibuat (diinstansiasi). Data dan method merupakan

anggota dari suatu kelas. Sedangkan Object Oriented Analysis and Design

(OOAD) adalah metode analisis yang memeriksa requirements dari sudut pandang

kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang

mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek

sistem atau subsistem. OOAD merupakan cara baru dalam memikirkan suatu

masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia

nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur

data dan perilaku dalam satu entitas. Dari beberapa model Object Oriented diatas,

maka dalam peneletian ini, saya akan menggunakan model Object Oriented

Analysis and Design (OOAD).
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2.4.1 Konsep OOAD

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan

objek, yaitu Object Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD).

OOA adalah metode analisis yang memerika requirement (syarat/keperluan) yang

harus dipenuhi sebuah sistem) dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek

yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan OOD adalah metode

untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-

objek sistem atau subsistem.

Terdapat beberapa konsep dalam OOAD, yaitu :

1. Objek (object)

a. Object adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar

kita. Sebuah objek memiliki keadaan sesaat yang disebut state.

b. State dari sebuah objek adalah kondisi dari objek atau himpunan

keadaan yang menggambarkan objek tersebut. State dinyatakan dengan

nilai dari atribut objeknya.

c. Atribut adalah nilai internal suatu objek yang mencerminkan

karakteristik objek, kondisi sesaat, koneksi dengan objek lain dan

identitas.

d. Behaviour (perilaku objek) mendefinisikan bagaimana sebuah objek

bertindak dan memberi reaksi. Behaviour ditentukan oleh himpunan

semua atau beberapa operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut,

yang dicerminkan oleh interface, service, dan method dari objek

tersebut.

e. Interface adalah pintu untuk mengakses service dari objek

f. Service adalah fungsi yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek

g. Method adalah mekanisme internal objek yang mencerminkan perilaku

objek tersebut.

2. Kelas (class)

Class adalah himpunan objek yang sejenis yaitu mempunyai sifat (atribut),

perilaku umum (operasi), relasi umum dengan objek lain dan semantik umum.
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Class adalah abstraksi dari objek dalam dunia nyata. Class menetapkan spesifikasi

perilaku dan atribut dari objek tersebut.

3. Kotak Hitam (black boxes)

Sebuah objek adalah kotak hitam. Konsep ini menjadi dasar implementasi

objek. Dalam operasi object oriented hanya developer yang dapat memahami

detail proses yang ada didalam kotak tersebut, sedangkan user tidak perlu

mengetahui apa yang dilakukan yang penting mereka dapat menggunakan objek

untuk memproses kebutuhan mereka. Kotak hitam berisi kode dan data.

a. Encapsulation, yaitu proses menyembunyikan detail implementasi

sebuah objek. Untuk mengakses data objek tersebut adalah melalui

interface. Untuk berkomunikasi dengan objek digunakan message.

b. Message adalah permintaan agar objek menerima untuk membawa

metode yang ditunjukkan oleh perilaku dan mengembalikan result dari

aksi tersebut kepada objek pengirim (sender)

4. Asosiasi dan Agregasi

a. Asosiasi adalah hubungan yang mempunyai makna antara sejumlah

objek. Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis penghubung diantara

objeknya. Contohnya : Asosiasi karyawan dengan unit kerja. Setiap

karyawan bekerja di satu unit kerja, sedangkan unit kerja dapat

memiliki beberapa karyawan.

b. Agregasi adalah bentuk khusus sebuah asosiasi yang menggambarkan

seluruh bagian pada suatu objek merupakan bagian dari objek yang lain.

Contohnya : Kopling dan piston adalah bagian dari mesin, sedangkan

mesin, roda, body merupakan bagian dari sebuah mobil.

2.4.2 Teknik Pemodelan dalam OOAD

Model Objek :

1. Model objek Menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam

sistem dan relasinya

2. Model objek berisi diagram objek. Diagram objek adalah graph dimana

nodenya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas.

Model Dinamik
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1. Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap

saat.

2. Model dinamik dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari

sistem.

3. Model dinamik berisi state diagram. State diagram adalah graph dimana

nodenya adalah state dan arc adalah tarnsisi antara state yang

disebabkan oleh event.

Model Fungsional

1. Model fungsional menggambrakan transformasi nilai data di dalam

sistem.

2. Model fungsional berisi data flow diagram. DFD adalah suatu graph

dimana nodenya menyatakan proses dan arcnya adalah aliran data.

2.4.3 Object Oriented Analysis (OOA)

OOA (Object Oriented Analysis) 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 lain (Adi Nugroho, 2005).

Analisa Berorientasi Objek atau Object Oriented Analysis (OOA) dimulai

dengan menyatakan suatu masalah, analisa membuat model situasi dari dunia

nyata, mengambarkan sifat yang penting. Dalam menganalisa suatu sistem,

analisa harus bekerja dengan pihak yang membutuhkan sistem untuk memahami

masalah tersebut dengan jelas. Model analisis adalah abstraksi yang ringkas dan

tepat dari apa yang harus dilakukan oleh sistem, dan bagaimana melakukannya.

Objek dalam model harus merupakan konsep domain dari aplikasi, dan bukan

merupakan implementasi komputer seperti data.

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 menggunaka sistem.

Aktivitas utama dari OOA adalah:

a. Menganalisis masalah domain

b. Menjelaskan sistem proses
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c. Mengidentiikasi objek

d. Menentukan atribut

e. Mengdefinisikan operasi

f. Komunikasi antar objek

2.4.4 Object Oriented Design (OOD)

Desain Berorientasi Objek atau Object Oriented Design (OOD) merupakan

tahap lanjutan setela Analisis Berorientasi Objek, dimana tujuan sistem

diorganisasi ke dalam su-sistem berdasarka struktur analisis dan arsitektur yang

dibutuhkan. Desainer sistem (System Desginer) menentukan karateristik

penampilan secara optimal, menentukan strategi memecahkan masalah dan

menentukan pilihan alokasi sumber daya.

Desain model yang digunakan berdasarkan model analisis dengan

dilengkapi rincian untuk implementasi. Fokus dari desain objek (object design)

adalah perencanaan struktur data dan algoritma yang diperlukan untuk

implementasi setiap kelas. Objek domain aplikasi dan objek domain komputer

dijelaskan dengan menggunakan konsep dan notasi berorientasi objek yang sama.

OOD adalah merancang kelas-kelas yang teridentifikasi selama tahap

analisis dan antarmuka (user interface). Selama tahap ini, kita mengidentifikasi

dan (mungkin) menambahkan beberapa objek dan kelas yang mendukung

implementasi dari spesifikasi kebutuhan (Adi Nugroho, 2005).

Proses OOD :

1. Mendefiniskan kontek dan mode dari penggunaan sistem.

2. Mendesain arsitrektur sistem.

3. Indentifikasi Onjek sistem utama.

4. Mengembangkan model desain.

5. Menentukan interface objek.

2.4.5   Karateristik dari Objek

A. Objek

1. Identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang

membedakan entitas disebut Objek.
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2. Objek dapat kongkrit, seperti halnya arsip dalam sistem, atau konseptual

seperti kebijakan penjadualan dalam multiprocessing pada sistem operasi.

3. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya.

4. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atrib

5. utnya identik

Gambar 2.8 Macam-macam objek

B. Kelas Objek

1. Kelas merupakan gambaran sekumpulan Objek yang terbagi dalam atribut,

operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama.

2. Suatu kegiatan mengumpulkan data (atribut) dan perilaku (operasi) yang

mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup.

3. Kelas Objek merupakan wadah bagi Objek. Dapat digunakan untuk

menciptakan Objek.

4. Objek mewakili fakta/keterangan dari sebuah kelas.

Gambar 2.9 Kelas dan Objek

2.4.6 Karakteritik Metodologi Berorientasi Objek

Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai tiga

karakteristik utama, yaitu:
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1. Encapsulation (Pengkapsulan)

Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang   lingkup

program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas

bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar

tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali

prosedur yang berada dalam objek itu sendiri.

2. Inheritance (Pewarisan)

Inheritance (pewarisan) adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari

objek akan mewarisi data/atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan

metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya,

karena telah mewarisi sifat induknya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut

dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan

secara hirarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan

spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi

semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya, dan ditambah dengan sifat unik

yang dimilikinya,kelas Objek dapat didefinisikan atribut dan service dari kelas

Objek lainnya. Inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas.

Sifat yang dimiliknya oleh kelas induknya tidak perlu diulang dalam setiap

subkelas. Sebagai contoh, Sedan dan Sepeda motor adalah subkelas dari

Kendaraan Bermotor. Kedua subkelas mewarisi sifat yang dimiliki oleh

Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Mempunyai mesin

2. Dapat berjalan

Kedua subkelas mempunyai sifat masing-masing yang berbeda, misalnya

jumlah roda, dan kemampuan untuk berjalan mundur yang tidak dimiliki oleh

sepeda motor. Beberapa faktor dari superkelas yang bersifat umum dan

dimasukkan kedalam kelas induknya serta mewariskan sifat tersebut pada kelas

turunannya, sehingga mengurangi pengulangan yang terjadi dalam desain dan

pemrograman. Hal ini merupakan keuntungan dari sistem berorientasi objek.
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3. Polymorphism (Perbedaan Bentuk)

Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa seuatu yang sama

dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme mempunyai arti

bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang

berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang

pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai

bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan Objek.

2.5 Model Umum Perancangan Analisis dan Perancangan Sistem

Adapun model perancangan analisis dan perancangan sistem yang akan

digunakan adalah:

2.5.1 Unified Modelling Language (UML)

UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk

memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari

sebuah sistem pengembangan software berbasis Object-Oriented. UML juga

merupakan sistem notasi yang membantu pemodelan sistem menggunakan konsep

berorientasi objek.

2.5.2 Definisi Umum Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah alat bantu yang sangat

handal di dunia pengembangan sistem berorientasi objek, hal ini disebabkan

karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi

pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk

baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk

berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain

(Adi Nugroho, 2005).

Unified Model Language (UML) adalah bahasa universal untuk

memvisualisasikan grafis model yang tepat, menetapkan model yang tepat,

lengkap, dan tidak ambigu untuk mengambil semua keputusan penting dalam

analisis, desain dan implementasi, membangun model yang dapat dihubungkan

langsung dengan bahasa pemrograman, mendokumentasikan semua informasi

yang dikumpulkan oleh tim sehinngga memungkinkan untuk berbagi informasi
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Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis

dan perancangan adalah model. Menurut Adi Nugroho (2005), dengan model kita

dapat merepresentasikan sesuatu karena :

a. Model mudah dan cepat untuk dibuat.

b. Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail

tentang sesuatu.

c. Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita

d. Model bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata.

2.5.3 Diagram-Diagram Unified Modelling Language (UML)

UML mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan

menjadi diagram. Karena ini merupakan sebuah bahasa, UML mempunyai aturan

untuk menggabungkan dan mengkombinasikan elemen-elemen tersebut.

Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan

bentuk-bentuk diagram atau simbol untuk merepresentasikan elemen-elemen

dalam sistem.

Bentuk diagram yang digunakan untuk merepresentasikannya adalah sebagai

berikut : (Adi Nogroho, 2005)

a. Use Case Diagram

b. Activity Diagram

c. Sequence Diagram

d. Class Diagram

e. Collaboration Diagram

f. Statechart Diagram

g. Component Diagram

h. Deployment Diagram

Tabel 2.1 Tipe Diagram UML

Diagram Tujuan

Use Case Menunjukkan sekumpulan kasus fungsional

dan aktor dan hubungannya.
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Tabel 2.1 Tipe Diagram UML (lanjutan)

Diagram Tujuan

Activity Pandangan operasi, bagaimana objek-objek

bekerja, aksi-aksi yang mempengaruhi objek,

pandangan use case workflow.

Sequence Berfungsi untuk overview prilaku sistem,

menunjukkan objek-objek yang diperlukan,

mendokumentasikan skenario dari suatu

diagram Use Case, memeriksa jalur-jalur

pengaksesan.

Class Memodelkan kosakata di sistem, distribusi

dan tanggung jawab, tipe primitif, kolaborasi,

skema database logik.

Collaboration Memodelkan pandangan prilaku sistem pada

link-link di antara objek-objek. Ilustrasi dari

use case, memeriksa jalur-jalur pengaksesan

Statechart Pandangan objek secara waktu, pandangan

dalam berkaitan dengan ransangan eksternal.

Component Memodelkan file yang dapat dieksekusi dan

pustaka, memodelkan tabel, file dan dokumen,

memodelkan API (Application Programming

Interupt)

Deployment Konfigurasi pemprosesan saat jalan dan

komponen-komponen yang terdapat

didalamnya.

Sumber: Adi Nogroho (2005)
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2.5.4 Diagram-Diagram UML Yang Digunakan

1. Use Case Diagram

Diagram Use case merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek

perilaku sistem. Masing-masing diagram use case menunjukkan sekumpulan use-

case, aktor, dan hubungannya. Diagram use case adalah penting untuk

memvisualisasikan, memspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan

perilaku sistem. Diagram use-case merupakan pusat pemodelan perilaku sistem,

subsistem, kelas. Berikut adalah elemen dalam use case

Tabel 2.2 Notasi Use Case Diagram

Penjelasan Notasi UML

Actor : Mewakili peran

orang, sistem yang lain atau

alat ketika berkomunikasi

dengan use case.

Use Case : Abstraksi dari

interaksi antara sistem dan

actor

Association : adalah

abstraksi dari penghubung

antara actor dan use case

Generalisasi : menunjukkan

spesialisasi actor untuk

dapat berpartisipasi dalam

use case

Pelanggan datang melakukan pencarian buku untuk dibaca, dengan cara

melihat dan membaca buku yang tersedia untuk dibaca sesuai dengan selera.

Gambar 2.10 Use Case Diagram

Membaca
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Gambar tersebut memberikan pemahaman bahwa pelanggan melakukan

proses ‘membaca’, proses yang ada di Use Case ini juga dapat mendeskripsikan

bahwa ‘objek’ (buku, informasi, data) dapat dibaca oleh pelanggan (actor).

2. Activity Diagram

Pada dasarnya. Diagram aktivitas adalah Diagram flowchart yang diperluas

yang menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain. Kegunaan

diagram ini adalah untuk memodelkan workflow atau jalur kerja, memodelkan

operasi, bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi dan pengaruh terhadap objek.

Simbol-simbol yang terdapat dalam Activity Diagram, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram

Keterangan Simbol

Titik Awal atau permulaan.

Titik Akhir atau akhir dari

aktivitas.

Activity, atau aktivitas yang

dilakukan oleh aktor.

Decision, atau pilihan untuk

mengambil keputusan.

Arah tanda panah alur

proses.

Activity diagram merupakan salah satu diagram yang umum digunakan

dalam UML untuk menjabarkan proses atau aktivitas dari aktor. Sebagai contoh,

pelanggan melakukan login (masuk) pada halaman website untuk bergabung, jika

pelanggan belum terdaftar, maka akan ditolak oleh sistem dan dikembalikan.

Proses penjabarannya adalah sebagai berikut :

Menu Utama
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Gambar 2.11 Activity Diagram

Di dalam Activity diagram tersebut dijelaskan bahwa user melakukan proses

login untuk dapat memasuki area sistem, jika proses login dan/atau user belum

teregistrasi, maka user akan ditolak oleh sistem tersebut dan diberi pesan error.

Selain itu, bila user telah teregistrasi dan memasukkan kode login dengan benar

maka akan diberi akses untuk masuk ke sistem, dan diberikan pesan sukses. User

dapat logout (keluar) untuk mengakhiri sesi.

3. Sequence Diagram

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 aktor. Berikut adalah notasi-notasinya :

Tabel 2.4 Notasi pada Sequence Diagram

Object Object merupakan instance dari sebuah

class dan dituliskan tersusun secara

horizontal.Digambarkan sebagai sebuah

class (kotak) dengan nama obyek

didalamnya yang diawali dengan sebuah

titik koma

: Object1
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Tabel 2.4 Notasi pada Sequence Diagram (lanjutan)

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan

object, maka actor juga dapat diurutkan

sebagai kolom. Simbol Actor sama

dengan simbol pada Actor Use Case

Diagram.

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan

sebuah object dalam basis waktu. Notasi

untuk Lifeline adalah garis putus-putus

vertikal yang ditarik dari sebuah obyek.

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah

kotak segi empat yang digambar pada

sebuah lifeline.

Activation mengindikasikan sebuah

obyek yang akan melakukan sebuah

aksi.

Massage Message, digambarkan dengan anak

panah horizontal antara Activation.

Message mengindikasikan komunikasi

antara object-object.

Message

Berikut adalah contoh sebuah sequence diagram :

Gambar 2.12 Sequence Diagram
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4. Class Diagram

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan

menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain

berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem,

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut

(metoda/fungsi). Berikut adalah notasi – notasi yang ada pada class diagram :

Tabel 2.5 Notasi pada Class Diagram.

Class Class adalah blok - blok pembangun

pada pemrograman berorientasi obyek.

Sebuah class digambarkan sebagai

sebuah kotak yang terbagi atas 3

bagian. Bagian atas adalah bagian

nama dari class. Bagian tengah

mendefinisikan property/atribut class.

Bagian akhir

mendefinisikan method-method dari

sebuah class.

Assosiation Sebuah asosiasi merupakan sebuah

relationship paling umum antara 2

class, dan dilambangkan oleh sebuah

garis yang menghubungkan antara 2

class. Garis ini bisa melambangkan

tipe-tipe relationship dan juga dapat

menampilkan hukum-hukum

multiplisitas pada sebuah relationship

(Contoh: One-to-one, one-to-many,

many-to-many).

1..n Owned by 1

Site Config

+sqlDNS:string

+Adminemail:String
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Tabel 2.5 Notasi pada Class Diagram. (lanjutan)

Composition Jika sebuah class tidak bisa berdiri

sendiri dan harus merupakan bagian

dari class yang lain, maka class

tersebut memiliki relasi Composition

terhadap class tempat dia bergantung

tersebut. Sebuah relationship

composition digambarkan sebagai garis

dengan ujung berbentuk jajaran

genjang berisi/solid.

Dependency Kadangkala sebuah class menggunakan

class yang lain. Hal ini disebut

dependency.

Umumnya penggunaan dependency

digunakan untuk menunjukkan operasi

pada suatu class yang menggunakan

class yang lain. Sebuah dependency

dilambangkan sebagai sebuah panah

bertitik-titik.

Aggregation Aggregation mengindikasikan

keseluruhan bagian relationship dan

biasanya disebut sebagai relasi

“mempunyai sebuah” atau “bagian

dari”. Sebuah aggregation

digambarkan sebagai sebuah garis

dengan sebuah jajaran genjang yang

tidak berisi/tidak solid.
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Tabel 2.5 Notasi pada Class Diagram. (lanjutan)

Generalization Sebuah relasi generalization sepadan

dengan sebuah relasi inheritance pada

konsep berorientasi obyek. Sebuah

generalization dilambangkan dengan

sebuah panah dengan kepala panah

yang tidak solid yang mengarah ke

kelas “parent”-nya/induknya.

5. Collaboration 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

notasi untuk collaboration diagram :

Tabel 2.6 Notasi pada Collaboration Diagram

Object Object merupakan instance dari

sebuah class. Digambarkan sebagai

sebuah class (kotak) dengan nama

obyek didalamnya yang diawali

dengan sebuah titik koma.

Actor Actor juga dapat berkomunikasi

dengan object, maka actor juga dapat

disertakan ke dalam collaboration

diagram. Simbol Actor sama dengan

simbol pada Actor Use Case Diagram.

: Object1
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Tabel 2.6 Notasi pada Collaboration Diagram. (lanjutan)

Massage Message, digambarkan dengan anak

panah yang mengarah antar obyek dan

diberi label urutan nomor yang

mengindikasikan urutan komunikasi

yang terjadi antar obyek.

Massage

Berikut adalah contoh dari collaboration digram:

Gambar 2.13 Collaboration Diagram

6. Statechart Diagram

Statechart diagram, atau yang biasa juga disebut state diagram digunakan

untuk mendokumentasikan beragam kondisi/keadaan yang bisa terjadi terhadap

sebuah class dan kegiatan apa saja yang dapat merubah kondisi/keadaan tersebut.

Contohnya sebuah televisi yang dapat berada dalam kondisi menyala atau mati,

jika tombol “power” ditekan maka televisi akan menyala, begitu juga sebaliknya

akan mati jika tombol “power” ditekan kembali. Maka disini kita mempunyai

sebuah kelas yaitu televisi, 2 state yaitu menyala dan mati dan 2 transition yaitu

menyalakan TV dan mematikan TV. Tidak seperti diagram-diagram behavioural

lainnya yang memodelkan interaksi diantara beberapa class, state diagram justru

biasanya hanya memodelkan transisi yang terjadi hanya pada sebuah class.

Berikut adalah notasi statechart diagram :
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Tabel 2.7 Notasi pada Statechart Diagram
State Notasi State menggambarkan kondisi

sebuah entitas, dan digambarkan dengan

segiempat yang pinggirnya tumpul dengan

nama state didalamnya.

Transition Sebuah Transition menggambarkan sebuah

perubahan kondisi objek yang disebabkan

oleh sebuah event. Transition digambarkan

dengan sebuah anak panah dengan nama

event yang ditulis diatasnya, dibawahnya

atau sepanjang anak panah tersebut.

Transition

Initial state Initial State adalah sebuah kondisi awal

sebuah object sebelum ada perubahan

keadaan. Initial State digambarkan dengan

sebuah lingkaran solid. Hanya satu Initial

State yang diizinkan dalam sebuah diagram

Final State Final State menggambarkan ketika objek

berhenti memberi respon terhadap sebuah

event. Final State digambarkan dengan

lingkaran solid didalam sebuah lingkaran

kosong.

Berikut adalah contoh sebuah statechart diagram:

Gambar 2.14 Statechart Diagram

State 1
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7. Component Diagram

Komponen perangkat lunak adalah bagian fisik dari sebuah sistem yang

menetap di komputer. komponen merupakan implementasi software dari sebuah

class. Komponen bias berupa tabel, file data, file exe, file DLL, dokumen dan lain-

lain.

Component diagram mengandung komponen, interface dan relationship.

Komponen diagram ini digunakan pada saat anda ingin memecah sistem menjadi

komponen-komponen dan ingin menampilkan hubungan-hubungan mereka

dengan antarmuka atau pemecahan komponen menjadi struktur yang lebih rendah.

Secara umum dapat kita katakan bahwa component diagram kita gunakan untuk

menjelaskan kebergantungan antar beragam komponen-komponen software

seperti misalnya kebergantungan antara file-file executable dengan file-file

sumbernya (source file) dan lain-lain. Berikut adalah notasi dari component

diagram:

Tabel 2.8 Notasi pada Component Diagram

Component Sebuah komponen melambangkan

sebuah entitas software dalam sebuah

sistem. Sebuah komponen dinotasikan

sebagai sebuah kotak segiempat

dengan dua kotak kecil tambahan yang

menempel disebelah kirinya.

Depedency Sebuah Dependency digunakan untuk

menotasikan relasi antara dua

komponen. Notasinya adalah tanda

panah putus-putus yang diarahkan

kepada komponen tempat sebuah

komponen itu bergantung.

C Component
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Berikut adalah contoh sebuah component diagram :

Gambar 2.15 Component Diagram

8. Deployment Diagram

Deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik,

menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian

hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan

keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut. Deployment

diagram dapat digunakan pada bagian-bagian awal proses perancangan sistem

untuk mendokumentasikan arsitektur fisik sebuah sistem. Berikut adalah notasi-

notasi yang digunakan pada deployment diagram :

Tabel 2.9 Notasi pada Deployment Diagram

Component Pada deployment diagram,

komponen komponen yang ada

diletakkan didalam node untuk

memastikan keberadaan posisi

mereka.

Node Node menggambarkan bagian-

bagian hardware dalam sebuah

sistem

Association Sebuah association digambarkan

sebagai sebuah garis yang

menghubungkan dua node yang

mengindikasikan jalur komunikasi

antara element-element hardware.

Component
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Berikut adalah contoh sebuah deployment diagram :

Gambar 2.16 Deployment Diagram

2.6 Konsep Dasar Database MySQL

Database merupakan kumpulan data yang setiap perintahnya

menggunakan SQL. Structured Query Langunge (SQL) merupakan bahasa ANSI

(American National Standard Institute) yang digunakan untuk melakukan query

data pada database. Hampir semua software database mengimplementasikan

bahasa ini sebagai komponen utama dari produknya.

My Stucture Query Language (MySQL) merupakan software RDBMS

open source. Pada awalnya MySQL dikembangkan pada platform sistem operasi

Linux namun kemudian dikembangkan untuk penggunaan pada platform

Windows.

2.6.1 Kelebihan MySQL

Sebagai software database dengan konsep database modern, MySQL

memiliki banyak kelebihan antara lain :
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1. Protability

MySQL dapat digunakan dengan stabil tanpa kendala, berarti pada

berbagai sistem operasi diantaranya seperti Windows, Linux, Mac OS X

Server, Solaris, Amiga HP-UX dan masih banyak lagi.

2. Open Source

MySQL didistribusikan secara open source di bawah lisensi GPL,

sehingga dapat memperoleh menggunakannya secara cuma-cuma tanpa

dipungut biaya sepeserpun.

3. Multiuser

MySQL dapat digunakan untuk menangani beberapa user dalam waktu

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Hal ini akan

memungkinkan sebuah database server MySQL dapat diakses client

secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan pula.

4. Performance Tuning

MySQL memiliki kecepatan yang cukup menakjubkan dalam menangani

query sederhana, serta mampu memproses lebih banyak SQL persatuan

waktu.

5. Column Types

MySQL didukung tipe kolom(tipe data) yang sangat kompleks.

6. Command dan Functions

MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung

perintah SELECT dan WHERE dalam query.

7. Scalability dan Limits

Dalam hal batas kemampuan, MySQL terbukti mampu menangani

database dalam skala yang besar dengan jumlah record lebih dari 50 juta

dan 60 ribu tabel serta 5 miliar baris. Selain itu batas indeks yang dapat

ditampung mencapai 32 indeks pada setiap tabelnya.

8. Interface

Sama halnya dengan software database lainnya, MySQL memiliki

interface (antarmuka) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman

dengan menggunakan fungsi API (Aplication Programming Interface).
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9. Struktur Tabel

Struktur tabel MySQL cukup baik, serta cukup fleksibel. Misalnya ketika

menangani Alter Table, dibandingkan database lainnya semacam Progres

SQL ataupun Oracle.

2.6.2 Fungsi MySQL

Ada beberapa fungsi yang digunakan dalam MySQL. Fungsi tersebut

sangat erat kaitannya dengan query SQL. Akan tetapi user tidak dapat langsung

menggunakan perintah SQL pada script PHP. Di sini fungsi MySQL-lah yang

digunakan sebagai penghubung antar SQL sehingga query tersebut dapat

dijalankan pada server dan dapat dilihat hasilnya oleh client.

Fungsi MySQL dapat juga dikatakan sebagai interpreter query karena

setiap user menggunakan query SQL, maka fungsi ini harus diletakkan. Dengan

kata lain query SQL tidak dapat dijalankan tanpa adanya fungsi MySQL. Fungsi

MySQL antara lain seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Beberapa Fungsi MySQL

Fungsi MySQL Penggunaan

mysql_close() Untuk menutup koneksi dengan MySQL

mysql_connect() Untuk membuka koneksi dengan database MySQL

mysql_create_db() Untuk membuat database

mysql_db_name() Untuk menghasilkan hasil data

mysql_db_query() Untuk mengantarkan query MySQL

mysql_error() Untuk menampilkan pesan kesalahan dalam bentuk

teks dari server MySQL

mysql_field_name() Menampilkan nama field khusus pada database

MySQL

mysql_free_result() Untuk menghasilkan keadaan memori yang bebas
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Tabel 2.10 Beberapa Fungsi MySQL. (lanjutan)

Fungsi MySQL Penggunaan

mysql_list_dbs() Untuk menampilkan database di server MySQL

mysql_query() Untuk mengirimkan perintah SQL

mysql_result() Untuk menghasilkan data

(Sumber: Didik Dwi Prasetyo,2003)


