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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi 

Menurut bahasa sistem adalah kelompok orang yang bekerja sama dengan 

aturan yang tersistemasi untuk melaksanakan satu fungsi agar tercapainya tujuan 

bersama,sedangkan pengertian informasi menurut bahasa yaitu suatu hasil olahan 

dari sekumpulan data yang bermanfaat bagi pengguna data tersebut dan untuk 

membantu dalam proses pengambilan sebuah keputusan 

Sistem informasi adalah suatu sistem yang berisikan suatu informasi atau data 

yang berguna untuk mempermudah user dalam mendapatkan informasi. Sistem 

informasi menerima masukan data, instruksi dan mengolah data sesuai dengan 

perintah untuk mengeluarkan hasilnya, ini merupakan sebagian dari peristiwa yang 

terjadi pada sistem informasi [7]. Dengan semakin berkembangnya teknologi 

seperti saat ini semakin cepatnya suatu informasi di harapkan dapat menyampaikan 

suatu informasi yang dimiliki dengan cepat dan tepat [2]. Sistem informasi menjadi 

teknologi yang sangat tepat untuk diterapkan pada intitusi pemerintahan untuk 

melakukan pengolahan data yang dikemas menjadi sebuah informasi sehingga 

dapat menjadi pendukung pelaksanaan intitusi tersebut [5] .  

Sedangkan menurut para ahli sistem informasi adalah sebagai berikut : 

a. “Sebuah rangka kerja yang berkordinasi antara manusia dengan komputer yang 

bertujuan mengubah suatu input menjadi output dalam bentuk informasi 

bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dari perusahaan” , menurut 

Wilkinson [1]. 

b.  “Kombinasi antara manusia dengan teknologi dalam mengolah data sehingga 

menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi” , 

menurut Henry Lucas[1]. 

2.2 MVC 

MVC (Model, View, Controller) adalah sebuah model atau kerangka untuk 

membuat web dinamis dengan menggunakan PHP. MVC atau biasa disebut dengan 

CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan 
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mudah. MVC (Model, View, Controller)  memisahkan pengembangan aplikasi 

berdasarkan komponen utama yang  membangun sebuah aplikasi seperti 

manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi [8]. 

Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam suatu 

aplikasi yaitu : 

2.2.1 Model 

Model biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi 

data (insert, update, delete, search), menangani validasi dari bagian controller, 

namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view [9]. 

2.2.2 View 

View merupakan bagian yang menangani tampilan. Pada suatu aplikasi web 

bagian ini biasanya berupa file template HTML, yang diatur oleh controller.View 

berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Bagian ini 

tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model [9] 

2.2.3 Controller 

Controller  merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian view 

dan bagian model, controller berfungis untuk menerima request data dari user 

kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi dan menampilkan pada 

view  [9]. 

2.3 Database Server 

Database server adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan 

secara sistemasi pada komputer. Pengertian database pada umumnya adalah suatu 

sistem yang menyimpan data dari inputan dan menyimpan data pada sistem 

tersebut. Database dapat di akses atau diperiksa menggunakan software yang 

diperuntukan mengolah dan mengakses database,salah satunya adalah MySQL.  

MySQL adalah database server untuk membuat database yang sifatnya open 

source [1]. Database server yang familiar saat ini database server keluaran T.c.X 

Data Konsultan ,berasal dari perusahaan IT di Swedia, database server ini memiliki 

keunggulan dibandingkan database server lain. Keunggulan MySQL adalah dapat 

menangani jutaan user dalam waktu yang sama, dapat menampung lebih dari 
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50.000.000 record, sangat cepat mengeksekusi perintah dan memiliki user privilege 

sistem yang mudah dan efisien [5]. 

2.4 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem adalah suatu proses yang harus dilakukan setelah proses 

pengembangan sebuah software telah selesai dilakukan,tujuan dari pengujian 

sebuah software adalah untuk mengetahui adanya kekurangan atau kesalahan fungsi 

yang terdapat pada sistem. Untuk memenuhi kualitas produk dari pengembangan 

software tersebut.pada pengujian sistem ini penulis menggunakan pengujian sistem 

dengan blackbox testing . 

Blackbox testing adalah pengujian terhadap sistem setelah semua tahapan 

selesai dilakukan dalam pembangunan sebuah sistem. Blackbox testing bertujuan 

untuk mencari dan mengetahui bug yang terdapat pada sistem [11]. Pengujian 

blackbox testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Blackbox 

testing mengasumsikan kode menjadi sebuah blackbox yang merespon berbagai 

inputan. Pengujian ini berfokus pada tes fungsi yang tidak berjalan sebagaimana 

mestinya [9]. 

2.5 Metode Waterfall 

Waterfall adalah metode pengembangan untuk membangun sebuah sistem 

atau aplikasi yang sistematik dan sekuensial. Metode ini sering digunakan untuk 

membangun software dengan skala besar dan jangka waktu lama [7].Pada 

pengembangan menggunakan metode ini terdapat 5 tahapan yang harus dilalui, 

yang pertama analysis, design, implementation, testing, maintanance [3]. Berikut 

ini adalah gambar alur metode waterfall : 

 

Gambar 2. 1 Alur metode waterfall [11]  
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2.6 Usability 

Usability adalah kata yang digunakan secara luas oleh mereka yang 

menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situs web (dalam arti yang 

paling sederhana) mudah digunakan [6]. Istilah usability tidak hanya mengacu pada 

pembuatan sistem yang mudah digunakan, tetapi juga mencakup pemahaman 

tujuan pengguna, konteks kerja mereka, dan tingkat pengetahuan dan pengalaman 

yang mereka miliki. Usability berarti bahwa orang-orang yang menggunakan 

produk dapat melakukannya dengan cepat dan mudah untuk menyelesaikan tugas 

mereka sendiri [6]. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan usability 

dengan tujuan mengukur kualitas website yang akan di buat oleh penulis. Pengujian 

usability akan dilakukan dengan menggunakan framework sirius dengan bantuan 

beberapa pakar yang berkopeten di bidang website untuk menilai website yang 

dibuat oleh penulis. 

2.7 Sirius 

Sirius adalah kerangka evaluasi berdasarkan heuristik untuk melakukan evaluasi 

ahli yang memperhitungkan berbagai jenis situs web. Sirius juga menyediakan satu 

set kriteria evaluasi khusus, dan metrik kegunaan yang mengukur tingkat usability 

yang dicapai oleh situs web tergantung pada jenisnya. Aspek dan kriteria yang harus 

dipertimbangkan ketika melakukan evaluasi, dan digunakan sebagai dasar untuk 

evaluasi. Kemudian tingkat relevansi dari ketidak patuhan dengan aspek dan 

kriteria dihitung dengan koefisien pembobotan yang disesuaikan dengan jenis situs 

web. Oleh karena itu, level ini selalu bergantung pada jenis situs web yang 

dievaluasi, menyesuaikan ukuran tingkat kegunaan ke jenis situs. Merinci kriteria 

evaluasi konkrit dengan mempertimbangkan jenis situs web, dan termasuk metrik 

usability adalah pilar dari kerangka evaluasi Sirius [6].Untuk melakukan uji 

usability menggunakan sirius dilakukan melalui situs website 

http://www.prometheus-usability.com. Setelah mendaftarkan web yang ingin diuji 

pada situs web prometheus,peneliti harus mencari pakar dalam arti orang yang 

paham dalam bidang usability sebuah website untuk melakukan penilaian pada situs 

web yang telah kita daftarkan pada situs prometheus. Sebagai kerangka evaluasi, 

Sirius dapat digunakan dalam proses pengembangan. Pada tahap pertama pedoman 

http://www.prometheus-usability.com/
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(kriteria) yang diusulkan oleh Sirius dapat diadopsi sebagai bagian dari persyaratan 

situs web dalam pengembangan. 

2.8 UML (Unified Modelling Language) 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasar pada 

grafik dengan memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan 

sistem pengembangan software berbasis object-oriented. UML meliputi konsep 

bisnis proses, penulisan kelas yang spesifik, skema database, dan komponen yang 

diperlukan dalam sistem dari perangkat lunak. Bukan hanya pemrograman visual, 

namun dapat dihubungkan langsung ke berbagai bahasa pemrograman diantaranya 

Java, C++, Visual Basic, dan juga dihubungkan kedalam sebuah object-oriented 

database. Dapat juga digunakan mengenai pendokumentasian dapat dilakukan 

seperti : requirements, design, source code, project plan, tests, prototypes, 

arsitektur [13].  

UML memberikan sebuah standar dalam perancangan model sebuah system. 

Dengan menggunakan UML dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi, 

dimana aplikasi tersebut dapat dijalankan pada piranti keras, sistem operasi dan 

jaringan serta ditulis dalam bahasa pemrograman. Dibawah ini merupakan jenis 

diagram pada UML : 

2.8.1 Use Case Diagram 

Suatu rangkaian yang saling terkait sehingga membentuk sistem secara 

teratur yang dilakukan oleh actor. Use Case juga digunakan untuk membentuk sifat 

benda dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah collaboration diagram. 

Use Case dapat membantu menyusun requirement pada sistem serta 

mengkomunikasikan rancangan dengan pengguna dan menguji semua fitur yang 

terlibat dalam sistem tersebut [13]. 

2.8.2 Class Diagram 

Didefinisikan sebagai suatu kelompok dari sebuah objek yang memiliki 

attribute, operasi, hubungan yang sistematik, sehingga suatu class dapat 

mengimplementasikan 1 atau lebih interfaces. Class dapat terhubung satu sama lain 

dengan cara sebagai berikut: 

 Associated (terhubung satu sama lain) 
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 Dependent (satu class tergantung menggunakan class yang lain) 

 Specialed (satu class merupakan spesialisasi dari class lainnya) 

 Package (sebuah kelompok atau grup yang sama sebagai satu unit) [13]. 

2.8.3 Activity Diagram 

Rangkaian dari aktivitas yang digunakan untuk mendefinisikan aktivitas 

dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya 

seperti use case. Diagram ini juga dapat menggambarkan proses parallel yang dapat 

terjadi pada beberapa perintah dan state diagram khusus, di mana sebagian besar 

state adalah sebuah tindakan dan sebagian besar transisi serta dipacu oleh 

selesainya state sebelumnya atau internal processing. Activity diagram tidak 

menggambarkan perilaku internal pada sebuah sistem, tetapi lebih mengarah 

kepada proses dan jalur-jalur aktivitas secara umum yang dimulai dari level atas. 

Struktur yang dimiliki diagram ini mirip dengan flowchart atau Data Flow Diagram 

pada perancangan model terstruktur [13]. 

2.8.4 Squence Diagram 

Diagram yang menampilkan sebuah interaksi antara objek didalam sistem 

yang disusun pada sebuah urutan. Interaksi tersebut termasuk didalamnya ada user, 

display, dan lain sebagainya yang berupa pesan. Diagram ini digunakan untuk 

menggambarkan scenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

respon dari suatu kejadian untuk menghasilkan output tertentu [13]. 

Sequence Diagram menampilkan tahap demi tahap apa yang terjadi untuk 

dapat menghasilkan sesuatu didalam use case, serta digunakan untuk tujuan analisa 

dan desain, memfokuskan pada identifikasi method didalam sebuah sistem. 

Sequence Diagram digunakan untuk memodelkan : 

 Deskripsi tentang sistem yang ada pada use case yang menggambarkan 

hubungan antara actor dan use case diagram. 

 Logika dari method (operation, function atau procedure) 

 Logika dari service (high level method) [13] 

 


