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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Rancang Bangun 

Merancang sebuah adalah hal yang paling utama dalam membuat sesuatu, baik 

dalam membuat sistem atau membuat suatu karya dalam bentuk apapun. Karena 

rancangan akan menjadi fondasi utama dalam menjalankan langkah-langkah 

pembuatan sebuah karya.  

Perancangan atau rancang bangun merupakan serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam Bahasa pemrograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem di 

implementasikan. Sedangkan pengertian Bangun sistem adalah kegiatan menciptakan 

sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002). 

2.2 Pengertian Sistem 

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya 

satu dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Al Fatta mengemukakan bahwa suatu sistem adalalh sekumpulan objek-objek 

yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek bias dilihat sebagai 

suatu kesatuanyang dirancang untuk mencapai suatu tujuan (Al Fatta, 2007:2) 

Tidak berbedah jauh dengan pendapat jogiyanto yang mengatakan bahwa 

sistem adalah sekumpulan dari komponen atau elemen yang saling berhubungan 

dengan lainnya membentuk suatu kesatuan mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 

2005:2) 
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2.2.1  Karakteristik Sistem 

 Menurut Sutabri (2012:20), “model umum sebuah sistem adalah input, 

process, output, hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana sebab 

sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran”. Sebuah sistem 

mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang menandakan bahwa hal itu bisa 

dikatakan sebagai sebuah sistem. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Komponen Sistem 

Kegiatan-kegiatan atau proses salam suatu sistem yang mengubah input menjadi 

bentuk setengah jadi output. Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah 

sistem. 

2. Batasan sistem 

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antar sistem dengan 

sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya, batasan sistem ini 

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

3. Lingkupan Luar 

Bentuk apapun yang ada diluar lingkup atas batasan sistem yang mempengaruhi 

operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem, lingkungan luar sistem ini 

dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Dengan 

demikian, lingkungan luar tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara, lingkungan 

luar yang merugikan harus dikendalikan, jika tidak akan mengganggu 

kelangsungan hidup sistem tersebut.  

4. Penguhubung Sistem 

Media yang meghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung 

sistem atau interface, pengubug ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu 

subsitem ke subsistem lain. Bentuk keluar dari suatu subsistem akan menjadi 

masukan untuk subsistem lain melalui penghubung tersebut, dengan demikian 

dapat terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk suatu kesatuan. 

5. Masukan Sistem 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukkan sistem, yang dapat 

berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (Signal Input). Contoh, di 

dalam suatu unit sistem komputer “program” adalah maintenance masukan yang 
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digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan “data” adalah signal input 

untuk diolah menjadi informasi. 

6. Keluaran Sistem 

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, 

keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain seperti sistem informasi. 

Keluaran yang dihasilkan adalah informasi, informasi ini dapat digunakan sebagai 

masukkan untuk pengambilan keputusan atau halhal yang menjadi input bagi sub 

sistem lain. 

7. Pengolahan sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi 

keluaran, contohnya adalah sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data 

transaksi menjadi laporanlaporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. 

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministic, jika 

suatu sistem tidak memiliki sasaran maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu 

sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah 

direncanakan. 

2.2.2 Klasifikasi Sistem 

 Menurut Sutabri (2012:22), sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara 

satu komponen dengan komponen lainnya karena sistem memiliki sasaran yang 

berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. Oleh karena 

itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya: 

1. Sistem abstrak dan sistem fisik 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ideide yang tidak 

tampak secara fisik, misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan sistem fisik merupakan sistem 

yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem produksi, sistem 

penjualan, sistem administrasi personalia dan lain sebagainya 

2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat 

oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, dan 
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pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang 

melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut human machine sistem. 

sistem informasi berbasis komputer merupakan contoh human machine sistem 

karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. 

3. Sistem tertentu dan sistem tidak tentu 

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat 

diprediksi. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat 

dipastikan berdasarkan programprogram komputer yang dijalankan. Sedangkan 

sistem yang bersifat tidak dapat di perdiksi adalah sistem yang kondisi masa 

depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

4. Sistem tertutup dan sistem terbuka 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa 

campu tangan pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang 

berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima 

masukan dan menghasilkan keluaran untuk sub sistem lainnya. 

2.3 Pengertian Informasi 

 Menurut Sutabri (2012:29), “teori informasi lebih tepat disebut sebagai teori 

matematis dan komunikasi, sumber informasi adalah data”. Informasi adalah sebuah 

istilah yang tepat dalam pemakaian umum, mengenai data mentah, data tersusun, 

kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan lain sebagainya. Informasi juga mencakup 

mengenai data yang telah diklasifikasikan atau diinterpretasi untuk digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan. 

 Sistem pengolahan informasi mengolah data menjadi informasi atau informasi 

berhubungan dengan keputusan, nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam 

konteks sebuah keputusan seperti ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu 

organisasi sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi dalam 

mengambil sebuah keputusan. 

2.3.1 Nilai Informasi 

 Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu 

manfaat dan biaya mendapatkannya. Menurut Sutabri (2012:38), “suatu informasi 
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dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya 

mendapatkannya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan 

didalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan”.  

Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian 

informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, 

karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak didalam 

perusahaan. Lebih lanjut sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir 

keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektifitasnya. Nilai 

informasi ini didasarkan atas 10 (sepuluh) sifat, yaitu: 

1. Mudah diperoleh (Easily Obtained)  

Sifat ini menunjukan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, cepatan 

memperoleh dapat diukur misalnya 1 menit lawan 24 jam. Akan tetapi, beberapa nilainya 

bagi pemakai informasi sulit mengukurnya.  

2. Luas dan lengkap (Extensive and Complete)  

Sifat ini menunjukan lengkapnya isi informasi, hal ini tidak berarti hanya mengenai 

volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Sifat ini sangat kabur, karena itu 

sulit mengukurnya.  

3. Ketelitian (Accuracy)  

Sifat ini menunjukan minimnya kesalahan dalam informasi, dalam hubungannya 

dengan volume data yang besar terjadi dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan 

kesalahan perhitungan.  

4. Kecocokan (Suitability)  

Sifat ini menunjukan seberapa baik keluaran informasi dalam hubungan dengan 

permintaan para pemakai, isi informasi harus ada hubungannya dengan masalah 

yang sedang dihadapi semua keluaran lainnya tidak berguna tetapi mahal 

mempersiapkannya sifat ini sulit mengukurnya.  

5. Ketepatan waktu (Timeliness)  

Menunjukan tak ada keterlambatan jika ada yang sedang ingin mendapatkan  

informasi masukan,pengolahan, dan pelaporan keluaran kepada pemakai biasanya 

tepat waktu.  

6. Kejelasan(Clarity)  

Sifat ini menunjukan keluaran informasi yang bebas dari istilahistilah yang tidak jelas 
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membetulkan laporan dapat memakan biaya yang besar.  

7. Keluwesan (Flexibility)  

Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya denga 

nbeberapa keputusan, tetapi juga dengan beberapa pengambilan keputusan. Sifatini sulit 

diukur, tetapi dalam banyak hal dapat diberikan nilai yang dapat diukur.  

8. Dapat dibuktikan (Can be proved)  

Sifat ini menunjukan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji keluaran 

informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.  

9. Tidak ada prasangka (No prejudice)  

Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna 

mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.  

10. Dapat diukur (Can be measured)  

Sifat ini menunjukan hakikat informasi yang dihasilkan dari sistem informasi formal. 

2.3.2 Kualitas Informasi 

 Menurut Sutabri (2012:41), “kualitas dari suatu informasi (quality of 

information) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat 

pada waktunya (time liness) dan relevan (relevance)”. Berikut ini adalah 

bagianbagian dari bagian kualitas informasi yang harus dimiliki: 

1. Akurat (Accurate)  

Informasi harus bebas dari kesalahankesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi 

harus akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima informasi ada 

kemungkinan terjadi gangguan (noise) yang dapat mengubah atau merusak 

informasi tersebut.  

2. Tepat Pada Waktunya (Time Liness)  

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah 

usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan 

didalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan tersebut terlambat, 

maka dapat berakibat fatal untuk organisasi.  

3. Relevan (Relevance)  

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi 

untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi 
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mengenai sebab-akibat kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan 

adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukan kepada ahli teknik 

perusahaan. 

2.4 Definisi Sistem Informasi 

Menurut Sutabri (2012:46), “suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 

organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 

dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan”.  

2.4.1  Komponen Sistem Informasi 

Dalam suatu informasi terdapat komponen-komponen yaitu hardware, software, 

prosedur, orang, database, jaringan Komputer dan komunikasi data (kadir, 2003:70) 

1. Perangkat Keras (hardware) 

Mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer. 

2. Perangkat Lunak (software) 

Sekumpulan instruksi yangn memungkinkan perangkat keras untuk dapat 

memproses data. 

3. Prosedur 

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan 

pembagkitan keluaran yang dikehendaki. 

4. Orang  

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, 

pemrosesan dan penggunaan kerluar sistem informasi. 

5. Basis Data (database) 

Sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. 

6. Jaringan Komputer  

Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama 

atau diakses oleh sejumlah pemakai. 

2.5 Pengertian Surat 

 Menurut Barthos (2013:36) , “surat adalah alat komunikasi tertulis yang 

berasal dari suatu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta”. 
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Jadi berdasarkan definisi diatas, surat adalah media atau alat yang digunakan untuk 

komunikasi yang berupa tulisan dilakukan oleh suatu pihak dan ditujukan kepada 

pihak lain untuk menginformasikan hal yang bersifat resmi atau tidak resmi agar 

tersampaikan walaupun tidak bertemu secara langsung. 

2.5.1 Fungsi Surat 

Berikut adalah fungsi dari surat: 

1. Wakil dari pengirim atau penulis. 

2. Bahan bukti. 

3. Pedoman dalam mengambil tidakan lebih lanjut. 

4. Alat pengukur kegiatan organisasi. 

5. Sarana memperpendek jarak. 

Mengingat betapa pentingnya peran surat tersebut, maka siapapun yang menulis surat 

perlu berusaha untuk menghasilkan surat yang sempurna, agar dapat mencapai sasaran 

sesuai dengan kehendak kita atau organisasi. 

2.5.2 Macam-macam Surat 

 Menurut Barthos (2013:37) karena banyaknya macam surat, maka untuk 

memudahkan mengetahui macam atau jenis surat kita dapat meninjau dari berbagai 

segi misalnya” 

1. Menurut wujudnya 

1. Kartu pos. 

2. Warkat pos. 

3. Surat bersampul. 

4. Memorandum dan nota. 

5. Telegram. 

6. Surat pengantar. 

2. Menurut tujuannya 

1. Surat pemberitahuan. 

2. Surat perintah. 

3. Surat permintaan. 

4. Surat peringatan. 

5. Surat panggilan. 
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6. Surat susulan. 

7. Surat keputusan. 

8. Surat laporan. 

9. Surat perjanjian. 

10. Surat penawaran, pesanan dan lainlain. 

3. Menurut sifat isi surat dan asalnya 

1. Surat dinas. 

2. Surat niaga. 

3. Surat pribadi. 

4. Surat yang isinya masalah sosial 

4. Menurut jumlah penerima 

1. Surat biasa. 

2. Surat edaran. 

3. Surat pengumuman. 

5. Menurut keamanan isinya 

1. Surat sangat rahasia. 

2. Surat rahasia. 

3. Surat biasa. 

6. Menurut prosedur pengurusannya 

1. Surat masuk. 

2. Surat keluar. 

2.6. Pengertian Arsip 

 Dalam Bahasa Inggris istilah arsip disebut archieve yang berasal dari Bahasa 

Yunani, yaitu “arche” yang berarti permulaan. Kemudian dari kata arche berkembang 

menjadi kata “archia” yang berarti catatan. Selanjutnya berubah menjadi “ar-cheion” 

yang berarti gedung pemerintahan. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut 

“archivum”, dan akhirnya dari kata-kata tersebut dipakailah istilah arsip.  

Kearsipan merupakan salah satu pekerjaan yang dikelola setiap instansi atau 

organisasi pemerintah maupun swasta. Kearsipan menyangkut pekerjaan yang 

berhubungan dengan penyimpanan surat-surat atau dokumen-dokumen penting.  
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Arsip menurut Barthos (2009, 3) “Arsip dapat diartikan sebagai suatu badan 

yang melakukan segala kegiatan pencatatan penanganan, penyimpanan dan 

pemeliharaan surat-surat yang memiliki arti penting bagi pemerintah maupun instansi” 

2.6.1 Fungsi dan Tujuan Arsip 

 Dalam setiap kegiatan yang berlangsung di setiap bidang pekerjaan, arsip 

sangat di perlukan, karena arsip mempunyai kegunaan yang menyangkut berbagai hal 

baik itu surat, berkas-berkas sehingga dapat dijadikan petunjuk apabila ada yang 

membutuhkannnya dapat diketahui dengan mudah. Berdasarkan fungsinya arsip 

dibagi menjadi dua (Wursanto, 1991: 18-19), yaitu: 

1. Arsip Dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan 

perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis dibedakan lagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Arsip aktif, yaitu arsip yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan kerja. 

2. Arsip semi aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai 

menurun. 

3. Arsip in-aktif, yaitu arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses 

pekerjaan sehari-hari. 

2. Arsip Statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam 

kegiatan perkantoran sehari-hari. Dilihat dari kegunaan arsip, maka arsip dapat 

difungsikan baik secara mikro maupun makro dalam kesatuan sistem kearsipan 

yaitu: 

1. Arsip sebagai sumber informasi 

2. Arsip sebagai sumber penelitian 

3. Arsip sebagai sumber sejarah 

4. Arsip sebagai sumber ingatan 

5. Arsip sebgai sumber komunikasi 

6. Arsip sebgai sumber pengambilan keputusan 

7. Arsip sebgai sumber alat pembuktian. 

(Mulyono, Sularso. 1985:11-14) 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa fungsi arsip yaitu arsip dinamis dan 

arsip statis dan dilihat dari kegunaan arsip sebagai sumber informasi, sumber 



 16 

penelitian, sumber sejarah, sumber ingatan, sumber komunikasi, sumber pengambilan 

keputusan dan sebagai sumber alat pembuktian. 

 Sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan dalam 

rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai suatu masalah. Oleh 

sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip (Sedarmayanti, 2003 : 19) adalah: 

1. Alat utama ingatan organisasi 

2. Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik) 

3. Bahan dasar perencanaan dan penganmbilan keputusan. 

4. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya   

menghasilkan arsip. 

5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. 

Tujuan kearsipan secara umum adalah untuk menjamin keselamatan bahan 

pertanggung jawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan 

kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut 

bagi pemerintah (Sedarmayanti, 2003 : 19). 

Sesuai dengan Peranan dan tujuan kearsipan dapat diketahui bahwa peranan 

arsip sangatlah penting sebagai alat utama ingatan organisasi atau bahan alat 

pembuktian. Tujuan Kearsipan Secara Umum sebagai pertanggung jawaban nasional 

tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk 

menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah.  

2.7 Pengertian UML 

Menurut Adi Nugroho(2011) UML (Unified Modeling Language) adalah 

bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma (beroreintasi 

objek. Pemodelan sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-

permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan 

dipahami. 

Sedangkan menuru Prabowo Pudjo Widowo dan Herawati dalam jurnal CCIT 

Vol 7 No. 1 ,September 2013:99, ketika membuat model menggunaan konsep UML 

ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada model-model yang 
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dibuat berhubungan satu denga yang lainnya harus mengikuti standar yang ada. UML 

bukan hanya sekedar diagram tetapi juga menceritakan konteksnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa UML 

(Unified Modeling Language ) adalah bahasa yang digunakan untuk merancang  

jalannyan suatu sistem perangkat lunak. 

2.7.1 Bangunan Dasar Metodologi UML 

Menurut Nugroho (2010:24) “bangunan dasar metodologi Unified Modeling 

Language (UML) menggunakan tiga bangunan dasar yang digunakan untuk 

mediskripsikan sistem atau perangkat lunak yang dikembangakan ”, yaitu : 

1. Sesuatu (things). 

Ada 4 (empat) things dalam UML, yaitu : 

1. Structural things, merupakann bagian yang relatif statis dalam model UML. 

Bagian yang relatif statis dapat berupa elemen-elemen yang bersifat fisik maupun 

konseptual. 

2. Behavioral things, merupakan bagian yang dinamis pada model UML, biasanya 

merupakan kata kerja dari model UML, yang mencerminkan perilaku sepanjag 

ruang dan waktu. 

3. Grouping things, merupakan bagian pengorganisasi dalam UML. Dalam 

penggambaran model yang rumit kadang diperlukan penggambaran paket yang 

menyederhanakan model. Paket-paket ini kemudian dapat didekomposisi lebih 

lanjut. Paket berguna bagi pengelompokkan sesuatu, misalnya model-model dan 

subsistem-subsistem. 

4. Annotational things, merupaka bagian yang memperjelas model UML dan dapat 

beruapa komentar-komentar yang menjelaskan fungsi serta ciri-ciri setiap elemen 

dalam model UML. 
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2. Relasi (Relationship) 

Ada 4 (empat) macam relationship dalam  (UML), yaitu: 

1. Kebergantungan, Merupakan hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya. 

2. Asosiasi, Merupakan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek 

lainnya, bagaimana hubungan suatu objek dengan objek lainnya. Suatu bentuk 

asosiasi adalah agregasi yang menampilkan hubungan suatu objek dengan 

bagian-bagiannya. 

3. Generalisasi, Merupakan hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi 

perilaku dan struktur data dari objek yang ada diatasnya objek induk (ancestor). 

Arah dari atas kebawah dari objek induk ke objek anak dinamakan spesialisasi, 

sedangkan arah berlawanan sebaliknya dari arah bawah keatas dinamakan 

generalisasi. 

4. Realisasi, merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh objek. 

3. Diagram. 

Ada banyak macam diagram dalam Unified Modeling Language (UML), namun 

yang peneliti gunakan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini hanya 

menggunakan 4 (empat) macam diagram yaitu:  

1. Use Case Diagram. 

 

gambar 2.1 Contoh Use Case Diagram 
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Diagram ini memperlihatkan Himpunan usecase dan akor-aktor (suatu 

jenis khusus dari kelas). Diagram ini sangat penting dalam mengorganisasi dan 

memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan 

pengguna. 

2. Class Diagram. 

 

Gambar 2.2. Contoh Class Diagram. 

Diagram ini memperlihatkan Himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka 

kolaborasi dan relasi-ralasi antar objek. 

3. Squennce Diagram. 

 

Gambar 2.3. Contoh Squennce Diagram. 

Diagram ini memperlihatkan interkasi yang menekankan pada pengiriman pesan 

dalam suatu waktu 
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4. Activity Diagram. 

 

Gambar 2.4. Contoh Activity Diagram 

Diagram ini memperlihatkan aliran dari suatu aktifitas lainnya dalam suatu 

sistem. Diagram ini  penting dalam memodelkan fungsi-fungsi dalam suatu sistem dan 

memberi tekanan pada aliran kendali antar objek. 

2.8  Definisi Web 

Menurut Sidik dan Husni (2012:1) , “web adalah ruang informasi dalam 

internet,dengan menggunakan teknologi hyperteks, pemakai dituntun untuk 

menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web 

yang dtampilkan dalam browser web”.  

Menurut Murya (2012:3) ,“web(world wide web)adalah suatu layanan sajian 

informasi yang menggunakan konsep hyperlink (tautan), media memudahkan surfer 

(sebutan para pemakai komputer yang melakukan browsing atau penelusuran 

informasi melalui internet)”  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkanbahwa web merupakan layanan yang 

dapat digunakan untuk mencari informasi baik berupa text, gambar, suara maupun 

video yang menggunakan konsep hyperlink (tautan) dari halaman dokumen satu ke 

halaman dokumen yang lain yang dapat diakses menggunakan browser(peramban) 
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2.8.1  Fungsi Web 

Menurut Hidayat (2010:4) , berdasarkan pada fungsinya, website terbagi atas : 

1. Personal Website; Website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

2. Commercial Website; Website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dikelola 

untuk keperluan bisnis. 

3. Government Website; Website yang dimiliki oleh instansi pemerintah, pendidikan 

yang bertujuan memberikan pelayanan penyampaian informasi publik kepada 

pengguna. 

4. NonProfit Organization Website; Dimiliki oleh organisasi yang bersifat nonprofit 

atau tidak bersifat bisnis.  

2.8.2 Pengertian Web Browser 

Menurut Kustiyahningsih (2011:8) , “web browser adalah software yang 

digunakan untuk menampilkan informasi dari server web”. Software ini kini telah 

dikembangkan dengan menggunakan user interface grafis, sehingga pemakai dapat 

dengan melakukan ‘point and click’ untuk pindah antar dokumen. Berdasarkan 

pengertian diatas web browser merupakan aplikasi perangkat lunak yang mempunyai 

fungsi sebagai tampilan muka untuk menjelajah, mengambil berbagai jenis informasi 

berupa halaman web yang dapat di pasang di berbagai media baik komputer atau 

hanphone yang sudah mendukung. 

2.8.3 HTML 

HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, artinya bahasa 

ini adalah bahasa markup untuk memformat konten halaman web dengan kata lain, 

bahasa untuk mengatur bagaimana penampilan dan pemformatan konten di web. 

Menurut Winarno dkk (2011:1), “core inti dari desain web adalah html, ini 

karena html merupakan bahasa yang dipahami oleh browser guna menampilkan 

halaman web yang bisa dilihat di browser”.   

2.8.4 PHP 

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor merupakan bahasa 

pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting,  PHP juga 

bersifat open source.  



 22 

Menurut Wahana (2013:1) “PHP adalah pemrograman berbasis web yang 

sudah sangat dikenal, bahasa pemrograman PHP termaksud bahasa pemrograman 

berbasis web yang bersifat cross platform atau dapat dijalankan diberbagai macam 

sistem operasi”.  

Karena merupakan Pemrogaram Web server-side, maka PHP harus diletakan 

di server. PHP adalah bahasa pemrogram yang bersifat interpreter, artinya baris-baris 

program PHP di terjemahkan satu-persatu ke dalam bahasa mesi dan diproses oleh 

interpreter PHP menjadi HTML. Jadi client yang merupakan browser hanya melihat 

hasil HTML tanpa melihat program PHP di dalamya. 

2.8.5 MySQL 

SQL kepanjangan dari Structur Query Language merupakan bahasa yang 

khusus digunakan mengolah database. Menurut Kustiyahningsih (2011:146), 

“database adalah struktur penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses dan 

memproses data yang disimpan dalam sebuah database computer, diperlukan sistem 

manajemen database seperti MySQL”.  

MySQL adalah sualah satu perangkat lunak sistem mangajemen basis data 

SQL atau sering disebut DBMS (Database Management System)(Hirin dan 

Virgi,2011). berbeda dengan basis data konvensional seperty .Dat, .dbf,.mdb, MySQL 

Memiliki kelebihan yang bersifat multithread, dan multiuser serta mendukung 

jaringan. 

2.8.6 XAMPP 

Menurut Madcoms (2010:314), sekarang ini banyak paket software instalasi 

web server yang disediakan secara gratis diantaranya menggunakan XAMPP. Dengan 

menginstal XAMPP, tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server 

Apache, PHP, dan MySQL secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan 

mengkonfigurasinya secara otomatis. XAMPP merupakan sebuah tool yang 

menyediakan beberapa paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket.   

2.8.7   Codeigniter 

 CodeIgniter adalah sebuah web application framework yang bersifat open 

source digunakan untuk membangun aplikasi web. Tujuan utama pengembangan 



 23 

Codeigniter adalah untuk membantu developeruntuk mengerjakan aplikasi lebih cepat 

daripada menulis semua code dari awal. Codeigniter menyediakan berbagai 

macam library yang dapat mempermudah dalam pengembangan.  CodeIgniter sendiri 

dibangun menggunakan konsep Model-View-Controller (MVC). Pengertian mvc 

sebagai berikut:  

1. Model adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap operasi database, baik 

itu create, read, update ataudelete. Ia berupa fungsi-fungsi operasional 

database yang dapat dipanggilkan oleh Controller. 

2. View adalah bagian yang menangani tampilan. bagian inilah yang bertugas 

untuk mempresentasikan data kepada user. Ia berbentuk struktur HTML yang 

berisikan variabel data yang dikirimkan oleh Controller. 

3. Controller adalah bagian yang mengatur hubungan antara Model dan View. Ia 

adalah otak dari kinerja aplikasi. Ia terdiri dari fungsi-fungsi yang bersifat 

operasional dan logikal. Saat ada request yang masuk, ia akan menangani dan 

memprosesnya untuk kemudian ditampilkan dalam View.  

2.9  SISTEM PENGUJIAN 

 Dalam pembuatan perangkat lunak tentunya kita sering menghadapi "bug" atau 

kesalahan "error" pada proses-proses tertentu. Untuk menghindari banyaknya bug 

maka diperlukan pengujian perangkat lunak, sebelum perangkat lunak yang telah kita 

buat diberikan ke pelanggan atau selama perangkat lunak masih terus dikembangkan. 

Pada dasarnya pentingnya pengujian perangkat lunak mengacu pada kualitas 

perangkat lunak tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan blackbox testing dan 

mengguanakan UAT Testing 

2.8.1 Pengujian Blackbox 

Menurut Luqman (2012:13), “pengujian blackbox merupakan tahap yang berfokus 

pada pernyataan fungsional perangkat lunak.Test case ini bertujuan untuk menunjukan 

fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Apakah pemasukan data 

telah berjalan sebagaimana mestinya dan apakah informasi yang tersimpan dapat dijaga 

kemutahirannya. 
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Dengan demikian, pengujian blackbox memungkinkan pembuat perangkat lunak 

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan 

fungsional untuk suatu program. Pengujian blackbox berusah menemukan kesalahan  dalam  

beberapa hal yaitu : 

1. Fungsifungsi yang tidak benar atau salah 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam  struktur  data  atau  akses database eksternal. 

4. Kesalahan  kinerja,  inialisasi,  dan  kesalahan terminasi. 

Tidak seperti pengujian whitebox, yang dilakukan pada saat awal proses pengujian, 

pengujian blackbox cendrung diaplikasikan pada tahap akhir pengujian. Karena pengujian 

blackbox memperhatikan struktur kontrol, maka pengujianakan berfokus pada domain 

informasi.  

Keuntungan penggunaan Pengujian Blackbox:  

1. Pengujian bersifat tidak memihak karena perancang dan penguji tidak terikat. 

2. Penguji tidak  memerlukan  pengetahuan  mengenai  bahasa  program  spesifik. 

3. Pengujian dilaksanakan dari sudut pandang pemakai, bukan perancang. Kasuskasus 

pengujian dapat dirancang segera setelah  spesifikasinya  lengkap. 

Kerugiankerugian  dari  jenis  ini  pengujian  meliputi: 

1. Pengujian dapat menjadi siasia jika perancang perangkat lunak telah menjalankan 

kasuskasus  pengujian. 

2. Sukar untuk mendisain kasuskasus pengujian. 

3. Menguji tiaptiap masukan bersifat tak realistis sebab akan memerlukan banyak waktu. 

Oleh karena itu banyak alur program yang tidak akan teruji.  

 Sesuai dengan rancangan fisik sebagai dokumentasi aplikasi maka program yang 

dibuat sesuai dengan dokumentasi yang telah dibuat. Dalam penerapan kodekode program 

yang membangun website ini juga harus diuji agar terhindar dari kesalahan program secara 

menyeluruh 

2.8.2 UAT (User Acceptance Test) 

 User Acceptance Test (UAT) atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu proses 

pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan 
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bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna, apabila 

hasil pengujian (testing) sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna. 

 Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati bersama. 

Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software yang harus 

dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk 

pengujian. 

 Proses dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan. 

Diperiksa apakah item-item yang ada dalam dokumen requirement sudah ada dalam software 

yang diuji atau tidak. Diuji apakah semua item yang telah ada telah dapat memenuhi 

kebutuhan penggunanya. 

 


