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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem  

Dalam sistem terdapat dua kelompok pendekatan di dalam pendefinisian sistem, 

yaitu kelompok yang menekankan  pada prosedur dan kelompok pada elemen atau 

komponennya. Pendekatan yang menekankan pada prosedur mendefinisikan 

sistem sebagai suatu jaringan keja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang 

lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem sebagai 

kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Kedua kelompok definisi ini adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda 

adalah cara pendekatannya. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari 

unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berintraksi, 

saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Tata, 2004). Menurut lucas (1992), 

sistem adalah pengorganisasian yang saling berintraksi, saling tergantung dan 

terintegrasi dalam satuan variabela atau komponen. Definisi sistem ini adalah 

merupakan suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang 

tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang 

dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. 

2.2 Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan 

atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan (Tata, 2004). Kualiatas dari sistem informasi tergantung dari tiga hal, 

yaitu informasi harus akurat, tepat waktu dan relevan: 

a) Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat 

juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi 
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harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi mungkin 

banyak mengalami gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi 

tersebut. 

b)  Tepat Waktu 

Informasi yang sampai pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan 

landasan di dalam pengambilan keputusan. 

c)  Relevan 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi 

untuk setiap orang, satu dengan lainya adalah berbeda. 

 2.3 Sistem Informasi 

      Menurut Tafri D. Muhyuzir, Sistem Informasi adalah data yang dikumpulkan, 

dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu 

kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi 

suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Atau dalam pengertian 

lainnya, Sistem Informasi merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan 

satu sama lain yang  membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, 

memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Sistem informasi 

menurut Hall (2008 : 6), adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 

dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para 

pemakai. Nilai tambah dari Sistem Informasi adalah adalah memperbaiki kualitas 

dan mengurangi biaya produksi dan jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki 

decision making capabilities, serta menaikkan the sharing of knowledge. Terdapat 

tiga aktivitas pada sistem infromasi : 

1. Input adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun di luar 

organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi.   

2. Processing adalah konversi/pemindahan, manipulasi dan analisis input 

mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia.   
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3. Output adalah distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota 

organisasi dimana output tersebut akan digunakan. 

Menurut Jogiyanto (2005), Sistem informasi adalah kerangka kerja yang 

mengkoordinir sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan 

(input) menjadi keluaran (output) berupa informasi guna mencapai sasaran. 

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan 

atau building block. Dengan demikian sistem merupakan kumpulan dari beberapa 

bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu 

kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu 

sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang 

sempit. 

2.4 Pengelolaan Data 

    Menurut Gordon B. Davis data adalah sebagai bahan mentah dari informasi 

yang dirumuskan sebagai kelompok lambang-lambang tidak acak yang 

menunjukan jumlah atau tindakan-tindakan atau hal (Gordon B. Davis, 1997).  

Pengelolaan data adalah fungsi utama pada sistem yang akan dirancang. Proses ini 

akan mengumpulkan nilai–nilai yang disetorkan oleh guru-guru mata pelajaran 

untuk selanjutnya disetorkan kepada wali kelas. Selanjutnya nilai tersebut akan 

diolah menjadi raport dan dibagikan pada siswa. Pengelolaan merupakan suatu 

kegiatan meringkas dan mengumpulkan data dengan pola-pola yang sudah 

ditentukan sehingga bentuk, susunan dan isinya menjadi lebih berguna. Kegiatan 

pengelolaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan cara 

otomatis. Selama ini cara manual masih digunakan di SMK PGRI Pandaan 

dimana cara ini saja akan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dan 

kurang efisien apalagi dalam era informasi dan teknologi saat ini. Cara otomatis 

merupakan cara yang pastinya sangat menguntungkan dari segi efisiensi waktu 

dan biaya. Cara ini juga mempermudah para guru dalam mengumpulkan nilai 

karena kegiatan pengelola tersebut dilakukan secara komputerisasi yang tentu saja 

akan lebih cepat dan minim kesalahan. 
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2.5 Teori Nilai Raport 

       Raport berasal dari kata Belanda yaitu raport yang mempunyai makna 

melaporkan, memberikan laporan tentang prestasi anak di sekolah. Raport 

disajikan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan kemapuan siswa dalam 

menempuh kegiatan belajarnya disekolah selama 1 (satu) semester yang 

ditentukan melalui ujian akhir semester. Nilai-nilai dalam raport sangat penting 

bagi siswa karena menentukan kenaikan kelas atau kelulusannya. Melalui nilai 

raport seorang guru dapat menentukan apakah seorang siswa dapat dinaikan ke 

kelas selanjutnya atau tetap tinggal di kelas yang sama. Oleh karena pentingnya 

nilai raport tersebut maka muncul kebanggaan di kalangan orang tua siswa atas 

nilai rapor yang tinggi dan ranking yang baik yang diperoleh anaknya. Nilai raport 

dan ranking sekolah menjadi acuan tolak ukur untuk mengetahui kemapuan anak 

dalam bersekolah. Bila mendapat nilai tinggi dan ranking yang bagus maka siswa 

akan dikatakan sebagai anak yang cerdas, sedangkan bila mendapat nilai yang 

kurang maka akan dikatakan sebagai anak bodoh. Nilai Raport juga dianggap 

sebagai syarat mutlak untuk menunjukan keberhasilan seorang anak dimana anak 

yang mendapat nilai baik dan tinggi maka ia akan sukses dalam kehidupan 

selanjutnya dan sebaliknya bagi anak yang nilainya rendah maka ia tidak akan 

berhasil di masa depannya. Namun patut diketahui bahwa keberhasilan seseorang 

tidak mutlak ditentukan olek nilai-nilai raport semata, banyak hal yang menjadi 

faktor kesuksesan seseorang di masa mendatang. 

        Menurut Poerwanto (1986:28) memberikan pengertian belajar yaitu hasil 

yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan 

dalam raport. Nilai Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai 

kepandaian dan prestasi belajar siswa di sekolah, yang biasanya dipakai sebagai 

laporan guru kepada orang tua siswa atau wali siswa. (tim penyusun kamus pusat 

pembinaan dan pengembangan bahasa: 1988). 

2.6 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

      Sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di 

masing-masing kesatuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara Yuridis 
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diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh 

sekolah dimulai Tahun Ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) 

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah 

sebagai mana yang diterbitkan melalui Peraturan Meteri Pendidikan Nasional 

masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan 

Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Pada prinsipnya, KTSP 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Isi, namun pengembangan 

diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. 

KTSP ( kurikulum tingkat satuan pendidikan) terdiri dari tujuan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan, struktur muatan kurikulum tingkat satuan pendidkan, 

kalender pendidkan dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas 

Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompentensi 

Lulusan. 

     Menurut Muhammad Joko Susilo, (2006:11). Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah. KTSP ditujukan untuk menciptakan tamatan yang 

kompeten yang cerdas dalam mengembangan identitas budaya dan bangsanya. 

Kurikulum ini dapat memberikan dasar - dasar pengetahuan, ketrampilan, 

pengalaman belajar, pengembangan integritas sosial serta membudayakan 

karakter nasional, juga untuk memudahkan guru dalam menyajikan pengalaman 

belajar yang sejalan dengan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu 

pada pilar UNESCO. 

2.6.1 Manfaat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

         Manfaat kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dibagi menjadi 

beberapa yaitu: 

1. Manfaat KTSP Bagi Guru 

- Kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, 

melaksanakan dan menilai kegiatan pembelajaran 

- Membantu guru untuk memperbaiki situasi belajar 

- Membantu guru menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik 
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- Membantu guru dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan 

belajar mengajar 

- Memberikan pengertian dan pemahaman yang baik bagi guru untuk 

menjalankan tugas sebagai pengajar yang baik di kelas 

- Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program 

pendidikan 

2. Manfaat KTSP Bagi Sekolah 

- Kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan 

pendidikan, baik itu dalam tujuan nasional, institusional, kurikuler 

maupun dalam tujuan instruksional. Dengan adanya suatu kurikulum 

maka tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tentu dapat 

tercapai. 

- Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan (KTSP) 

- Memberi peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk 

mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan (KTSP). 

3. Manfaat KTSP Bagi Masyarakat 

- Sebagai acuan untuk berpatisipasi dalam membimbing putra/putrinya 

di sekolah (dalam hal ini orang tua sebagai bagian dari masyarakat). 

- Dengan mengetahui suatu kurikulum sekolah, masyarakat dapat 

berpatisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan,serta 

dapat memberikan kritik dan saran yang baik dalam penyempurnaan 

program pendidikan di sekolah. 

4. Manfaat KTSP Bagi Orang Tua 

- Bagi orang tua, kurikulum bermanfaat sebagai bentuk adanya 

partisipasi ornag tua dalam membentuk usaha sekolah dalam 

memajukan putra/putrinya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa 

konsultasi langsung dengan sekolah/guru mengenai masalah-masalah 

menyangkut anak-anak mereka. Dengan membaca dan memahami 

kutikulum sekolah, para orang tua dapat mengetahui pengalaman 

belajar yang diperlukan anak-anak mereka, sehingga partisipasi orang 
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tua ini pun tidak kalah pengtingnya dalam menyukseskan proses 

belajat mengajar disekolah. 

 

5. Manfaat KTSP Bagi Siswa 

- Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar merupakan suatu 

persiapan bagi anak didik. Anak didik diharapkan mendapatkan 

pengalaman baru yang dikemudian hari dapat dikembangkan agar 

dapat memenuhi bekal hidupnya nanti. 

2.7 Diagram UML  

      Menurut Nugroho (2011) Diagram Unified Modelling Language (UML) 

adalah suatu alat bantu yang sangat handal dalam bidang pengembangan yang 

berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena uml menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan pengembang sistem untuk membuat cetak 

biru atas visi mereka dalam bentuk baku. 

Langkah-langkah penggunaan diagram Unified Modelling Language (UML): 

1. Buatlah daftar Business prosess dari level tertinggi untuk mendefinisikan 

aktifitas dan proses yang mungkin muncul. 

2. Petakan Use Case untuk setiap Business proses unutk mendefinisikan 

denagn tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian 

perhalus use case diagram dan dilengkapi dengan requitment, constraints 

dan catatan-catatan lain. 

3. Buatlah deployment diagram untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. 

4. Definisikan requirement lain non fungsional, security dan sebagainya yang 

juga harus disediakan oleh sistem. 

5. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram. 

6. Definisikan obyek-obyek level atas package atau domain dan buatlah 

sequence dan collaboration untuk tiap alir pekerjaan, jika sebuah use case 

memiliki kemungkinan alir normal dan error, buat lagi satu diagram untuk 

masin-masing alur. 

7. Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka 

bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. 
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8. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap 

package atau domain dipecah menjadi hirarki class lengkap dengan atribut 

atau metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test 

untuk menguji funsionalitas class dan interaksi class dibuat unit test untuk 

menguji fungsionalitas class dan interaksi dengan class lain. 

9. Setelah class diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan 

pengelompokan class menjadi komponen-komponen karena itu buatlah 

component diagram pada tahap ini juga, definisikan test integrasi untuk 

setiap komponen menyakinkan ia bereaksi dengan baik. 

10. Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan 

dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan daan sebagainnya. 

Petakan komponen kedalam node. 

11. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang tepat digunakan 

yaitu : 

a. Pendekatan use case dengan mengassign setiap use case  kepada tim 

pengembang tertentu untu mengembangkan unit kode yang lengkap 

dengan test. 

b. Pendekatan komponen yaitu mengassign setiap komponen kepada tim 

pengembang tertentu. 

12. Lakukan uji modul dan uji integrasi serta perbaiki model beserta codenya. 

Model harus sesuai dengan code yang aktual. 

13. Perangkat lunak siap dirilis. 

2.7.1 Use Case Diagram 

        Use Case Diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh actor dan use 

case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem dan 

rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara 

teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk 

membentuk tingkah laku benda/thing dalam sebuah mode serta direalisasikan oleh 

sebuah collaborator, umumnya use case digambarkan dengan sebuah elips 

dengan garis yang solid, biasanya mengandung nama.  
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Use case diagram terdiri dari: 

a. Use Case Relationship 

Use Case Relationship adalah suatu hubungan, baik itu antara actor dan 

use case. Hubungan antara actor dan use case disebut dengan 

communication association. 

b. Association / Directed Association 

Asosiasi adalah hubungan statis antar elemen. Umunya menggambarkan 

elemen yang memiliki atribut berupa elemen lain, atau elemen yang harus 

mengetahui eksistensi elemen lain. Tanda panah menunjukan arah query 

antar elemen. 

c. Generalization / pewaris 

Use case diagram juga menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan 

dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, 

dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case mempresentasikan sebuah 

interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah 

pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar 

belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas 

manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu (Didik, 2009). 

2.7.2 Activity Diagram 

     Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses parallel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

(Aldila, 2010) 

  Activity diagram merupakan state diagram khusus, dimana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state 

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 
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menggambarkan behavior internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

dari level atas secara umum. 

Notasi yang digunakan dalam activity diagram adalah sebagai berikut : 

a. Activity 

Notasi yang menggambarkan pelaksanaan dari beberapa proses dari aliran 

pekerjaan. 

b. Transition 

Notasi yang digunakan untuk memperlihatkan jalan aliran control dari 

activity ke activity. 

c. Decision 

Notasi yang menandakan control cabang aliran berdasarkan decision 

point. 

d. Sychromization Bar 

Aliran kerja notasi ini menandakan bahwa beberapa aktivitas dapat 

diselesaikan secara bersamaan (pararel). 

2.7.3 Sequence Diagram 

        Sequence diagram (diagram urutan) adalah suatu diagram yang 

memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem 

yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek 

tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan/message. 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian/even 

untuk menghasilkan output tertentu. Sequence diagram diawali dari apa yang me-

trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara 

internal dan output apa yang dihasilkan (Aldila, 2010). 

    Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Sequence 

diagram juga memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk 

menghasilkan sesuatu didalam use case. Sequence diagram juga dapat merubah 

atribut atau method pada class yang telah dibentuk oleh class diagram, bahkan  
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menciptakan sebuah class baru. Sequence diagram memodelkan aliran logika 

dalam sebuah sistem dalam cara yang visual. 

   Sequence diagram biasanya digunakan untuk tujuan analisa dan desain, 

memfokuskan pada identifikasi method didalam sebuah sistem. Sequence diagram 

biasanya dipakai untuk memodelkan : 

• Deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah / beberapa use case pada use 

case diagram, yang menggambarkan hubungan antara actor dan use case 

diagram. 

• Logika dari method (operation, function atau procedure). 

• Logika dari service (high level method). 

2.7.4 Class Diagram 

      Class diagram adalah inti dari proses pemodelan objek baik forward 

engineering maupun reverse engineering memanfaatkan diagram ini. Forward 

engineering adalah proses perubahan model menjadi kode program sedangkan 

reverse engineering sebaliknya merubah kode program menjadi model. Bab ini 

akan membahas diagram kelas beserta fitur-fitur yang menyertainya. Atribut 

(attribute) dan operasi (operation) yang menggambarkan perilaku suatu kelas 

serta perluasannya seperti stereotypes, tagged values dan batasan (constrains) 

merupakan fitur-fitur suatu kelas. Kemudian dibahas juga hubungan antara satu 

kelas dengan kelas lainnya beserta sifat-sifat hubungan tersebut seperti 

penampakan (viibility), multiplicity, kemudahan berubah (changeability), nilai 

pokok (default values) dan property (properties). 

      Class diagram merupakan kumpulan kelas-kelas objek. Oleh karena itu 

pengertian kelas sangat penting sebelum merancang diagram kelas (Whitten, 

2004). Mengartikan kelas sebagai satu set objek yang memiliki atribut dan 

perilaku yang sama. Kelas kadang-kadang disebut kelas objek (object class). 

Secara alami, objek yang berupa buku analisis disain dan buku pemrograman 

terstruktur kita kelompokan dalam satu kelas, yaitu kelas buku. Kedua objek 

memiliki atribut dan perilaku yang serupa. Contohnya, kedua objek mugngkin 

memiliki atribut yang serupa seperti nomor ISBN, Judul, tanggal penerbitan, edisi 
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sebgainya. Demikian juga, kedua objek memiliki perilaku yang sama misalnya 

membuka dan menutup. 

      Secara teknis (Pender, 2003: bab 5) mengartikan sebuah kelas sebagai suatu 

definisi sumber daya yan termasuk didalamnya informasi-informasi yang 

menggambarkan fitur suatu entitas dan bagaimana penggunaannya. Sedangkan 

objek adalah suatu entitas yang bersifat unik yang mengikuti aturan-aturan yang 

sudah didefinisikan dalam kelasnya. Dalam teknologi perangkat lunak, kode 

program ditulis sebagai kumpulan kelas-kelas yang mengerti pada perilaku yang 

telah didefinisikan dalam kelas. Dalam database, objek dinyatakan berupa sebuah 

baris yang tersimpan dalam file yang berada dalam memori komputer. Jadi 

diagram kelas menggambarkan fisik sistem yang akan kita buat. 

2.8 Entity Relationship Diagram (ERD) 

  Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk menjelaskan 

hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan 

hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan 

simbol (Looman, 2010).           

        Menurut salah satu para ahli, Brady (2010), Entity Relationship Diagram 

(ERD) merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari 

suatu organisasi, biasanya oleh System Analys dalam tahap analisis persyaratan 

proyek pengembangan system. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat 

peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem 

informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama dengan detail pendukung 

merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk 

database. 
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Dalam pembentukan Entity Relationship Diagram (ERD) terdapat 3 komponen 

yang akan dibentuk yaitu : 

a. Entitas 

Menurut Brady (2010), entitas adalah objek yang menarik di bidang 

organisasi yang dimodelkan. Pada post sebelumnya mengenai basis data 

telah dijelaskan sedikit tentang pengertian entity (entitas) yaitu suatu 

obyek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam 

basis data.  

b. Relasi 

Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan 

direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. 

c. Atribut 

Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut 

memiliki struktur internal berupa tipe data. Jenis-jenis atribut : 

• Atribut Key 

Atribut Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat 

membedakan semua baris data ( Row/Record ) dalam tabel secara unik. 

Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris 

data dengan nilai yang sama. 

• Atribut Simple 

Atribut yang bernilai atomic, tidak dapat dipecah/ dipisah lagi. 

• Atribut Multivalue 

Nilai dari suatu attribute yang mempunyai lebih dari satu (multivalue) nilai 

dari atrribute yang bersangkutan. 

• Atribut Composite 

Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut 

yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisah dipecah 

lagi atau mempunyai sub attribute. 

• Atribut Derivatif 

Atribut yang tidak harus disimpan dalam database ex total atau atribut 

yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini 

dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. 
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2.9 Database 

      Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara 

sistematik untuk memperoleh infoemasi dari basis data tersebut. Database adalah 

representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Database merupakan sekumpulan informasi 

yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu untuk tujuan tertentu pula. 

Database adalah susunan record data operational lengkap dari suatu organisasi 

atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrai dengan 

menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang 

optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna (Hanif, 2007). 

2.9.1 Manfaat Database 

1. Sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena 

merupakan dasar dalam menyediakan informasi 

2. Menetukan kualitas informasi yaitu: cepat, akurat dan relevan, sehingga 

informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya 

3. Mengatasi kerangkapan data (redundancy data) 

4. Menghindari terjadinya inkonsistensi data 

5. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data 

6. Menyusun format yang standard dari sebuah data 

7. Penggunaan oleh banyak pemakai (multiple user). Sebuah database bisa 

dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna (multiuser) 

8. Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa 

diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan 

memberikan login dan password terhadap masing-masing data 

9. Agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan (view) abstraksi dari 

data. Hal ini  bertujuan menyederhanakan  interaksi antara pengguna 

dengan sistemnya dan database dapat mempresentasikan pandangan yang 

berbeda kepada para pengguna, programmer atau administratornya. 

      Menurut Williams dan Sawyer (2011: 403) lebih spesifik menyatakan bahwa, 

“Database adalah merupakan suatu kumpulan file yang terkait atau tabel yang 

berisi data. Database adalah kumpulan logis terorganisir data terkait dirancang dan 
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dibangun untuk tujuan tertentu, teknologi untuk menarik bersama-sama fakta-

fakta yang memungkinkan untuk dipilih dan dicampurkan untuk mencocokan 

data. Data dalam  database memiliki beberapa makna yang melekat. Dengan kata 

lain, berbagai macam data tidak benar disesbut database. Sebuah databse dapat 

dari berbagai ukuran dan tingkat kerumintan dan itu dapat dipertahankan secara 

manual atau dengan perangkat lunak pada komputer”. 

      Menurut O’Brien (2011: 165) lebih specific menyatakan bahwa, “Database 

adalah sebuah tempat penyimpanan data yang memiliki kapasitas penyimpanan 

yang besar dimana dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. 

Database merupakan kumpulan data terkait dengan file terkait. database 

mengkonsolidasikan catatan yang disimpan sebelumnya dalam file terpisah ke 

dalam media umum elemen data yang menyediakan data untuk banyak aplikasi. 

Data yang disimpan dalam database independen dari program aplikasi 

menggunakan mereka dan jenis perangkat penyimpanan dimana mereka disimpan. 

Dengan demikian, database berisi elemen data yang menggambarkan entitas dan 

berhubungan antar entitas”. 

 

2.10 World Wide Web (WWW) dan Internet 

       World Wide Web (WWW) lebih dikenal dengan web, merupakan salah satu 

layanan yang dapat dipakai oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. 

World Wide Web (www) adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber 

daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform 

Resource Identifier (URI) (Betha, 2006). Internet (international networking) 

adalah suatu kumpulan jaringan komputer dari berbagai tipe, yang saling 

berkomunikasi dengan menggunakan suatu standar komunikasi. Secara teknis 

internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk 

jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia, yang saling 

berinteraksi dan bertukar informasi (Hasibuan, 2008). 

  2.11 Pengembangan Aplikasi Berbasis Web 

   Aplikasi berbasis web merupakan pengembangan sistem aplikasi/perangkat 

lunak pada komputer yang didukung dengan beberapa bahasa pemrograman 

seperti PHP, HTML, ASP.NET, Ruby, CSS dan lain-lain. 
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   Aplikasi berbasis web menjadi popular karena kemudahan tersedianya aplikasi 

klien untuk mengaksesnya, penjelajah web, yang kadang disebut sebagai thin 

client (klien tipis). Kemampuan untuk memperbarui dan memelihara aplikasi web 

tanpa harus mendistribusikan dan menginstalasi perangkat lunak pada 

kemungkinan ribuan komputer klien merupakan alasan kunci popularitasnya. 

Aplikasi web yang umum misalnya webmail, took ritel daring, lelang daring, wiki, 

papan diskusi, weblog, serta MMORPG (Pratama, 2010). 

   Aplikasi berbasi web dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yang 

berbeda. Sebagai contoh aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk membuat 

invoice dan memberikan cara yang mudah dalam penyimpanan data di database. 

Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk mengatur persediaan, karena fitur 

tersebut sangat berguna khususnya bagi mereka yang berbisnis ritel. Bukan hanya 

itu, Aplikasi berbasis web juga dapat bekerja memonitoring sistem dalam hal 

tampilan (Rudi, 2013). 

2.12 HTML 

      HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa 

pemprograman berbasis script yang berguna untuk komunikasi data melalui 

halaman web dan dapat diakses browser (Betha, 2006). 

Bagian-bagian dari HTML: 

<html>  

<head><title> Judul dari halaman web yang akan ditampilkan di Titlebar  

Browser</title>  

<body>  

Isi dan halaman web yang akan ditampilkan di browser.  

<!-  

Untuk memberikan komentar  
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-->  

<Script language=”Nama bahasa”  

Kode dari program script  

>  

</body>  

</html> 

   Halaman HTML terdiri dari 3 bagian, yang pertama adalah bagian keseluruhan 

yang diapit oleh tag <html>, kedua adalah bagian dalam tag <html> dan disebut 

head karena diapit oleh tag <head>, yang berguna antara lain untuk memberikan 

judul bagi halaman web yang sedang dibuat. Bagian ketiga disebut body karena 

diapit oleh tag <body> merupakan tempat untuk menuliskan informasi yang akan 

ditampilkan di halaman web (Betha, 2006). 

2.13 PHP 

   Menurut Arief (2011) PHP adalah Bahasa server-side scripting yang menyatu 

dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side scripting maka sintaks dan perintah – perintah PHP akan 

diesksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan 

format HTML. Data akan diolah ke sebuah database server (pemrograman 

database yang terletak di sisi server) untuk memudahkan hasilnya ditampilkan di 

browser sebuah situs. Jadi, bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa yang 

digunakan untuk membuat sebuah website dengan menampilkan data yang ada 

pada database server. 

2.13.1 Kelebihan PHP 

- Gratis 

Salah satu yang membuat PHP populer karena free/gratis. 
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- Cross Platform 

PHP bisa digunakan diberbagai sistem operasi mulai windows, linux, 

mac dan os lainnya. 

- Mendukung banyak database 

PHP telah mendukung banyak database, ini mengapa banyak 

developer web menggunakan PHP Adabas D, dBase, Empress, 

FilePro(read-only) Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres, InterBase, 

FrontBase mSQL, Direct MS-SQL, MySQL, ODBC, Oracle (OCI7 

and OCI8), Ovrimos, PostgreSQL SQLite, Solid, Sybase, Velocis, 

Unix dbm. 

- On the fly 

PHP sudah mendukung on the fly, artinya dengan php anda dapat 

membuat document text, Word, Excel, PDF, menciptakan image dan 

flash, juga menciptakan file-file seperti zip, XML, dan banyak lagi. 

2.13.2   Kelemahan PHP 

- Tidak detail untuk pengembangan skala besar 

- Tidak memiliki sistem pemrograman berorientasi objek yang 

sesungguhnya 

- Tidak bisa memisahkan antara tampilan dan logic dengan baik. 

- PHP memiliki kelemahan security tertentu apabila programmer tidak 

beli dalam melakukan pemrograman dan kurang memperhatikan isu 

konfigurasi PHP. 

- Kode PHP dapat dibaca semua orang, dan kompilasi hanya dapat 

dilakukan dengan tool yang mahal dari Zend. 

2.14 MYSQL 

      MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi (relational database 

management system) yang bersifat open source (Arbie, 2004). Pengertian MySQL 

menurut MySQL manual adalah sebuah open source software database SQL 

(Search Query Language) yang menangani sistem manajemen database dan 

sistem manajemen database relational. MySQL adalah open source software yang 
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dibuat oleh sebuah perusahaan Swedia yaitu MySQL AB. MySQL mempunyai 

fitur-fitur yang sangat mudah dipelajari bagi para penggunanya dan 

dikembangkan untuk menangani database yang besar dengan waktu yang lebih 

singkat. Kecepatan, konektivitas dan keamanannya yang lebih baik membuat 

MySQL sangat dibutuhkan untuk mengakses database di internet.  

2.14.1 Kelebihan MYSQL 

- MySQL merupakan program yang multi-threaded, sehingga dapat 

dipasang pada server yang memiliki multi-CPU. 

- -Didukung program-program umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, 

Python, TCL APIs. 

- Bekerja pada berbagai platform. (tersedia berbagai versi untuk 

berbagai sistem operasi). 

- Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan 

konfigurasi sistem database. 

- Memiliki sistem sekuriti yang cukup baik dengan verifikasi host. 

- Mendukung ODBC untuk sistem operasi Microsoft Windows. 

- Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau 

panjang bervariasi, dan masih banyak keunggulan lainnya. 

- MySQL merupakan software yang free, dan bisa di download di 

http://www.mysql.com, 

- MySQL dan PHP saling terintegrasi. Maksudnya adalah pembuatan 

database dengan menggunakan sintak PHP dapat di buat. Sedangkan 

input yang di masukkan melalui aplikasi web yang menggunakan 

script server-side seperti PHP dapat langsung dimasukkan ke database 

MySQL yang ada di server dan tentunya web tersebut berada di sebuah 

web server. 

 

2.14.2 Kekurangan MSQL 

- Untuk koneksi ke bahasa pemrograman visual, seperti Vb, Delphi, dan 

foxpro, Mysql kurang support, karena field yang dibaca oleh mysql 

http://www.mysql.com/
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harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut, sehingga hal 

inilah yang menyebabkan mysql jarang dipakai dalam program visual. 

- Data yang ditangani belum begitu besar. 

 

2.15 XAMPP 

      Menurut Riyanto (2014:3), XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi 

untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data 

MySQL dikomputer local. XAMPP berperan sebagai server web pada komputer 

anda. XAMPP juga dapat disebut sebuah CPanel server virtual, yang dapat 

membantu anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa 

harus online atau terakses dengan internet. 

     Software XAMPP dapat diproleh secara gratis dari situs 

www.apachefriends.org atau dapat juga dicari di google untuk beberapa versi 

tertentu. XAMPP adalah perangkat lunak yang bebas, yang mendukung banyak 

sistem operasi dan merupakan komplikasi dari beberapa program. Fungsi adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri dari atas program Apache HTTP 

server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dalam dengan 

pemprograman PHP dan Perl. 

2.16 Sublime Text 3 

      Menurut Eric Haughee (2013), SublimeText merupakan text editor berbagai 

bahasa pemrograman mulai dari C hingga Java yang sangat baik dan nyaman 

untuk digunakan sebagai alat berkoding. Karena tampilannya yang minimalis 

namun elegan, bawaannya yang ringan namun diboboti dengan keakuratan dalam 

penulisanyang mengikuti algoritma dan aturan setiap bahasa pemrograman yang 

digunakan.Kini pada versi terbaru Sublime Text sudah dapat dijalankan pada 

distro linux Debian dan turunannya seperti Ubuntu. 

Sublime Text yang saat ini ada mencegah plugin merusak Sublime Text, dan 

mempercepatpembukaan aplikasi di awal. Selain peningkatan kecepatan, sekarang 

Sublime Text juga menggunakan Python 3.3 untuk setiap plugin, serta 
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memperkenalkan symbolindexing yang membaca semua file dalam sebuah proyek 

untuk dibuat indeks simbol pada saat pencarian. 

Fitur-fitur Sublime Text: 

1. Goto Anything 

Fitur yang sangat membantu dalam membuka file ataupun menjelajahi isi 

dari file hanya dengan beberapa keystrokes. 

2. Multiple Selections 

Fitur ini memungkinkan user untuk mengubah secara interaktif banyak 

baris sekaligus, mengubah nama variabel dengan mudah, dan 

memanipulasi file lebih cepat dari sebelumnya. 

3. Command Pallete 

Dengan hanya beberapa keystorkes, user dapat dengan cepat mencari 

fungsi yang diinginkan, tanpa harus menavigasi melalu menu. 

4. Distraction Free Mode 

Bila user memerlukan fokus penuh pada aplikasi ini, fitur ini dapat 

membantu user dengan memberikan tampilan layar penuh. 

5. Split Editing 

Dapatkan hasil yang maksimal dari monitor layar lebar dengan dukungan 

editing perpecahan. Mengedit sisi file dengan sisi, atau mengedit dua 

lokasi di satu file. Anda dapat mengedit dengan banyak baris dan kolom 

yang user inginkan. 

6. Instant Project Switch  

Menangkap semua file yang dimasukkan kedalam project pada aplikasi 

ini. Terintegrasi dengan fitur Goto Anything untuk menjelajahi semua file 

yang ada ataupun untuk beralih ke file dalam project lainnya dengan cepat. 

7. Plugin API 

Dilengkapi dengan plugin API berbasis Phyton sehingga membuat aplikasi 

ini sangat tangguh. 
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8. Customize Anything 

Aplikasi ini memberikan user fleksibilitas dalam hal pengaturan 

fungsional dalam aplikasi ini. 

9. Cross Platform 

Aplikasi ini dapat berjalan hampir disemua operating system modern 

seperti Windows, OS X, dan Linux based operating system. 

2.17 Framework Codeigniter 

         Menurut Betha Sidik (2012) Framework adalah kumpulan intruksi-intruksi 

yang dikumpulkan dalam class dan function dengan fungsi masing-masing untuk 

memudahkan developer dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax 

program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu. Codeigniter 

adalah sebuah framework untuk web yang dibuat dalam format PHP. Format yang 

dibuat ini selanjutnya dapat digunakan untuk membuat sistem aplikasi web yang 

kompleks. Codeigniter dapat mempercepat proses pembuatan web, karena semua 

class yang dibutuhkan sudah ada dan programmer hanya tinggal menggunakannya 

kembali pada aplikasi web yang akan dibuat (Suratman,2010). 

2.17.1 Kelebihan Framework Codeigniter 

           Berikut ini adalah kelebihan dari Framework Codeigniter: 

- Gratis (Open-Source) 

Kerangka kerja codeigniter memiliki lisensi dibawah Apache/BSD open 

source sehingga bersifat bebas atau gratis. 

- Berukuran kecil 

Ukuran yang kecil merupakan keunggulan tersendiri jika dibandingkan 

framework lain yang berukuran besar dan membutuhkan resource yang 

besar dan juga dalam eksekusi maupun penyimpanannya. 

- Menggunakan konsep MVC (Model View Controller) 

Codeigniter merupakan konsep MVC (Model View Controller) yang 

memungkinkan pemisahan antara layer application logic dan presentation. 

Dengan konsep ini kode PHP, query Mysql, Javascript dan CSS dapat 
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saling dipisah-pisahkan sehingga ukuran file menjadi lebih kecil dan lebih 

mudah dalam perbaikan kedepannya atau maintenance. 

 

2.17.2 Kelemahan Framework Codeigniter 

           Berikut ini adalah kelemahan dari Framework Codeigniter: 

- Longgar dalam penerapan aturan MVC, sehingga pemrograman masih 

diberikan kesempatan untuk melanggar kaidah-kaidah MVC. 

- Tidak mendukung konsep ORM (Object Relational Model) yaitu metode 

pengaksesan database dengan menggunakan relasi antar objek sehingga 

pemrogram tidak perlu menuliskan atau mengetahui sintaks bahasa SQL. 

- Walaupun dikembangkan oleh komunitas, namun jumlah pengembangnya 

tidak sebesar framework php lainnya sehingga update core enginenya 

lebih lama daripada  framework open source lainnya. 

- Sebagai framework open source, codeIgniter tidak menyediakan dukungan 

(support) secara khusus kecuali melalui forum pengguna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


