
6 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi 

Menurut Erwan Arbie mengenai arti dari Sistem informasi adalah sistem yang 

dimana disuatu organisasi untuk mempertemukan kebutuhan , membantu dan 

mendukung kegiatan operasi,dengan bersifat manajerial dari suatu organisasi  juga 

untuk mempermudah penyediaan laporan yang diperlukan[2]. 

Menurut Lani Sidharta mengenai sistem infomasi adalah sebuah sistem 

buatan manusia yang berisi himpunan yang terintergrasi dari sebuah komponen – 

kompnen manual dan komponen – komponen terkomputersasi yang bertujuan 

untuk mengumpulkan sebuah data, menjalankan atau memproses data, dan 

mengahsilkan informasi untuk pengguna[3]. 

Menurut Tafri D. Muhyuzir mengenai sistem infomasi adalah data yang 

dikumpulkan, dikelompokan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi 

sebuah satu kesatuan informasi yang sangat bermanfaat dan terkait juga saling 

mendukung sehingga menjadi suatu sistem informasi yang sangat berharga bagi 

menerima atau para penggunanya[4]. 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam buku Jogiyanto 

HM., mengenai arti dari Sistem informasi adalah suatu sistem yang diaman 

didalamnya ada suatu organisasi yang mempertemukan kebutahan pengelola 

transaksi harian, membantu mendukung kinerja operasional , bersifat manajerial 

dan kegiatan strategi dari satu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

untuk laporan-laporan yang diperlukan[5] 

Dari penelitian diatas menunjukan bahwa sistem informasi adalah suatu 

kelompok yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dan data sesuai keinginan 

penggunanya guna membantu dan mendukung kegiatan operasi,dan mempercepat 

suatu pekerjaan. 

2.2 E-Indekos 

Menurut Supriadi E-Indekos merupakan aplikasi yang berbasis website 

yang dimana membuat dan dikembakan oleh seseorang sebagi pusat informasi 

tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota, danjuga 
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sarana pemasaran bagi pemilik Indekos sendiri dalam melakukan penyebaran 

informasi tempat indekosnya[6]. 

Dalam pengertian di atas menunjukan bahwa e-indikos adalah sebuah 

sistem informasi yang memberikan informasi secara detail tentang indekosnya. 

Juga membantu mahasiswa baru atau mahasiswa yang ingin pindah indekos  

untuk mencari indekos tanpa harus berputar putar mencari poster yang bertuliskan 

“menerima kos putri atau putra”  dan membantu pemilik indekos untuk 

mempromosikan indekosnya. 

2.3 Rational Unified Proses 

Metode Rational Unified Process adalah Pendekatan atau pengembangan 

sebuah perangkat lunak yang dilakukan secara berulang-ulang (iterative) focus 

terhadap arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case 

driven). RUP sendiri menggunakan iterative incremental sebagi model siklus 

pengembangan aplikasi. Model ini membagi suatu sistem yang sangat 

memungkinkan bagi para prengembang aplikasi untuk menerapkan metode 

tersebut terhadap komponen[7]. Dalam metode tersebut ini,terdapat empat fase 

pengembangan yang harus dilakukan bila menggunakan metode RUP ini, 4 fase 

tersebut diantaranya fase 4 fase diantaranya : 

a. fase inception 

Fase inception  dimana tahap ini melakukan permodelan bisnis yang 

dibutuhkan (business modeling) dan menganalisis kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan nonfungsional (Requirment)[7]. 

b. Fase Elaboration 

Fase elaboration tahap dimana lebih memfokuskan pada perancanaan dan 

arsitektur sistem tahap  ini lebih pada analisis dan desain sistem[7]. 

c. Construction 

Fase construction Tahap setelah melakakukan fase elaboration dimana 

proses menerjemahkan desain dalam pengembangan sistem. Kegiatan dalam 

pengembangan pada tahap ini mencari template yang sesuai dengan mock up 

yang sudah dibuat, membuat daftar urutan pengembangan,membangun sistem 
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informasi menggunakan pemogramman PHP dan MySQL sebagai 

databasenya[7]. 

d. Transition 

Di tahap transition tahap dimana melakukan (deployment) atau melakukan 

instalasi sistem agar dapat dimengerti  dan dipahami pengguna. Aktifitas pada 

tahap transition ini melakukan pelatihan user dan pemeliharaam system[7]. 

Dimasing masing fase memiliki fungsi yang berbeda antar setiap fase, di 

fase inception memiliki pekerjaan utama yaitu Bissnis Modeling dan requirements, 

fase  Elaboration memiliki pekerjaan utamanya analisis dan desain, fase 

Construction  memiliki pekerjaan utamanya yaitu melakukan  implementasi  dan 

test, dan  terakhir fase transition memiliki fungsi utama yaitu melakukan 

deployment. dibawah ini gambar siklus dari Rational Unified Proses. 

 

Gambar 1.Aktivitas Tahapan Pengembangan Sistem[7] 

 

Rational Unifeid Proses memiliki kelebihan dan kekurangan,kelebihan 

dari Rationl Unified proses yaitu memudahkan anggota terhadap pengetahuan 

dasar, menyediakan petunjuk cara menggunakan Unified Modeling Language 

(UML) secara baik,sangat memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada 

proses pengerjaan. Kelemahan dari Rational Unified Proses  Metode ini hanya 

dapat digunakan pada pengembangan berbasis object dengan  berfokus terhadap 

UML. UML adalah kumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi 

terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek), Membutuhkan waktu 
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yang cukup lama dibandingkan metode yang lain. Di penelitian tersebut  juga 

membandingkan Rational Unified Proses dengan Prototype yang dimana Rational 

Unified Proses terlihat lebih baik dalam pengembangan  sistem informasi 

dikarenakan dokumentasi yang lebih lengkap daripada protoype. Berikut 

perbandingan Rational  Unified  Proses dengan Prototype[7]. 

Tabel 1.Analisis Perbandingan Motode[7] 

 

 dalam penelitan di atas menunjukan bahwa RUP lebih baik dikarenakan 

dokumentasi lebih lengkap,analisis resiko lebih baik dikarenakan resikonya dinilai 

setiap tahapan tetapi di RUP sendiri memiliki kelemahan waktu dan biaya sebab 

waktu yang dibutuhkan slebih lama dari fase prototype dan biaya yang lebih 

mahal[7]. 

2.4 Business Model Canvas 

Menurut Osterwalder & Pigneur dalam sebuah buku “Business Model 

Generatioan” bisnis model canvas adalah model bisnis yang berisi 9 blok area 

aktivitas bisnis, dimana memiliki tujuan menentukan strategi untuk membangun 

sebuah bisnis yang kuat, bisnis model canvas ini memiliki cirikhas dengan 9 blok 

model yang jika di disatukan akam nejadi satu kesatuan bisnis. Adapun sembilan 

blok tersebut yaitu [8]:  

a. Customer Segments  

Blok ini menjelaskan siapa yang akan dilayani atau menggunakan prodak 

ini.dikarenakan pelanggan adalah kunci dari sebuah bisnis. Setelah tahu siapa 

target pasarnya maka bisa langsung menuju tahap selanjutnya dalam bisnis 

modeling ini[8]. 
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b. Value Propositions 

Blok ini menjelaskan bagaimana cara menggabungkan antara produk dan 

layanan juga mengatasi masalah target bisnis dan bagaiamana solusi yang akan 

dibuat [8]. 

c. Channels  

Blok ini menjelaskan bagaimana produk ini bisa dipromosikan ke segmen 

pelanggan agar bisa segmen pelanggan tahu akan produk yang akan dibuat.  

d. Customer Relationships 

Blok ini menjelaskan bagaimana cara membangun segmen pelanggan agar  

bisa nyaman  menggunakan aplikasi tersebut. Agar hubungan dengan segmen 

pelanggan berjalan lebih baik[8]. 

e. Revenue Streams  

Blok ini menjelaskan penghasilan yang akan didapat dari produk 

tersebut.dari pendapatan. Pendapatan ada 2 jenis yaitu pendapatan satu kali 

pembayaran  dan ada juga yang berkelanjutan atau bersifat berulang[8]. 

f. Key Activities 

Blok ini menjelaskan hal terpenting yang akan dilakukan oleh pemilik 

produk agar isa bisnisnya berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan 

utamanya.key activities dapat dikatakan sebagai pemecah masalah dan apa 

yang akan dibuat[8].  

g. Key Resources  

Blok ini menjelaskan sumber daya apa aja yang sangat dibutuhkan untuk 

produk tersebut agar sebuah model bisnis dapat berfungsi dengan sangat baik. 

Sumber yang dimaksud adalah seumber finansial,intelektual atau manusia[8]. 

h. Key Partnership  

Blok ini menjelaskan siapa  mitra yang akan membantu membuat model 

tersebut. Agar bisa mengoptimalkan model bisnis dan mengurangi resiko yang 

ada. Kemitraan sangatlah penting sebagai landasan penting dari berbagai model 

bisnis[8]. 
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i. Cost Structure  

Blok ini menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat 

sebuah produk tersebut. Untuk menjelaskan mengenai biaya-biaya terpenting 

agar lebih mudah harus tahu sember daya utama ,aktifitas-aktifitas kunci[8] 

Dimana 9 blok tersebut membantu seseorang untuk bisa membangun sebuah 

produk yang tepat. Ini adalah template bisnis Model canvas. 

 

Gambar 2. Tamplian Bisnis Model Canvas 

 Dari pembahasan di atas dapat kesimpulan bisnis model canvas sangat 

membantu seseorang untuk memulai bisnis dimana membuat suatu produk harus 

jelas dan kuat. dimana pemilik bisnis harus memiliki 9 blok tersebut agar 

bisnisnya berjalan dengan baik dan mengurangi tingkat kegagalan dalam 

berbisnis[8]. 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai acuan dalam menerapkan metode 

Rational Unified Process. Berdasarkan beberapa jurnal dan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan diantaranya, pada penelitian yang dilakukan Farid Mubarok pada 

tahun 2015 yang membahas tentang perbandingan antara Rational Unified 

Process dan Prototype. Farid Mubarok dalam kesimpulan mengatakan Model 

RUP dirancang unutk menerima segala perubahan dalam rangka menyempurkan 

metode prototype yang ada agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang 
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diterima dan  perubahan perubahan yang ada bisa dianggap sebagai bagian dari 

proses pengembangan itu sendiri[7]. 

Kemudian pada jurnal oleh Nita Novianti pada tahun 2016 yang 

menjelaskan perancangan sistem informasi jasa menjahit dengan menggunakan 

metode Rational Unified Process sampai tahap Contructions tahap testing, yang 

dirancang secara user friendly dan mudah di akses oleh pengguna[9]. 

Kemudian pada jurnal oleh Susliansyah pada tahun 2015 yang menjelaskan 

perancangan sistem informasi jual berli alat telekomunikasi berbasis web dengan 

menggunakan metode Ratioanl Unified Process(RUP) sampai tahap Contructions 

tahap implementasi, yang dirancang untuk mempermudah pembeli dalam 

melakukan pembelian barang yang susah dicari dan mempermudah dalam 

pembuatan laporan penjualan[10]. 

 Kemudian pada jurnal oleh Rico Andrian pada tahun 2014 yang 

menjelaskan perancangan sistem informasi penelitian dan pengabdian dosen yang 

dimana di jurnal mengatakan pengembangan menggunakan RUP sangat 

memberikan kebebasan dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Dibawah 

ini adalah tabel penelitian sebelumnya yang menerapkan Rational Unified 

Process[11]. 

Tabel 2.Tabel Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Penulis 

Judul Hasil 

1 Farid 

Mubarok 

(2015) 

Perbandingan antara 

metode rup dan 

prototype dalam 

aplikasi penerimaan 

siswa baru berbasis web 

Membangdingkan antara Metode 

Rational Unified Process dan 

Prototype bisa di lihat di table 1. 

2 Nita 

Novianti 

(2016) 

Pengembangan sistem 

informasi jasa menjahit  

berbasis web pada 

ganesha tailor garut 

Menghasilkan sebuah sistem 

informasi jasa menjahit yang user 

friendly dan mudah di akses  

dengan menggunakan metode 

Rational Unified process sampai 
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fase Constructions tahap testing 

3 Susliansyah 

(2015) 

Implementasi metode 

rational unified process 

penjualan alat 

telekomunikasi berbasis 

website 

Menghasilkan sebuah sistem jual 

beli alat telekomunikasi yang 

memperudah pembeli untuk 

melihat stok barang dan 

mempermudah melakukan jual beli 

barang dengan menggunakan 

metode Rational Unified process 

sampai fase Constructions tahap 

implementasi 

4 Rico 

Andrian 

(2014) 

Pengembangan sistem 

informasi penelitian dan 

pengabdian dosen 

jurusan ilmu komputer 

menggunakan metode 

rational unified process 

(RUP) 

Menghasilkan sebuah sistem 

pengabdian dosen jurusan Ilmu 

komputer dengan menggunakan 

metode Rational Unified Process 

sampai fase Constructions tahap 

testing. 

Rational Unified Process 

memberikan keleluasan bagi 

pengembang dalam 

mengembangkan sistem atau 

perangkat lunak 

 

 

 


