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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Dalam pembuatan skripsi ini penulis membutuhkan teori-teori yang dapat 

mendukung kemudahan dalam mempelajari maupun merancang program aplikasi 

yang diharapkan dapat digunakan atau berfungsi semaksimal mungkin. Penulis 

berharap dengan adanya aplikasi yang dibuat, para pengguna (dosen dan 

mahasiswa) dapat lebih mudah dalam menyusun penjadwalan. Berikut ini adalah 

teori pendukung yang dapat memperkuat penulisan skripsi ini. 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri 

dari komponen–komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

menyajikan informasi. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem yang sering 

digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data dan 

teknologi. Dalam pengertiannya digunakan untuk merujuk tidak hanya pada 

penggunaan organisasi teknologi dalam mendukung proses bisnis. Ada yang 

membuat  perbedaan yang jelas antara antara sistem informasi, dan komputer sistem 

TIK, dan proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari teknologi informasi 

dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Hal ini  

terutama  berkaitan dengan  tujuan  pemanfaatan teknologi informasi [1].    

Alter berpendapat  Untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem 

kerja dan sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia dan atau mesin 

melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi 

produk tertentu dan atau jasa bagi pelanggan. Sistem informasi adalah suatu sistem 

kerja yang yang kegiatannya ditujukan untuk pengolahan (menangkap, transmisi, 

menyimpan, mengambil, memanipulasi dan menampilkan) informasi. 

 Dengan demikian, sistem informasi antar –berhubungan dengan sistem data 

di satu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Sistem informasi adalah suatu bentuk 

komunikasi sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk dan 
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memori sosial. Sistem informasi juga dapat di anggap sebagai bahasa semi formal 

yang mendukung manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan. 

 Sistem informasi merupakan fokus utama dari studi untuk disiplin sistem 

informasi dan organisasi informatika. Sistem informasi adalah gabungan 

terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi 

dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi 

dan organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian.Sebuah sistem informasi 

memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan juga analisa 

perusahaan. Dengan adanya sebuah sistem informasi, maka pengguna  dapat 

melakukan proses analisa dan juga pengambilan keputusan, yang sesuai dengan 

kondisi sehingga dapat membantu meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam 

sebuah pengambilan keputusan. Sebagai sebuah kesatuan sistem yang utuh, sistem 

informasi tentu saja disusun dan juga dibangun dengan menggunakan banyak sekali 

perangkat dan juga komponen. Berikutnya akan dijelaskan apa saja komponen 

dalam sistem informasi. 

2.2 Sistem Penjadwalan 

 Pengertian jadwal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Daftar atau tabel 

kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang 

terperinci. Sedangkan pengertian penjadwalan adalah proses, cara, pembuatan, 

menjadwalkan atau memasukkan ke dalam jadwal. Jadwal didefinisikan sebagai 

sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada 

pada suatu waktu [2]. 

Kebanyakan orang terbiasa dengan jadwal sengaja dibuat untuk 

mendisiplinkan diri mereka untuk menggapai suatu tujuan yang diinginkan. Ada 

yang mengemas jadwal mereka dalam tabel yang di sesuaikan dengan waktu, lokasi 

dan aktivitas yang harus mereka lakukan dalam kurun waktu tertentu.   

Sistem penjadwalan berarti sebuah sistem yang dibuat untuk menjadwalkan 

aktivitas secara terperinci, sehingga proses-proses aktivitas yang dilewati untuk 
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menggapai suatu tujuan dapat dibagi sesuai dengan waktu dan tempatnya secara 

disiplin. 

2.3 Konsep Dasar Web 

 Dalam penulisan tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa pengertian dan 

langkah-langkah yang berkaitan dengan program. Teori program berisi tentang 

teori-teori yang berhubungan dengan definisi pemograman web, serta peralatan 

pendukung yang digunakan sebagai landasan untuk pembuatan sistem informasi 

penjadwalan ini. Web itu sendiri terbagi beberapa jenis yaitu web statis dimana web 

yang biasanya user  tidak bisa mengubah content dari web tersebut secara langsung 

menggunakan browser. Interaksi yang terjadi hanya seputar pemrosesan link yang 

ada. Yang kedua adalah web dinamis dimana biasanya user dapat mengubah content 

dari halaman tertentu dengan menggunakan browser [5]. 

Sebuah web biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling 

berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang 

lainnya disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media 

penghubung disebut hypertext. 

2.3.1 Internet 

 Internet merupakan contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan 

komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan tidak terikat pada satu 

organisasi pun. Dengan menggunakan jaringan ini, sebuah organisasi dapat 

melakukan pertukaran informasi secara internal ataupun melakukan pertukaran 

informasi secara eksternal dengan organisasi-organisasi yang lain. Pada awalnya 

internet dibangun oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam rangka 

untuk melakukan hubungan dengan para ilmuwan dan profesor universitas di 

seluruh dunia. Kini, Internet dapat digunakan oleh siapa saja untuk melakukan 

akses informasi apa saja dan bahkan untuk melakukan transaksi dan bisnis. 

 Supaya bisa berhubungan dengan internet, seorang pengguna dapat 

mengakses komputer pada perusahaan yang telah terkoneksi internet atau perlu 

menjadi pelanggan dari sebuah ISP (Internet Service Provider). Alternatif lain, 

cukup melakukan pengaksesan pada warung-warung internet (warnet). ISP adalah 

organisasi komersial yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa akses ke internet. 
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Beberapa istilah dalam Internet antara lain : 

1.  Web Server 

Web Server merupakan perangkat lunak yang memberikan layanan data 

yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal 

dengan browser web,  dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-

halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Fungsi utama web server 

untuk mentransfer bekas atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi 

yang telah ditentukan. Oleh karena sebuah halaman web dapat terdiri atas berkas 

teks, gambar, video dan lainnya,  web berfungsi juga untuk mengirim seluruh aspek 

dalam sebuah halaman web. Ada banyak aplikasi web server yang dapat digunakan 

seperti Apache HTTP, Web Server, Apache Tomcat, Nginx, dan lain lain.     

2. World Wide Web 

 Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah 

world wide web atau biasa dikenal dengan istilah Web. Pertama kali diciptakan pada 

tahun 1991 di CERN, Laboratorium Fisika Partikel Eropa, Jenewa, Swiss. Tujuan 

awalnya adalah untuk menciptakan media yang mudah untuk berbagai informasi di 

antara para fisikawan dan ilmuwan. 

 Web mengguanakan protokol yang disebut HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) yang berjalan pada TCP/IP. Adapun dokumen web ditulis dalam format 

HTML (Hypertext Markup Languange). Dokumen ini diletakkan dalam web server 

dan diakses oleh pengguna melalui perangkat lunak yang disebut web browser. 

3. Browser 

Browser adalah program aplikasi yang menerjemahkan kode HTML dan 

merepresentasikan halaman website. Aplikasi inilah yang paling sering digunakan 

untuk melakukan browsing di dunia maya. Browser sekarang semakin banyak, 

diantaranya Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Chrome, Safari dan masih banyak 

lagi. Dalam bahasa Indonesia, browser diterjemahkan sebagai perambaan web, 

perambah maya (web browser) disebut juga penjelajah web, adalah software yang 

berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang 

disediakan oleh server web. 
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2.3.2 Bahasa Pemrograman 

1. HTML (Hyper Text Markup Language) 

Dalam pembuatan website statis biasanya bahasa yang digunakan adalah 

cukup HTML saja. HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup Language 

yang biasanya digunakan untuk menentukan tata tampilan web ataupun informasi 

statis. HTML merupakan pondasi awal akan terciptanya suatu aplikasi web, karena 

memiliki fungsi untuk membangun kerangka ataupun format web yang digunakan 

untuk menampilkan suatu informasi ke dalam halaman web atau browser. HTML 

merupakan pengembangan dari pemformatan dokumen teks yang Standar 

Generalized Markup Language (SGML). HTML sebenarnya adalah dokumen 

ASCII atau teks biasa yagn diracang untuk tidak tergantung pada suatu sistem 

operasi tertentu. HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee ketia bekerja untuk CERN 

dan dipopulerkan pertama kali oleh browser mosaic. Selama awal tahun 1990 

HTML telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap pengembangan 

HTML pasti akan menambahan kemampuan dan fasilitas yang lebih baik dari versi 

sebelumnya. HTML sekarang sudah mencapai veris ke 5 (HTML5). Pada versi 

terkini tentunya ada beberapa  penambahan fitur, namun dasar-dasarnya masih tetap 

sama [11].  

2. CSS (Cascading Style Sheet) 

CSS yang mempunyai kepanjangan dari Cascading Style Sheet merupakan 

suatu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mendesain halaman web 

(style sheet language) agar tercipta suatu halaman web yang rapi, terstruktur dan 

seragam. Dalam penulisannya, CSS selalu menggunakan bahasa penanda. Biasanya 

CSS digunakan untuk mendesain halaman HTML, tetapi sekarang bahasa 

pemrograman CSS dapat diaplikasikan untuk segala dokumen XML, termasuk 

SVG dan XUL. 

 CSS sekarang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C). 

W3C adalah sebuah konsorsium atau gabungan dari pemilik web, universitas, 

perusahaan seperti Microsoft, Netscape, Apple, Opera, Mozilla dan Macromedia 

serta juga para ahli dalam bidang web. 
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 CSS sudah menjadi bahasa standar dalam pembuatan web, karena CSS 

difungsikan sebagai pendukung dan pelengkap dari file HTML yang berperan 

dalam penataan kerangka dan layout untuk halaman web. Oleh sebab itu CSS 

mampu bekerja dari berbagai platform, maksudnya adalah dapat dijalankan pada 

berbagai macam sistem operasi dan web browser. Tujuan utam diciptakannya CSS 

adalah untuk membedakan konten dari dokumen dan tampilan dari dokumen, jadi 

secara umum yang dilakukan CSS adalah untuk pengaturan layout, kerangka, teks, 

gambar, warna, tabel, form dan lain sebagainya. 

 CSS sekarang sudah mencapai versi ke 3, dimana setiap pengembangannya 

selalu ada peningkatan dalam hal mendesai halaman web. Namun jangan khawati, 

karena untuk saat ini hampir semua web browser sudah mendukung teknologi CSS 

versi 3 ini. 

3. Javascript 

Javascript merupakan “bahasa pemrograman script yang berjalan pada sisi 

client atau browser”. Javascript bukan satu-satunya bahasa scripting dalam dunia 

web, contoh bahasa script lain adalah VBScript. Javascript diperkenalkan pertama 

kali oleh Netscape pada tahun 1995. Dan namanya waktu itu tidak langsung 

Javascript, melainkan Livescript yang berfungsi sebagai bahasa pemrograman 

sederhana untuk browser Netscape Navigator 2. Dalam perjalananya, Livescript 

banyak menuai kritikan dari para programmer dengan alasan kurang aman, karena 

pengembagannya terkesan terburu-buru dan tidak adanya pesan kesalahan yang 

ditampilkan saat menyusun suatu program. Kemudian dengan kegiatan berjalannya 

kerjasama antar Netscape dan Sun (pengembang bahasa pemrograman Java) maka 

pada tanggal 4 Desember 1995 Netscape memberikan nama Javascript pada bahasa 

tersebut. 

 Secara umum, Javascript digunakan untuk menciptakan keinteraktifan 

halaman web dengan pengguna, maksudnya adalah apabila membuat form tentu 

saja hanya membutuhkan kode HTML saja, namun untuk membuat validasi pada 

form dibutuhkanlah Javascript. Kini Javascript mempunyai library-library siap 

pakai yang disebut framework seperti Jquery, Mootools, Yui dan lain sebagainya. 
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Dengan semakin berkembangnya framework tersebut, otomatis memudahkan para 

pengembang web dalam membangun setiap aplikasinya. 

4. Bootstrap Twitter 

Bootstrap Twitter adalah sebuah framework yang terdiri dari HTML, CSS  dan 

Javascript yang berfungsi untuk mendesain sebuah website secara mudah dan cepat 

yang hasilnya sangat responsive diberbagai layar monitor baik layar komputer 

ataupun layar smartphonte atau tablet [11]. Bootstrap dirilis pertama kali oleh 

twitter pada bulan Februari 2012 dengan proyeknya yang dinamakan project 

Github. Bootstrap memiliki dukungan terhadap HTML 5 dan CSS 3 dan kompatibel 

dengan berbagai web browser. Sejak Bootstrap versi 2.0 dirilis, Bootstrap menjadi 

responsif diperangkat seperti komputer, smartphone atau tablet. Bootstrap 

memberikan desain website dengan tata letak yang dinamis dengan 

mempertimbangkan karakteristik dari berbagai perangkat komputer, smartphone 

atau tablet . 

 Berbagai manfaat dari framework Bootstrap bagi programmer antara lain 

sebagai berikut :  

 

a. Efesiensi Waktu 

Bootstrap menyediakan banyak library yang berisi berbagai script yang siap saji 

(siap digunakan oleh programmer) untuk digunakan membuat website. Para 

programmer tidak perlu lagi membuang banyak waktu untuk menulis script 

program yang tepat dan sesuai yang dibutuhkan programmer dan mencocokkan 

dengan struktur website yang sedang dibangun. 

 

b. Fleksibel 

Bootstrap dapat digunakan sesaui kehendak hati atau bebas sehinnga dapat 

melakukan modifikasi script yang ada di dalamnya. Tidak ada ketentuan dalam 

memanfaatkanya, jadi dapat melakukan kreasi dalam bentuk apapun dengan 

memanfaatkan tools yang ada pada Bootstrap. 
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c. Desain 

1) The Grid 

Grid merupakan struktur dua dimensi yang merupakan perpaduan antara 

sumbu horizontal dan vertikal yang membentuk kolom dan baris. Grid 

sangat membantu dalam membuat sebuah layout pada web. Model 

penyusunan sudah diatur secara otomatis sehingga programmer dapat 

menyelasikan programnya hanya dengan meletakkan konten ke dalam script 

HTML yang dikerjakan.  

2) Less is More 

LESS pada Bootstrap menjadi hal yang populer karena sebuah alasan yaitu 

dengan menggunakan CSS yang terdapat pada Bootstrap, maka website 

yang dibangun atau dibuat dapat direspon atau ditampilkan dengan bak di 

berbagai web browser seperti Google Chrome, Mozilla, Opera dan lain lain. 

3) Javascript 

Di dalam Bootstrap juga telah dilengkapi dengan library Javascript yang 

telah disusun sesuai strukturisasi standar. 

 

5. PHP (Hypertext Preprocessor)  

PHP mempunyai kepanjangan dari PHP Hypertext Preporcessor 

merupakan suatu bahasa pemrograman berbentuk skrip yang ditempatkan di sisi 

server, sehingga PHP disebut sebagai bahasa Server Side Scripting. PHP disebut 

server side  karena PHP tidak bisa langsung dibaca oleh browser, tapi 

membutuhkan web server yang mengolah permintaan browser terhadap suatu 

halaman. Teknisnya adalah sebuah server bertugas mengolah file PHP, lalu 

melakukan konversi menjadi HTML untuk dibaca sebuah browser. Dari hasil 

konversi tersebut barulah browser dapat membaca atau menampilkan hasil. 

 PHP dirancang untuk membuat tampilan web yang dinamis artinya PHP 

dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan pemintaan pengguna, misalnya dapat 

mengakses database dan menampilkannya pada halaman web. PHP menyatu 

dengan kode HTML, namun beda kondisinya. Maksudnya adalah kode yang dibuat 

menggunakan HTML dirancang untuk membangun suatu pondasi awal dari 
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kerangka layout web, sedangkan PHP digunakan untuk memproses data dari sisi 

server, sehingga terciptalah suatu tampilan web yang dinamis. 

 PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf sekitar tahun 1994, pada saat 

itu namanya tidak langsung PHP melainkan Form Interpreted (FI). FI merupakan 

sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. 

6. Notepad++  

Notepad++ adalah sebuah aplikasi untuk menuliskan kode atau skrip web. 

Notepad++ memiliki nomor urut barisan kode program sehingga memudahkan 

mencari baris kesalahan program. Selain itu Notepad++ juga dapat membagi antara 

skrip HTML, PHP yang berupa string, maupun numeric. 

7. Adobe Dreamweaver 

Dreamweaver memiliki fungsi yang sama dengan Notepad++. Merupakan 

sebuah aplikasi untuk membuat berbagai skrip web yang sering disebut web editor. 

Kelebihan Dreamweaver dibanding Notepad++ adalah dilengkapi dengan tampilan 

desain secara langsung tanpa harus menyimpan file terlebih dahulu. Pada 

Dreamweaver, tidak harus mengetik program, tapi bisa hanya dengan mencari 

property yang diinginkan untuk dipakai dalam membuat website.  

8. XAMPP 

XAMPP merupakan program paket PHP dan MYSQL berbasis open source 

yang  saat ini merupakan andalan para programmer PHP dalam melakukan 

programming dan melakukan testing hasil programnya. XAMPP merupakan web 

server portable dimana digunakan untuk menyimpan file-file dan data-data untuk 

membuat website. Juga sering diartikan sebagai layanan data pada web browser. 

2.3.3 Basis Data (database) 

Database dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang 

atau berkumpul. Sedangkan data merupakan representasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek. Database adalah sekumpulan data yang saling berhubungan 

secara logis dan terorganisir dengan baik. Database merupakan salah satu 

komponen utama pendukung program aplikasi [8]. Hampir semua program aplikasi 

yang melibatkan pengelolaan data dapat dipastikan menggunakan basis data 

sebagai tempat penyimpanan datanya. Basis data telah banyak digunakan oleh 



16 
 

berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi sederhana, seperti pengelolaan nomor 

telepon sampai dengan aplikasi kompleks, seperti aplikasi pembayaran gaji 

karyawan perusahaan. 

Database merupakan salah satu komponen yang penting di sistem 

informasi, karena berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para 

pemakainya. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database 

system. Database System ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan 

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan 

membuatnya dapat tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam. 

Software database merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan 

oleh user untuk mengelola dan memanggil database tersebut. Pengelolaan dan 

pemanggilan query basis data disebut dengan sistem management basis data 

(database management system). Contoh software database diantaranya adalah db2, 

microsoft SQL server, oracle, sybase, interbase, xbase, MySQL, microsoft access, 

dbase III, foxpro, dan lain-lain. Perkembangan teknologi database saat ini 

berkembang sangat pesat, banyak bentuk-bentuk yang dulu hanya mempunyai 

tehnologi sebagai tempat penyimpanan data yang terdiri dari field, record dan 

diolah serta ditampilkan menjadi informasi dalam berbagai format tampilan yang 

sederhana; kemudian dari bentuk yang sederhana tersebut maka didapatkan suatu 

metoda untuk menampilkan suatu database yang berguna untuk menganalisa data 

untuk suatu keperluan tertentu. Dengan memanfaatkan relational database yang 

sudah ada maka didapat suatu cara untuk mengantisipasi kebutuhan guna 

menganalisa data secara cepat untuk membantu mendapatkan keputusan dalam 

suatu aplikasi atau organisasi. 

Database yang digunakan adalah MySQL. MySQL adalah sebuah software 

dalam sistem manajemen basis data (Database Management System) atau dikenal 

juga sebagai DBMS yang multithread dan multiuser”. MySQL merupakan turunan 

dari salah satu konsep utama dalam database yang ada sejak lama, yaitu SQL 

(Structured Query Language) . SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database 

terutama untuk pemilihan, seleksi, dan pemasukkan data. Dan dengan itu 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 
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Kehandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

optimizer-nya dalam menjalankan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh 

user maupun program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat 

dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lain dalam hal query data. 

Hal ini terbukti untuk query bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL, dan lima 

kali lebih cepat dibandingkan Interbase [7]. 

2.3.4 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan 

sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, 

best practices dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manager 

proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem 

informasi atau software. 

 Dalam sistem informasi terdapat proses untuk mengembangkan sistem yang 

akan dibangun. Proses ini dikenal juga dengan System Development Life Cycle 

(SDLC). SDLC adalah proses yang menjelaskan tahapan tahapan pengembangan 

sebuah sistem. Di dalam SDLC terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. 

Diantaranya adalah metode waterfall dan metode Rapid Application Development  

(RAD). Dalam sistem informasi tersebut lebih jelas digambarkan seperti pada 

Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Perbandingan Metode Waterfall dengan Metode RAD[14] 
 

Terbukti pada metode yang dibandingkan antara metode waterfall dan 

metode RAD. SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model 

dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. 
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Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga 

merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang 

terdiri dari tahapan – tahapan :  analisis (analysis), desain (design),  implementasi 

(implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan (maintenance). Adapun 

Kelebihan dan Kekurangan dari metode waterfall adalah sebagai berikut : 

Kelebihan :  

- Mudah diaplikasikan. 

- Memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, 

pengujian, dan pemeliharaan. 

Kekurangan : 

- Metode ini jarang digunakan dan termasuk metode lama (tradisional) 

- Pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga 

sulit untuk megakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. 

- Pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir 

proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan 

menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. 

-  Pengembang sering malakukan penundaan yang tidak perlu karena 

anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas 

karena memiliki ketergantungan hal ini menyebabkan penggunaan 

waktu tidak efesien. 

 

Metode RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk 

menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan 

kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus 

tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur 

dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk 

mempercepat pengembangan sistem/aplikasi [14].  

Adapun Kelebihan dan Kekurangan dari Metode RAD adalah sebagai berikut : 
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Kelebihan : 

- RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem sepeti umumnya, tetapi 

mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang 

ada (reusable object). 

- Setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat 

dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan 

sehingga waktunya lebih efesien 

Kekurangan : 

- Tidak cocok untuk proyek skala besar 

- Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. 

- Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. 

Dalam pengembangan sistem ini digunakan metode rapid application 

development atau metode rapid prototyping. RAD adalah strategi siklus hidup yang 

ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan 

mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang 

dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-

macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan 

joint application untuk mempercepat pengembangan sistem. Dari definisi-definisi 

konsep RAD ini, dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan 

metode RAD ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat [14].  

Jika tiap-tiap kebutuhan dan batasan ruang lingkup projek telah diketahui 

dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan 

sebuah “sistem yang berfungsi penuh” dalam jangka waktu yang sangat singkat. 

Satu perhatian khusus mengenai metodologi RAD dapat diketahui, yakni 

implementasi metode RAD akan berjalan maksimal jika pengembang aplikasi telah 

merumuskan kebutuhan dan ruang lingkup pengembangan aplikasi dengan baik. 

RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan 

sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat 

lunak. RAD bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam 

siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan 
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suatu sistem informasi [14]. Pada akhirnya, RAD sama-sama berusaha memenuhi 

syarat-syarat bisnis yang berubah secara cepat. Seperti yang dijelaskan pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Workshop Desain RAD[14] 

 

 

2.4 Komponen Input 

Komponen input sendiri mengacu pada semua tipe dan juga semua jenis 

data yang dimasukkan ke dalam sebuah database, yang masuk ke dalam sebuah 

sistem informasi. Dengan adanya komponen input, maka setiap data dan juga 

informasi akan dapat disimpan di dalam sebuah database, dan kemudian dapat 

dllakukan proses manajemen terhadap basis data tersebut, sehingga dapat menjadi 

suatu sistem informasi yang berguna. Komponen input ini terdiri dari gabungan 

perangkat keras dan juga perangkat lunak yang fungsi utamanya adalah melakukan 

input. Contoh komponen input seperti mouse, keyboard, scanner, dan lain lain . 

2.5 Komponen Output 

Kebalikan dari komponen input, maka komponen output merupakan bagian 

dari komponen sebuah sistem informasi yang bertugas untuk memberikan output 

atau keluaran dari keseluruhan sistem informasi. Dengan adanya komponen output 

ini, maka semua informasi, dan juga data yang sudah tersimpan dan di input dalam 

sebuah basis data akan dapat ditampilkan melalui komponen output, sehingga para 
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pengguna dapat memperoleh informasi yang bermanfaat. Contoh komponen output 

seperti monitor, printer, speaker, dan lain lain. 

2.6 Komponen Model 

Komponen model ini merupakan komponen yang sifatnya teknis dan juga 

prosedural, karena yang disebuh sebagai komponen model dalam sistem informasi 

merupakan sebuah komponen yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan 

juga model matematik, yang akan digunakan dalam mengolah data input sehingga 

dapat menjadi sebuah data output. 

Komponen model ini juga terkait dengan bagaimana sebuah data atau 

informasi dapat diteruskan menuju pengguna, bahasa pemrograman yang akan 

digunakan dalam membangun sebuah sistem informasi, hingga bentuk – bentuk 

arsitektural jaringan yang akan digunakan dalam membangun sebuah sistem 

informasi, agar sistem informasi tersebut nantinya akan menjadi berguna bagi 

pengguna yang menggunakannya. 

2.7 Komponen Teknologi Informasi 

Komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem informasi adalah 

komponen teknologi. Mengacu pada segala bentuk teknologi dan juga 

perkembangannya, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun suatu 

sistem informasi.Teknologi ini juga mengacu kepada perkembangan terhadap 

komponen hardware dan juga fitur – fitur yang dimiliki oleh sebuah software dalam 

membangun sebuah sistem informasi. Misalnya, sebuah sistem informasi akan 

membutuhkan hardware, seperti komputer server. Dengan adanya komponen 

teknologi, maka komputer server dapat dioptimalisasi spesifikasi dan juga 

kemampuannya, agar mampu mengambil alih tugas yang dibebankan kepadanya, 

dan tidak mudah mengalami gangguan. 

2.7.1 Perangkat Manusia (brainware) 

 Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun 

mengoprasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu 

programmer, netter (sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di 

internet), serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi 
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brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta 

mengatur sistem di dalam perangkat komputer. 

Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan 

dan juga mengeksplorasi kemampuan dari hardware maupun software. Yang 

mengoprasikan komputer sering disebut dengan user, user atau brainware ada 

beberapa macam, contohnya seperti bawah ini: 

 Progaramer yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menguasai salah 

satu ataupun banyak bahasa pemrograman. Programer dapat juga dikatakan 

sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program-program yang 

diperlukan pada sistem komputerisasi yang akan dirancang. 

 Administrator adalah orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi 

dan juga program yang berjalan pada sebuah sistem komputer ataupun pada 

jaringan komputer. 

Brainware termasuk bagian yang sangat penting dari sebuah sistem 

komputer. Hardware komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software, 

sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Jadi 

tiga komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. 

Konsep antara hardware – software – brainware adalah merupakan konsep 

tri tunggal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk tahap pertama, manusia 

harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam perangkat komputer. Lalu 

setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru dapat bekerja 

untuk membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan maupun pekerjaannya. 

2.7.2 Perangkat Keras (hardware) 

 Sebuah sistem informasi tentu saja tidak akan menjadi berguna dan juga 

bermanfaat bagi pengguna apabila tidak memiliki hardware. Jadi, hardware juga 

merupakan salah satu komponen sistem informasi yang sangat penting. Hardware 

mengacu kepada seluruh perangkat keras yang digunakan untuk membangun 

sebuah sistem informasi, baik dari komponen output, teknologi, hingga komponen 

inputnya. Perangkat ini juga termasuk perangkat keras jaringan komputer seperti 

fungsi router, fungsi switch, dan fungsi lan card atau perangkat lainnya. Hardware 

ini bertugas untuk menampilkan, memasukkan, dan juga mengolah data – data yang 
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ada, dan juga merupakan tempat atau induk dimana software – software dalam 

sistem informasi dapat berjalan.  Semakin baik spesifikasi dari hardware yang 

digunakan dalam sebuah sistem informasi, maka semakin baik pula data dan juga 

informasi dapat diteruskan. Rangkaian hardware dijelaskan seperti pada Gambar 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Topologi Hardware 

 

2.7.3 Perangkat Lunak (software) 

Apabila ada komponen hardware, maka sudah pasti ada juga komponen 

software. dalam rangkaian sistem informasi, sudah pasti terdapat pula sebuah 

software yang mendukung kelancaran dari sebuah sistem informasi tersebut. 

Software yang digunakan dalam sistem informasi ini terdiri dari banyak  jenis, 

sesuai dengan fungsi masing – masing software tersebut. Dalam satu rangkaian 

sistem informasi, akan terdapat beberapa software, yang digunakan untuk : 

a.  Menjalankan sistem operasi pada server dan juga komputer pengguna 

b.  Software yang bertugas sebagai software untuk memasukkan data. 

c.  Software yang bertugas untuk menampilkan data / output. 

d.  Software yang bertugas melakukan manajemen terhadap database. 

e.  Software yang bertugas untuk mentransmisikan data dan informasi dari  

    server menuju komputer pengguna. 
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2.8 Teori Pendukung 

Peralatan pendukung mempunyai pengertian sebagai media yang 

dibutuhkan oleh setiap programmer untuk membantu mempermudah dalam 

pembuatan dan pembacaan logika dan algoritma program, serta membantu setiap 

programmer untuk mengetahui alur program yang dibuat mulai dari masukan, 

proses dan keluaran yang dihasilkan. Fungsi dari peralatan pendukung (tool system) 

adalah untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari system informasi 

dapat bekerja dengan suatu bentuk logical dan model physical. Peralatan yang 

mendukung program meliputi : 

2.8.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD adalah alat pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasi 

data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan 

antarentitas. Entity Relationship Diagram (ERD) untuk mendokumentasikan data 

dengan mengidentifikasi jenis entitas (entity) dan hubungannya. ERD juga 

menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiiki sejumlah atribut 

dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. ERD digunakan oleh 

perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan 

menjadi basis data (database) [1]. 

ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang 

disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram hubungan entitas atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan ERD  adalah notasi grafik dari sebuah model data atau 

sebuah model jaringan yang menjelaskan tentang data yang tersimpan (storage 

data) dalam sistem secara abstrak. Diagram hubungan entitas tidak menyatakan 

bagaimana memanfaatkan data, membuat data, dan menghapus data. Biasanya ERD 

ini digunakan oleh professional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai 

eksekutif tingkat tinggi dalam suatu organisasi. Pemakai ini lebih tertarik pada data 

apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis mereka, bagaimana data tersebut berelasi 

dengan data lain, dan siapa saja yang diperkenankan untuk mengakses data tersebut. 

Elemen-elemen dalam ERD adalah sebagai berikut : 

 

  



25 
 

1.  Entity 

Pada ERD, entity atau entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. 

Entity adalah sesuatu apa saja yang ada dalam sistem, nyata maupun abstrak dimana 

data tersimpan atau dimana terdapat data. Entitas diberikan nama dengan kata 

benda dan dapat dikelompokkan dalam 4 jenis yaitu : orang, benda, lokasi, dan 

kejadian (terdapat unsur waktu di dalamnya). 

2. Relationship 

Pada ERD, relationship atau hubungan digambarkan dengan sebuah bentuk 

belah ketupat. Relationship adalah sebuah hubungan alamiah yang terjadi antara 

entitas. Pada umumnya relationship diberi nama dengan kata kerja dasar, sehingga 

memudahkan untuk melakukan pembacaan relasinya (bisa dengan kalimat aktif 

atau pasif). Penggamabaran relationship  yang terjadi adaladengan bentuk belah 

ketupat yang dihubungkan dengan dua bentuk empat persegi panjang. 

3. Relationship Degree 

Relationship Degree atau derajat hubungan adalah jumlah entitas yang 

berpatisipasi dalam satu relationship. Derajat hubungan yang sering dipakai dalam 

ERD : 

a. Unary Relationship 

Unary relationship adalah model relationship yang terjadi diantara entitas 

yang berasl dari entitas set yang sama. Sering disebut juga sebagai recursive 

relationship atau reflective relationship. 

b. Binary Relationship 

Binary Relationship adalah model relationship antara instance-instance dari 

suatu tipe entitas (dua entitas berasal dari entitas yang sama). Relationship 

ini paling umu digunakan dalam pembuatan model data. 

c. Ternary Relationship 

Ternary Relationship merupaka relationship antar instance-instance dari 

tiga tipe entitas secara serentak. 
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4. Attribute Value 

Attribuet Value atau nilai atribut adalah suatu occurence tertentu dari sebuah 

atribut di dalam suatu entitas atau relationship. Ada dua jenis atribut : 

a. Identifier (key) digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik 

(primary key). 

b. Descriptor (nonkey attribute) digunakan untuk menspesifikasikan 

karakteristik dari suatu entitas yang tidak unik. 

 

5. Cardinality 

Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum tupel yang dapat 

berelasi dengan entitas pada entitas yang lain. Dari sejumlah kemungkinan 

banyaknya hubungan antar entitas tersebut, kardinalitas relasi merujuk kepada 

hubungan maksimum yang terjadi dari entitas yang satu ke entitas yang lain dan 

begitu juga sebaliknya [1]. Terdapat 3 macam kardinalitas relasi yaitu : 

a. One to One 

Tingkat hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas 

pertama, hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas 

yang kedua dan sebaliknya. 

b. One to Many atau Many to One 

Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu. 

Tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk satu kejadian 

pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan 

kejadian ada entitas yang kedau. Sebaliknya satu kejadian pada entitas yang 

kedua hanya dapat mempunya satu hubungan satu kejadian pada entitas yang 

pertama. 

c. Many to Many 

Tingkat hubungan kebanyakan terjadi jika tiap kejadian pada sebuah entitas 

akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya. 

Baik dilihat dari sisi entitas yang pertama, mapun dari sisi yang kedua. 

Aturan-aturan dalam melakukan transformasi ERD ke Logical Record 

Structure (LRS) adalah sebagai berikut : 
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 Setiap entity akan diubah kebentuk sebuah kotak dengan nama entity berada

diluar kotak dan atribut berada di dalam kotak.

 Sebuah relasi kadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entity , kadang

dipisah dalam sebuah kotak tersendiri.

Aturan pokok di atas akan sangat dipengaruhi oleh elemen yang menjadi titik 

perhatian utama pada langkah transformasi yaitu kardinalitas. 




