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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi merupakan hal yang sulit untuk dihindari, pesatnya  

perkembangan teknologi dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan teknologi 

dan sistem informasi yang akurat, efektif dan efisien. Dengan adanya teknologi 

sektor perusahaan dapat bekerja maksimal. Dalam ruang lingkup perusahaan 

menyangkut hubungan antara ketepatan waktu, kecepatan dalam pekerjaan, dan 

kecepatan dalam pengiriman laporan, yang mana semua aspek tersebut akan 

berdampak pada kemajuan perusahaan. 

Pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat, hal ini diperkuat 

sebuah lembaga riset yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat 

kelima dalam daftar pengguna smartphone terbesar di dunia
[1]

. Salah satunya 

android yang merupakan smartphone populer dan banyak diminati di Indonesia. 

Android dilengkapi dengan fitur yang lengkap, terbuka dan bebas. Hal ini 

tentunya menjadikan smartphone android sangat cocok untuk dijadikan perangkat 

aplikasi yang dapat membantu meringankan pekerjaan dalam perusahaan. 

Di kehidupan nyata sering kali  karyawan bekerja terkesan lambat untuk 

bertindak, kerap terjadi pada karyawan yang lingkup kerjanya di lapangan atau 

maintenance, meninggalkan tugas dan pergi ke tempat lain diluar tugas 

perusahaan. sedangkan manager tidak dapat memantau kinerja karyawannya yang 

bekerja di lapangan, apakah karyawan tersebut telah melakukan targetnya. 

Perusahaan perlu melakukan tindakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya 

perilaku karyawan tersebut, sehingga proses kerja dalam perusahaan berjalan baik, 

oleh karena itu dibutuhkan aplikasi android yang dapat memantau kinerja 

karyawan melalui GPS dan laporan karyawan yang di simpan dalam server 

sehingga proses kerja perusahaan berjalan maksimal. 

Diharapkan aplikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memonitor kinerja karyawan, sehingga kecurangan yang berakibat buruk terhadap 

perusahaan dapat diminimalisir. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi android untuk memantau karyawan? 

2. Bagaimana merancang aplikasi android berbasis client-server? 

3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi dalam bahasa pemrograman 

java berbasis android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Tidak membahas keamanan sistem. 

2. Berjalan di android jellybean. 

3. Web server digunakan untuk memantau posisi dan laporan.  

4. Client-server digunakan untuk memonitor laporan dan posisi karyawan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membangun aplikasi berbasis android 

karyawan yang dapat membantu karyawan maintenance dalam melaporkan suatu 

data. Serta manager dapat melihat laporan karyawan serta memantau posisi 

karyawannya berada. 

 

1.5 Metodologi  

Metode penelitian kali ini akan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

aplikasi android berbasis client-server yang terintegrasi dengan database 

server perusahaan serta pemanfaatakan GPS (Global Position System) dan 

lain sebagainya. Pemahaman didapatkan dari buku, jurnal, internet, 

informasi dari perusahaan, dan beberapa sumber yang relevan. 

b. Analisis 

Pada tahap analisa, kumpulan data dari studi pustaka akan dianalisa 

dan ditentukan kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. kebutuhan 

tersebut digambarkan dengan beberapa diagram.  
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c. Perancangan 

Pada tahapan perancangan, akan dipaparkan gambaran rencana dan 

konsep dari aplikasi yang akan dibangun. Konsep ditampilkan berupa 

rancangan user interface, database, dan sebagainya. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini konsep yang telah ada pada penelitian sebelumnya 

akan dikembangakan berdasarkan konsep yang telah dibuat pada tahap 

perancangan. Tahap ini dikatakan berhasil apabila aplikasi berhasil di 

jalankan pada perangkat android dan berfungsi dengan baik dan sesuai 

dengan fungsionalitas aplikasi yang telah dibangun. 

e. Pengujian 

Pada tahap pengujian, akan dilakukan pengujian fungsionalitas  

kinerja aplikasi yang telah dibangun dan diterapkan pada perangkat 

android. Adapun pengujian tersebut meliputi: 

1. Login aplikasi menggunakan username dan password. 

2. Pengambilan informasi posisi perangkat android melalui GPS. 

3. Pengelolahan laporan pribadi secara lokal pada perangkat android. 

4. Penyimpanan data posisi dan laporan ke dalam server. 

5. Pengambilan data posisi dan laporan dari server ke perangkat 

android. 

f. Pembuatan Laporan 

Membuat dokumentasi dan laporan penelitian sesuai dengan format 

yang telah ditentukan dari pembangunan sistem hingga aplikasi bisa 

digunakan. Dengan adanya dokumentasi dapat mempermudah bagi peneliti 

atau pengembang aplikasi selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun secara sistematika, adapun sistematika tersebut dibagai 

menjadi beberapa bab sebagai berikut: 
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a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan 

yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dipaparkan mengenai kajian teori sebagai penunjang 

untuk dilaksanakannya penelitian tugas akhir. Dimana kajian teori tersebut 

yaitu kajian tentang monitoring karyawan maintenance, sistem operasi 

smartphone berbasis android, GPS (global position system), database 

SQLite, dan Web server. 

c. BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dipaparkan mengenai cara kerja, analisis, dan 

perancangan sistem. Analisa sistem meliputi deskripsi aplikasi, analisa 

kebutuhan dan use case, sedangkan perancangan sistem meliputi sequence 

diagram, activity diagram, class diagram, dan user interface. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai implementasi program dan 

pengujian aplikasi yang telah bangun. untuk mengetahui bahwa aplikasi 

yang dibangun bekerja dengan baik. Implementasi program meliputi 

pembuatan tampilan pada aplikasi, penerapan class diagram ke dalam 

source code pada aplikasi dan server. Pengujian pada aplikasi karyawan 

meliputi fungsionalitas monitoring dengan GPS (global position system), 

pada server serta pengiriman data laporan kepada server. Sedangkan pada 

aplikasi manager meliputi fungsionalitas melihat data laporan karyawan, 

memantau lokasi karyawan yang disajikan dalam maps dan disisi server 

meliputi pengolahan dan penyajian informasi.  

e. BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh 

dari hasil pembangunan aplikasi untuk pengembangan sistem aplikasi di 

masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

Pada bab ini akan dipaparkan landasan teori yang berkenaan dengan sistem 

yang dibangun. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah materi 

tentang karyawan maintenance, sistem monitoring, sistem operasi Android, 

Google Maps API, CodeIgniter, GPS yang meliputi latitude dan longitude. Semua 

materi tersebut dibutuhkan dalam menunjang pembangunan aplikasi sehingga 

sistem dapat dibangun sesuai dengan rencana. 

 

2.1 Maintenance 

Maintenance adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga 

fasilitas peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau 

penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi yang 

memuaskan sesuai dengan yang direncanakan
[2]

. Biasanya dalam perusahaan 

terdapat unit yang dinamakan maintenance, dimana di dalamnya terdapat 

karyawan yang bertugas di lapangan untuk memeriksa fasilitas-fasilitas 

perusahaan dan memastikan kondisinya baik serta berjalan sebagaimana 

fungsinya. Layaknya perusahaan Telkom dan PLN yang memiliki karyawan 

maintenance yang siap untuk ditugaskan di lapangan untuk memperbaiki fasilitas 

diluar perusahaan, berdasarkan permintaan dari pelanggan yang merasa terganggu 

dengan layanan perusahaan yang disebabkan oleh fasilitias perusahaan yang rusak 

atau berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dengan adanya karyawan maintenance 

perusahaan mendapat keuntungan, yaitu: 

1. Pelaksanaan proses operasi dalam perusahaan berjalan dengan baik dan 

lancar. 

2. Kualitas layanan perusahaan terjaga dengan baik. 

3. Mesin, peralatan operasi, dan fasilitas perusahaan dapat digunakan dalam 

waktu yang telatif lebih panjang. 

4. Kepercayaan konsumen terhadap perusahaan terjaga dengan baik. 

5. Menekan biaya untuk pembelian alat baru. 
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Apabila maintenance tidak dilakukan, maka cepat atau lambat mesin dan 

fasilitas perusahaan akan mengalami kerusakan dan berakibat fatal, sehingga 

merugikan perusahan, Serta pelanggan merasa tidak nyaman dengan pelayanan 

perusahaan, sehingga dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. 

 

2.2 Monitoring 

Monitoring adalah pengumpulan informasi secara terus menerus dan 

teratur yang akan membantu menjawab pertanyaan mengenai proyek atau 

kegiatan. Monitoring membantu mengingatkan ketika terjadi sesuatu yang salah 

dan membantu agar pekerjaan tetap pada jalurnya
[3]

. Pada perusahaan monitoring 

multak diperlukan untuk menjaga proses operasi dalam perusahaan berjalan sesuai 

dengan fungsinya.  

Terdapat banyak hal yang perlu dipantau dalam perusahaan, salah satunya 

adalah karyawan maintenance yang berkerja di luar perusahaan atau pekerja 

lapang, dikarenakan karyawan tersebut sering kali memanfaatkan waktu pekerjaan 

untuk kepentingan pribadi, seperti contoh karyawan maintenance telkom / PLN 

yang seharusnya memeriksa fasilitas diluar perusahaan, akan tetapi karyawan 

tersebut meninggalkan pekerjaan dan pergi ketempat lain untuk keperluan 

pribadinya, hal tersebut sulit untuk dipantau oleh manager perusahaan. Jika 

manager dapat memantau semua aspek dalam perusahaan khususnya karyawan 

maintenance maka kecurangan / kesalahan dalam proses operasi perusahaan dapat 

diminimalisir serta sesuai dengan tujuan diadakannya monitoring, adapun tujuan 

dari monitoring sebagai berikut: 

a. Pengumpulan informasi dan data yang diperlukan dalam proses operasi. 

b. Mendapatkan informasi tentang adanya kesalahan dan hambatan dalam 

proses operasi. 

c. Mengukur dan menilai hasil kerja karyawan. 

d. Dapat mengambil tindakan secara cepat jika terjadi kesalahan dan   

kecurangan dalam proses operasi perusahaan. 
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2.3 Sistem Operasi Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler berbasis Linux sebagai 

kernelnya. Android menyediakan platform Open Source bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Mulanya google sebagai perusahaan 

besar membeli Android Inc., pembuat sistem operasi untuk ponsel yang 

merupakan pendatang baru. Saat itu Andy Rubin dkk mendirikan Android Inc, 

pada tahun 2003 dan pada pertengahan tahun 2005 secara resmi android dibeli 

oleh Google.  

Kini sistem operasi android memiliki beberapa versi android yang 

beragam. Mulai dari android Cupcake versi 1.5, Froyo versi 2.2, Ginggerbread 

versi 2.3, Jelly Beand versi 4.1, Kitkat versi 4.4, hingga Lollipop versi 5.0. 

 

2.3.1 Arsitektur Android 

Android yang menggunakan linux sebagai kernelnya memiliki arsitektur 

yang berbeda dengan sistem operasi linux untuk desktop, karena android dipasang 

pada perangkat mobile yang memiliki sumber data serba terbatas dan serba 

minimalis. Sedangkan android harus berjalan secara terus menerus karena 

digunakan untuk media komunikasi melalui jaringan cellular dan internet. 

Adapun arsitektur android dijelaskan secara global seperti gambar berikut: 

 

 

Gambar 2. 1 Arsitektur Android (sumber www.candra.web.id) 
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2.3.1.1 Linux Kernel 

Linux kernel berupakan lapisan paling bawah pada arsitektur android, 

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 karena itu arsitektur kernel pada android di pasang mengikuti 

perangkat telphone sellular yang diperlukan saja. Adapun arsitektur tersebut 

meliputi management memori dan proses, serta beberapa driver, diantaranya 

camera, display, keypad, wifi, audio, dan sebagainya. 

2.3.1.2 Android Runtime 

Android Runtime di dalamnya terdapat beberapa bagian yaitu Core 

Libraries dan Dalvik Virtual Machine. Core Libraries mencakup serangkaian inti 

library Java, artinya android menyertakan satu set library-library dasar yang 

menyediakan sebagian besar fungsi-fungsi yang ada pada library-library dasar 

bahasa pemrograman Java. Dalvik adalah Java Virtual Machine yang memberi 

kekuatan pada sistem Android.
[4]

  

2.3.1.3 Libraries 

Libraries merupkan lapisan yang sama dengan android runtime. Android 

memiliki beberapa library yang dapat digunakan programmer untuk membangun 

aplikasi, yang mana library tersebut di set dalam bahasa C/C++ yang digunakan 

oleh berbagai komponen di dalam sistem android.  

2.3.1.4 Application Framework 

Lapisan selanjutnya adalah application framework, yang mencakup 

program untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Application Framework 

merupakan serangkaian tool dasar seperti aplikasi telpon, alokasi resource 

smartphone, pelacakan lokasi fisik telepon, dan pergantian antar proses atau 

program. Para pengembang aplikasi menggunakan tool-tool dasar tersebut, dan 

memanfaatkannya untuk menciptakan aplikasi yang lebih lengkap. 
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2.3.1.5 Applications 

Merupakan lapisan paling atas dari arsitektur sistem operasi android, pada 

lapisan ini pengguna dapat menggunakan fungsi-fungsi dasar smartphone seperti 

menelepon, mengirim pesan singkat, mengakses kontak telpon, web browser, dan 

lain sebagainya. Fungsi-fungsi dasar tersebut dapat diakses melalu user interface. 

 

2.3.2 Komponen Aplikasi Android 

2.3.2.1 Activities 

Activity merupakan satu halaman antar muka yang bisa digunakan oleh 

pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi
[5]

. Biasanya dalam satu activity 

terdapat bermacam-macam widget, diantaranya button, textview, editext, spninner, 

listview, dan sebagainya. Dalam satu aplikasi bisa terdiri atas lebih dari satu 

activity. 

2.3.2.2 Services 

Merupakan komponen aplikasi yang bisa berjalan pada sisi background, 

dapat digunakan untuk memuat data dari server database. Selain itu aplikasi radio 

atau pemutar musik juga memanfaatkan services agar aplikasi tetap berjalan 

meskipun melakukan aktivitas dengan aplikasi yang lain. 

2.3.2.3 Content Provider  

Komponen ini digunakan untuk mengelola data sebuah aplikasi, seperti 

kontak telpon. Programmer dapat membuat aplikasi yang di dalamnya 

memerlukan akses kontak yang tersimpan pada sistem android. 

2.3.2.4 Broadcast Receiver 

Komponen ini berfungsi untuk menerima pesan, seperti pada notifikasi 

baterai lemah. Sistem android dirancang menyampaikan notifikasi secara 

otomatis. Komponen ini tidak memiliki tampilan user interface. Broadcast 

receiver berjalan di sisi background dan menunggu inputan dari user untuk dapat 

bereaksi. 
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2.4 Global Positioning System 

Global Positioning System yang sering disingkat GPS pengertian 

sederhananya adalah sistem satelit navigasi untuk menentukan suatu posisi. GPS 

memberikan informasi tentang posisi secara akurat, cepat, murah di semua posisi 

bumi tanpa bergantung pada waktu. Akhir-akhir ini teknologi GPS banyak 

digunakan sebagai alat lacak real-time yang ekonomis dengan mengkombinasikan 

fungsi sinyal GSM/GPRS untuk pengiriman data melalui infrastruktur provider 

telekomunikasi ke komputer server atau web. Untuk menentukan posisi perangkat 

GPS menerima data berupa latitude (garis lintang bumi) dan longitude (garis 

bujur bumi). Hampir semua gadget, smartphone dan tablet masa kini tersedia 

perangkat GPS. Adapun GPS untuk versi smartphone dibagi menjadi 2 type, dan 

dapat dijelaskan seperti gambar berikut: 

 

Gambar 2. 2 Jenis GPS (sumber www.simplysymbian.com) 

 

2.4.1 Standart GPS 

Perangkat standart GPS ini menerima informasi dari satelit yang 

mengorbit bumi. Kemudian menghitung jarak dari satelit dan asal lokasinya. Pada 

daerah terbuka akan lebih cepat mendapatkan sinyal di banding di daerah 

perkotaan yang banyak gedung tinggi. Data waktu dari masing-masing satelit 

akan dikomputasi oleh perangkat GPS yang tertanam pada smartphone dan 
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dihasilkan informasi posisi berupa latitude, longitude, lokasi dalam peta, dan lain-

lain
[6]

. Dengan kata lain GPS tipe ini langsung berkomunikasi dengan satelit. 

2.4.2 A-GPS 

A-GPS (Assisted GPS) jenis lain dari GPS yang mengandalkan sebuah 

server bantuan, selain dari setelit itu sendiri. A-GPS dikembangkan untuk 

meningkatkan kinerja GPS. Server bantuan tersebut akan memberikan informasi 

tambahan ke perangkat yang dapat membantu dalam perhitungan lokasi. Hal ini 

sangat berguna di lingkungan dimana chip GPS mungkin mengalami kesulitan 

dalam mendapatkan sinyal satelit. Server bantuan penyedia data informasi satelit 

yang dibutuhkan oleh A-GPS biasanya didukung oleh jaringan operator karena 

sering kali manara BTS (Base Transceiver Station) memiliki unit penerima GPS 

dan secara terus menerus akan mendownload data informasi data satelit yang ada 

di angkasa dan kemudian memprosesnya. Data dari sever bantuan bisa diberikan 

kepada pelanggan telepon seluler, bila diminta oleh perangkat A-GPS untuk 

mengidentifikasi lokasi pengguna berupa latitude, longitude, lokasi dalam peta 

dan lain-lain
[6]

.  

Kebanyakan, GPS yang digunakan dalam smartphone/tablet android 

adalah jenis A-GPS. A-GPS mengunci posisi suatu lokasi dari satelit dibantu oleh 

hostspot wifi, BTS operator telpon maupun koneksi internet
[11]

. 

 

2.5 Google Maps API 

API (Application Programming Interface) adalah fungsi-fungsi  

pemrograman yang disediakan oleh aplikasi atau layanan agar layananan tersebut 

bisa di integrasikan dengan aplikasi yang kita buat
[7]

. Sedangkan Google Maps 

API adalah fungsi-fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google maps agar 

Google maps bisa di integrasikan ke dalam web atau aplikasi yang sedang buat. 

Seperti contoh, programmer ingin membuat sistem informasi geografis di kota 

Malang, dengan memanfaatkan Google Maps API programmer bisa membuat GIS 

(Sistem Informasi Geografis) tanpa perlu memikirkan peta Malang, programmer 

hanya menggunakan Google maps dan memanggil fungsi-fungsi yang dibutuhkan 

seperti menampilkan peta, menempatkan marker dan lain sabagainya. 
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2.6 CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan framework untuk bahasa pemrograman php yang 

dikembangkan oleh Rick Ellis pada tahun 2011. Tujuan dari pembuatan 

framework CodeIgniter adalah untuk menghasilkan sebuah aturan yang dapat 

digunakan untuk melakukan pengembangan dari proyek pembuatan website agar 

dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan website biasa. 

Cara yang digunakan adalah menyediakan berbagai library yang dibutuhkan 

untuk pembuatan website dan menyediakan antarmuka yang sederhana dengan 

struktur logika agar dapat mengakses pustaka sesuai dengan kebutuhan
[8]

. Adapun 

kelebihan dari framework CodeIgniter, diantaranya adalah: 

1. Open Source 

Framework yang bersifat gratis untuk dan dapat dikembangkan secara legal. 

2. Metode MVC 

Metode MVC (Model View Controller), yang mana Model digunakan untuk 

hubungan dengan database, Controller sebagai pengatur jalannya program, 

dan View sebagai tampilan antarmuka. 

3. Multiplatform 

CodeIgniter mendukung untuk digunakan di berbagai platform. 

4. Framework yang lengkap 

Framework ini telah dikemas secara lengkap karena di dalamnya terdapat 

kumpulan class yang ada di dalam library yang tersedia sehingga sangat 

menunjang dalam pembuatan website, database, validasi form data, 

pembuatan session, dan lain-lain. 

5. User Friendly 

CodeIgniter sangat mudah digunakan oleh berbagai kalangan user atau 

programmer, hal ini dikarenakan bentuk dan tampilan yang sudah dirancang 

secara terstruktur. 

6. User Guide 

Framework ini dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap, sehingga 

mempermudah pengguna dalam mempelajarinya. 
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2.7 Jaringan Client-server 

Tipe jaringan ini sering dikatakan sebagai jaringan berbasis server. 

Mengacu pada konsep kerja yang melibatkan komputer klien dan komputer 

server. Pada model jaringan tipe ini koneksi yang terjadi sebenarnya bukan antara 

komputer melainkan antara program dengan program
[12]

. Program aplikasi yang 

berjalan pada komputer client akan melakukan permintaan layanan kepada 

program lainnya yang dianggap sebagai server. 

Kelebihan jaringan client-server: 

1. Sistem data terpusat. 

2. Semua data dapat di back up karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. 

3. Memberikan keamanan yang lebih baik, karena data dikelolah oleh 

administrator. 

4. lebih mudah mengatur walupun jaringan berskala besar, karena kontrol 

datanya terpusat. 

Kekurangan jaringan client-server: 

1. Butuh spesifikasi lebih/khusus untuk digunakan pada komputer server. 

2. Butuh seorang administrator yang handal dan profesional. 

3. Proses pengiriman data sangat bergantung pada komputer server. 

 

2.8 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem adalah proses untuk memastikan apakah semua fungsi 

sistem bekerja dengan baik, dan mencari apakah masih ada kesalahan pada 

system
[10]

. Pengujian atau testing software sangat penting untuk dilakukan. 

Pengujian ini bertujuan untuk menjamin kualitas software, dan juga menjadi 

peninjauan terakhir terhadap spesifikasi, disain dan implementasi. 

Terdapat dua pendekatan dalam melakukan pengujian sistem, yaitu: 

1. Pendekatan black-box testing. Pendekatan ini melakukan pengujian terhadap 

fungsi operasional sistem. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh penguji 

yang tidak ikut serta dalam implementasi sistem. 

2. Pendekatan white-box testing. Metode ini dilakukan oleh orang yang 

memahami cara kerja operasi internal sistem yang membentuk keseluruhan 

operasi sistem. 


