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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Studi 
Pada tinjauan studi ini akan membahas beberapa penelitian tentang 

sistem informasi atau aplikasi yang sudah pernah dibuat atau penelitian 

sebelumnya agar nantinya dapat dijadikan perbandingan penelitian 

sehingga dapat bermanfaat. 

Dalam sebuah jurnal yang berjudul ”Penerapan Sistem Informasi 

Akademik Sekolah Dasar Negeri 2 Ilung Pasar Lama Berbasis Web”. 

Dalam penelitian ini membahas tentang masih digunakannya sistem 

pengolahan data akademik yang masih manual yang dimana data akademik 

dicatat masih dalam bentuk berkas. Maka dari itu, untuk dapat 

meningkatkan kualitas dan mutu yang baik di dalam hal pelayanan maupun 

prestasi, SD Negeri 2 Ilung Pasar Lama perlu fasilitas yang memadahi 

untuk mendukung kualitas kerja akademik dan pembelajaran agar bisa 

maksimal. Sehingga dibuatnya sistem informasi akademik SD Negeri 2 

Ilung Pasar Lama berbasis web agar orang tua murid dapat mengecek 

raport anaknya kapan saja dengan tidak harus menunggu pembagian raport 

, jadi aplikasi ini dapat memudahkan dalam memanjemen dari data siswa 

dan data sekolah lainnya, aplikasi ini digunakan untuk menggantikan 

sistem pengarsipan data raport dan beberapa data lainnya yang dulu masih 

menggunakan kertas. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, perancangan, metode uji 

coba, metode implementasi. [4]  

Terdapat juga penelitian yang berjudul “Sistem Informasi 

Administrasi akademik Pada Bimbingan Belajar Berbasis Web (Studi 

Kasus Dila Samawa). Dalam jurnal ini , peneliti membahas tentang sistem 

yang digunakan masih manual, misalnya dalam media promosi , bimbingan 

belajar ini masih mengunjungi beberapa sekolah untuk dapat
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mempromosikan tempat bimbingan ini, jika ada calon siswa yang 

berkeinginan untuk mendaftar , calon siswa tersebut harus datang langsung 

atau membuat janji dengan admin terlebih dahulu untuk mengurus 

administrasi maupun pembayarannya. Sehingga dibuatnya aplikasi Sistem 

Informasi Administrasi Akademik Pada Bimbingan Belajar Berbasis Web 

agar sistem yang awalnya masih manual menjadi sistem yang 

terkomputerisasi dan dapat mempermudah admin, tutor dan siswa serta 

masyarakat dalam pengelolaan data dan dalam mendapatkan informasi 

seputar administrasi akademik bimbingan belajar Dila Samawa ini. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode 

waterfall, dan bahasa yang digunakan adalah PHP serta dalam 

perancangan sistemnya menggunakan DFD (Data Flow Diagram). [5] 

Selain penelitian diatas, terdapat juga penelitian yang berjudul 

“Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Akademik Bimbingan Belajar 

Pada Lembaga Pendidikan Anak biMba AIUEO Jakarta Timur Berbasis 

Java”. Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan sistem 

pendataan akademiknya masih dilakukan secara manual dalam pengelohan 

data yang sebagian besar dalam proses penyimpanan, pengolahan, serta 

penyimpanan data. Sehingga dalam penelitian ini dibuatnya aplikasi 

Sistem Informasi Akademik untuk dapat memudahkan dalam pengolahan 

dan penyimpanan data akademik pada bimbingan belajar biMba AIUEO, 

dan juga dapat mengetahui tiap-tiap data akademik bimbingan belajar 

secara efektif serta efisien tanpa harus membuka buku besar lagi. Metode 

yang digunakan dalam aplikasi sistem informasi akademik ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Yang dimana data dikumpulkan terlebih 

dahulu melalui pengematan langsung serta dianalisis. Kemudian dilakukan 

pengolahan data, aplikasi ini memenuhi kebutuhan serta penyimpanan data 

akademik secara cepat, efisien dan efektif serta akurat. Perancangan 

aplikasi ini juga didukung dengan adanya Bahasa Pemrograman Java, 

database MySQL dan juga Java Netbeans. [6] 
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Dijelakan lagi dalam penelitian selanjutnya yang berjudul “Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan”. 

Dalam jurnal ini peneliti membahas tentang Desa Sawahan yang 

memerlukan sistem informasi administrasi kependudukan agar bisa 

mengelola data terkait dalam memberikan informasi tentang Desa 

Sawahan, informasi demografi, pendaftaran, data keluarga, tanggal lahir, 

data kematian, data mentransfer, data kependudukan, mencetak surat 

lamaran warga negara, data kependudukan laporan Anggaran dan laporan 

demografis lainnya. Saat ini pengolahan data yang sedang berjalan tercatat 

di buku data demografi. Pelayanan dan informasi untuk ke publik saat ini 

masih dilakukan secara manual, data yang ada semuanya dicatat ke dalam 

buku. Semua data terdapat di buku induk, jadi untuk pembuatan kartu 

keluarga, kartu identitas, akta kelahiran, sertifikat kematian dan mutasi 

warga harus mencarinya terlebih dahulu. Sedangkan, jika masyarakat 

ingin mengetahui informasi harus meluangkan waktu untuk datang 

langsung ke kantor. Resiko yang dialami dalam proses mencatat data 

adalah kesalahan dalam memasukkan data dan dapat memakan waktu yang 

cukup lama. Maka dari itu, pemerintah Desa Sawahan membuat sistem 

informasi agar bisa membangun sistem yang baru yang dapat membantu 

dalam mencatat data agar lebih efisien dan efektif. Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan dibuat dengan 

menggunakan studi kasus deskriptif Desa Sawahan. Analisis teknik 

kelemahan dalam sistem dengan menggunakan analisis PIECES 

(Performance, Infromation, Economy, Cotrol, Efficiency and Service). 

Dalam teknik pengembangannya sistem ini  menggunakan metode 

waterfall, sedangkan untuk menggambarkan arusdata menggunakan DFD 

(Data Flow Diagram). Software yang digunakan untuk membangun sistem 

ini adalah PHP (Hyertext Preprocessor) dan XAMPP sebagai koneksi ke 

database MySQL. [7] 

Kemudian penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang 

berjudul “Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Berbasis Web Di 
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SMA Negeri 2 Wonogiri”. Dalam jurnal ini peneliti  membahas tentang 

dalam suatu lemaga pendidikan, sistem informasi perpustakaan adalah 

suatu hal yang penting sehingga dapat menunjang dalam kelengkapan 

pelaporan pada atasan yaitu kepada kepala sekolah. Sedangkan, untuk 

administrasi perpustakaan sangat dibutuhkan ketelitiannya supaya tidak 

ada data yang hilang atau salah dalam pencatatan. Dibangunnya sistem 

administrasi berbasis online ini sangat diperlukan agar dapat menunjang 

sistem adminitrasi perpustakaan di dalam lembaga pendidikan SMA 

Negeri 2 Wonogiri. Dalam sistem ini, pencatatan dilakukan secara online 

dengan menggunakan barcode yang dibuat untuk SMA Negeri 2 Wonogiri 

dan hanya dapat diakses oleh anggota perpustakaan yang telah terdaftar 

serta diakses oleh pustakawan. Dalam pembuatan sistem ini menggunakan 

bahasa pemrograman PHP 7 yang mengarah ke konsep CRUD dan HTML, 

CSS Javascript serta berbagai plugin seperti MySQLi, JQuery, Sublime 

Text Editor dan Web Browser. Dimana metode prototype dipilih untuk 

digunakan untuk mengkombinasikan semuanya. Untuk melakukan validasi 

atau pengecekan menggunakan metode pengujian kotak hitam dan 

pengujian kuesioner agar keamanan algoritma pemrograman dapat 

terjamin kualitasnya. [8] 

Selain penelitian diatas, terdapat juga penelitian yang berjudul 

“Sistem Informasi Akademik dan Administrasi Dengan Metode Extreme 

Programming Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan”. Dalam penelitian 

ini menjelaskan bahwa dalam proses pendaftaran calon peserta diharuskan 

datang langsung ke LKP Duta Bahasa Korea untuk dapat melengkapi form 

pendaftaran. Selain itu juga dalam proses mendapatkan informasi nilai 

tryout peserta diwajibkan datang langsung ke LKP Duta Bahasa Korea agar 

dapat melihat nilai tryout yang dilakukan selama satu bulan. 

Maka dari penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Akademik dan 

Administrasi Dengan Metode Extreme Programming Pada Lembaga 

Kursus Dan Pelatihan” peneliti membuat aplikasi sistem informasi 
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administrasi dengan membuat form pendaftaran karena pada penelitian 

sebelumnya untuk mendaftar masih manual atau datang langsung ke LKP.  

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Sistem Informasi 

2.2.1.1 Pengertian Sistem 
 Terdapat berbagai pendapat yang mendefinisikan definisi sistem, 

yaitu: “sistem merupakan prosedur suatu jaringan yang saling 

berhubungan dan berkumpul bersama sama agar dapat melakukan atau 

menyelesaikan masalah tertentu ”.  

  Definisi sistem juga dapat dijelaskan oleh Jogiyanto dalam bukunya 

Analisa dan Design sistem informasi , menerangkan: “sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu”. [9] 

2.2.1.2 Definisi Sistem Informasi 
 Sistem informasi merupakan suatu sistem yang tertata dan dapat 

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya atau sebuah 

sistem manusia-mesin yang mampu memberikan informasi guna 

mendukung sistem operasi sistem operasi, manajemen di dalam sebuah 

organisasi tertentu.. 

 Menurut Robert A.Leitch : “sistem informasi adalah sebuah sistem di 

dalam organisasi tertentu yang dapat mempertemukan kebutuhan 

mengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 

kegiatan strategi dari sebuah organisasi tertentu dengan laporan-laporan 

yang dibutuhkan serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan”. [9] 

2.2.2 Administrasi Akademik 
 Secara sederhana administrasi berasal dari kata lain “add dan 

“ministro”. Add mempunyai arti “kepada” dan ministro berarti 

“melayani”. Secara bebas bisa diartikan bahwa administrasi adalah 

pelayanan pendidikan yang mengandung dua pokok yaitu administrasi dan 

pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses tindakan atau kegiatan yang 
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besifat formal yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan 

yang dimaksud bisa saja tidak tampak maupun tampak. Namun, 

kebanyakan pendidikan adalah tindakan yang tampak dengan memiliki 

tujuan tertentu sehingga mendapatkan hasil dari sebuah tindakan tersebut. 

[10] 

2.2.3 Codeigniter  
2.2.3.1 Pengertian Framework Codeigniter 

  Dalam pembuatan website agar dapat lebih mudah dalam 

pengerjaannya dapat menggunakan framework. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan framework codeigniter bisa lebih mudah dalam 

mengelompokkan code program.  

 Codeigniter mempumyai banyak fitur yang dapat membantu para 

pengembang PHP agar dapat membangun aplikasi web secara cepat dan 

mudah. Codeigniter memberikan kelonggaran untuk para pengembang 

agar bisa  menggunakan framework secara parsial dan  secara keseluruhan.  

Berikut adalah beberapa keunggulan dari Codeigniter : 

1. Codeigniter merupakan framework ysng bersifat free and open 

source. Sehingga siapapun bisa mengunduh dan menggunakannya 

secara cuma - cuma.  

2. Jika dibandingkan dengan framework lain, Codeigniter memiliki 

ukuran yang sangat kecil. 

3. Jika membuat atau membangun sebuah aplikasi menggunakan 

codeigniter, dapat berjalan dengan cepat. 

4. Pola design yang digunakan Codeigniter adalah Model-View-

Controller (MVC) sehingga dalam satu file tidak terlalu berisi 

banyak kode. 

5. Codeigniter bisa diperluas sesuai dengan keinginan. 
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Alur dari aplikasi yang dibuat menggunakan Codeigniter dapat 

digambarkan seperti dibawah ini : 

a. File index.php yang memiliki fungsi sebagai front controller, 

menganalisis resource utama yang diperlukan untuk menjalankan 

Codeigniter. 

b. Router atau routing berfungsi memeriksa HTTP request agar dapat 

menentukan apa yang harus digunakan dengan itu. Jika file cache ada, 

langsung dikirim ke browser, melewati eksekusi sistem normal. 

Keamanan atau security . Sebelum memuat controller aplikasi, HTTP 

request dan tiap-tiap data pengguna yang di submit terlebih dahulu 

dan  disaring untuk keamanan. 

c. Isi dari Controller yaitu model, library utama, helper, dan resource 

lainnya yang dibutuhkan untuk memproses permintaan khusus. 

d. View di render dan selanjutnya akan dikirim ke web browser supaya 

dapat dilihat. Jika caching diaktifkan, view dicache dahulu yang 

kemudian permintaan berikutnya baru dapat dilayani. [11] 

Codeigniter adalah sebuah framework PHP yang bersifat open 

source alias free dengan menggunakan metode Model, View, dan 

Controller (MVC). Maksud dibuatnya framework codeigniter ini adalah 

yaitu memudahkan developer untuk membangun suatu aplikasi yang 

berbasis web dengan tidak harus membuatnya dari awal. [3] 
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2.2.3.2 Pengertian Metode Model, View dan Controller (MVC) 
Pada penjelasan codeigniter sebelumnya telah dijelaskan jika 

codeigniter menggunakan metode MVC. MVC adalah konsep atau teknik 

untuk memisahkan 3 komponen, yaitu Model, View dan Contoller.  

1. Model  

Model adalah bagian untuk penanganan yang terhubung 

dengan pengelolaan database, seperti contohnya mengambil dan 

mengolah data dari database, menginput dan mengelola database 

lainnya. Semua perintah yang berhubungan dengan pengelolaan 

data diletakkan di dalam model.  

2. View  

View adalah bagian yang bertugas menangani halaman user 

interface yang muncul dibagian user (pada browser). Tampilan 

user interface yang sudah terkumpul pada View yang digunakan 

untuk memisahkannya dengan controller dan model sehingga 

dapat memudahkan web designer dalam membuat 

pengembangan tampilan di halaman website.  

 

 

3. Controller  

Controller yaitu sekumpulan perintah untuk 

menghubungkan Model dan View, jadi user tidak berhubungan 

secara langsung dengan model, jadi intinya data yang sudah 

tersimpan di database (model) di transfer ke controller dan 

kemudian ditampilkan oleh controller pula. Jadi yang mengolah 

intruksi adalah controller.  

 Dari penjelasan tersebut, akan sangat mudah dalam 

pengembangan sebuah aplikasi dengan menggunakan cara MVC 

, karena  web designer atau front-end developer tidak usah 

berhubungan lagi dengan controller, dia hanya butuh 

berhubungan dengan View untuk mendesign tampilan pada 
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aplikasinya. Dalam pembagian tugas pun dapat menjadi mudah 

dan untuk cara pengembangan aplikasinya dapat dibuat dengan 

cepat. [3] 

2.2.4 Pengertian Web 

   Word Wide Web atau disingkat dengan WWW merupakan sebuah 

ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global yang bisa disebut 

Uniform Reseource Locator (URL) yang dapat mendeteksi beberapa 

sumber daya yang bermanfaat. Sebenarnya WWW adalah sekumpulan 

banyak dokumen yang ada pada computer service (web server). Beberapa 

dokumen informasi disimpan dengan format Hypertext Markup Language  

(HTML). Sebuah halaman yang terdiri dari sebuah teks yang berhubungan 

dengan teks lainnya atau dengan dokumen lain. Maka dari itu, hypertext 

adalah keterkaitan sebuah halaman lewat teks. [12]  

  Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa web 

merupakan Suatu software yang memiliki fungsi untuk dapat 

menampilkan semua dokumen di sebuah web yang membuat pengguna 

bisa mengakses internet melalui software yang sudah terkoneksi dengan 

internet. [13] 

2.2.4.3 PHP 
PHP merupakan pengembangan suatu web yang dapat digunakan 

luas untuk proses pembuatan dan pengembangan sebuah web. PHP 

merupakan bahasa pemrograman yang terdapat di dalam XAMPP dan 

disertakan di dalam dokumen HTML. Singkatan dari PHP adalah 

“Hypertext Processor”. Perintah yang sepenuhnya diberikan akan 

dijalankan di server dengan tidak disertakan di halaman HTML biasa, jadi 

tidak nampak disisi client.  

 PHP dibangun agar bisa bekerja sama dengan database server 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga saat membuat dokumen HTML 

yang bisa diakses database menjadi lebih  mudah. Bahasa scripting ini 

memiliki tujuan yaitu untuk membuat aplikasi yang dibangun oleh PHP 
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pada umumnya dapat memberikan hasil pada web browser, namun  proses 

keseluruhan dijalankan di server. [14] 

2.2.4.1 MySQL 
MySQL (My Structured Query Language) adalah sebuah sistem 

yang dapat digunakan untuk aplikasi multi user (banyak pengguna) yang 

program pengakses databasenya bersifat jaringan. MySQL dapat 

digunakan secara gratis atau free dibawah lisensi GPL (General Public 

Licensi) yang pada setiap programnya bebas menggunakan MySQL tetapi 

tidak dapat dijadikan produk turunan dijadikan komersial atau closed 

source. MySQL juga merupakan sistem basis data Relation atau Relational 

Database Management System (RDBMS) yang dapat bekerja cepat dan 

mudah juga untuk digunakan. [13] 

2.2.4.2 Xampp 
 Xampp adalah kompilasi dari beberapa program yang merupakan 

perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Nama 

XAMPP sendiri merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi 

apapun), yaitu yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Yang 

memiliki fungsi sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang 

didalamnya terdapat beberapa program yaitu Apache, HTTP Server, 

MySQL database, yang didalamnya terdapat bahasa pemrograman yaitu 

PHP dan Perl. Program ini terdapat dalam GNU (General Public License), 

bebas diakses siapa saja dan merupakan web server yang dapat melayani 

tampilan halaman web yang dinamis dan mudah digunakan. [14] 

2.2.5 Metode Pengembangan Sistem  
2.2.5.1 Metode Waterfall 

 Metode waterfall menyediakan pendekatan terurut yang dimulai 

dari analisis, desain, pengkodean, penguji dan tahap pendukung. Dalam 

metode waterfall ini juga memberikan beberapa pendekatan berurutan 

dan sistematis untuk proses pengembangan sistem informasi. Berikut ini 

adalah gambar pengembangan sistem perangkat lunak dengan 

menggunakan metode waterfall.  [17] 
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1. Requiremen Gathering and analysis 

    Proses pengumpulan kebutuhan secara detail atau lengkap yang 

kemudian di analisis dan dijelaskan kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh 

program yang bisa menghasilkan desain yang lengkap.  

2. Desain 

  Dalam proses tahap ini pengembang dapat menghasilkan suatu 

sistem dalam keseluruhan dan yang menentukan jalannya perangkat 

lunak sampai dengan algoritma secara rinci. 

3. Implementasi  

  Tahap jika seluruh desain diganti menjadi beberapa kode 

program. Hasil dari kode program masih berupa beberapa modul yang 
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nantinya akan diintregasikan menjadi sebuah sistem yang sudah 

lengkap.  

4. Integration & Testing 

Dalam tahap ini melakukan penggabungan beberapa modul 

yang telah dibuat dan dikerjakan, dalam pengujian ini dilakukan agar 

dapat mengetahui apakah software yang telah dibuat sudah sesuai 

dengan desainnya dan terdapat kesalahan atau tidak dalam fungsinya.  

5. Verifikasi  

 Yaitu pengguna atau klien menguji terlebih dahulu apakah 

sistem tersebut sudah sesuai dengan yang telah disetujui. 

6. Operation & Maintenance  

  Adalah sebuah proses dalam perbaikan sistem yang sesuai 

dengan yang telah disetujui.  

Pada metode waterfall , terdapat kelebihan dan kekurangan yang bisa 

dijelaskan sebagai berikut yaitu : 

a. Kelebihan model waterfall  

1. Penggunaan model waterfall ini sangat mudah. 

2. Di proses awal proyek, syarat sistem dijelaskan secara 

lengkap, benar dan jelas. 

3. Kedudukan requirement jelas. 

b. Kelemahan model waterfall 

1. Dalam proses dapat berhenti jika terjadi sebuah kesalahan 

jadi tidak dapat lanjut ke tahap selanjutnya. 

2. Dalam prosesnya harus urut jadi setiap tahap perlu 

menunggu output / hasil dalam tahapan sebelumnya. 

3. Dalam tahap prosesnya dikerjakan oleh bagiannya masing-

masing. 

4. Proses dalam pengembangannya cukup lama. [18] 

2.2.5.2 Metode Prototype 
Metode Prototype merupakan suatu metode pengembangan 

lunak yang mempunyai fungsi sebagai membuat sesuatu dimana 
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pengembang bisa berinteraksi bersama pengguna aplikasi yang 

selama proses membuat aplikasi, karena kebanyakan pengguna hanya 

saja menjelaskan begitu singkat dan jarang dipahami oleh pengguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam metode prototype terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai 

berikut 

:  

a.   Tahap analisis 

Dalam tahapan ini, akan dilaksanakan analisis kebutuhan 

dengan aplikasi yang akan dinutuhkan oleh pengguna. Maka dari itu 

peneliti membuat komunikasi dengan sedikit wawancara terhadap 

calon pengguna nantinya.  

b. Tahap Desain  

Dalam tahap desain, dilaksanakan sesudah mengetahui apa 

saja yang dibutuhkan aplikasi yang nantinya hasil dari analisis telah 

dilakukan. 

c.   Implementasi  

Dalam tahapan ini, melakukan pembuatan fitur aplikasi dan 

desain aplikasi yang dari rancangan desain sebelumnya. Dalam 

pembagian di tahapan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu desain fitur 

aplikasi dan desain yang dari tampilan aplikasi nantinya. 

gambar 2. 3 Alur Metode Prototype 
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Berikut ini adalah penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan 

metode Prototype : 

a. Kelebihan Prototype  

1. Bisa mencatat dan memperbaiki kesalahpahaman serta, 

pengembangan sistem serta sistem pengguna. 

2. Metode Prototype ini bisa sangat bermanfaat untuk 

verifikasi fleksibel manajemen projek sehingga dapat 

menentukan kontinuitas dukungan. 

b. Kelemahan Prototype 

1. Jika dalam proses pengguna menghabiskan waktu serta 

upaya dalam pembuatan prototype, maka hasilnya akan 

berhasil. [18] 

 

2.2.5.3 Metode RAD  
  Rapid Application Development (RAD) yaitu sebuah strategi 

alur hidup yang difokuskan untuk dapat menyediakan 

pengembangan agar dapat jauh lebih cepat dan bisa mendapatkan 

hasil yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil 

yang didapat melalui siklus manual. Rapid Application Development 

(RAD) mempunyai tujuan untuk mempersingkat waktu yang 

terkadang diperlukannya siklus hidup pengembangan suatu sistem 

tradisional yaitu antara perancangan dan penerapan sebuah sistem 

informasi. Ada 3 tahap siklus pengembangan model RAD dalam 

penelitian ini, yaitu : 
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Dalam fase RAD yang melibatkan penganalisis dan 

penggunaan tahap penilaian, perancangan, dan penerapan terdapat 

tiga fase. Tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase 

pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut : 

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

Penganalisis dan pengguna bertemu untuk dapat mencatat 

tujuan aplikasi serta sistem agar dapat mengidentifikasi syarat dan 

tujuan informasi yang timbul. Menyelesaikan masalah adalah 

orientasi dalam fase ini. Pada sistem ini fokusnya akan selalu tetap 

di upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan walaupun teknologi 

informasi dan sistem mengarah ke sebagian sistem yang diajukan. 

2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Tujuan dari fase ini adalah memperbaiki dan merancang yang 

bisa digambarkan sebagai workshop. Dalam fase ini pemrogram dan 

penganalisis bisa membangun dan menunjukkan representasi visual 

desain dan pola kerja terhadap pengguna. Workshop desain bisa 

dilakukan beberapa hari tergantung ukuran dari aplikasi yang akan 

dikembangkan. Pengguna menanggapi prototype sedangkan 

penganalisis memperbaiki modul yang dibuat dari sumber respon 

pengguna.  
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3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase ini, penganalisis menjalankan dengan para pengguna 

secara kuat selama workshop dan membuat skema aspek-aspek 

perusahaan. Selanjutnya aspek disetujui dan sistem dibangun serta 

disaring. Sistem baru akan diuji coba dan kemudian diperkenalkan 

kepada organisasi. [19] 

Dalam metode Rapid Application Development (RAD) terdapat 

beberapa kelebihan dan kelemahan yaitu sebagai berikut : 

a. Kelebihan RAD : 

1. Lebih mengehemat waktu dalam keseluruhan projek. 

2. Dapat mengurangi biaya serta sumberdaya. 

3. Dibandingkan dengan pendekatan tradisional, dalam 

perubahan designnya berpengaruh lebih cepat. 

4. Dalam sistem akhir, sudut pandang user diperlihatkan dalam 

sistem melalui antarmuka atau fungsi. 

5. Menumbuhkan rasa hak milik yang kuat. 

b. Kelemahan RAD : 

1. Dalam penganalisis sangat terburu-buru. 

2. Dalam proses pembuatannya, aplikasi tidak dapat 

diselesaikan secara detail. 

3. Sangat menyulitkan bagi Programmer dan analyt 

dikarenakan diwajibkan untuk dapat memahami kemampuan 

yang baru. [20] 

 

2.2.6 Permodelan UML (Unifed Modelling Language) 
   Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa standar 

yang digunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan 

membangun sistem perangkat lunak yang memerlukan standarisasi 

agar dapat dimengerti orang diberbagai negara dalam pemodelan 

perangkat lunak. UML sendiri menyediakan rangkaian gambar dan 
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diagram. Beberapa diagram terfokus pada teori object oriented dan 

sebagian pada detail rancangan maupun konstruksi, ditujukan sarana 

komunikasi  programmer maupun pengguna. [21] 

2.2.6.1 Use Case Diagram  
  Use Case Diagram merupakan sebuah teknik yang dapat 

mengambil kebutuhan fungsional dari sebuah sistem. Use Case 

dapat memberikan narasi tentang bagaimana sistem yang digunakan 

dan menggambarkan interaksi yang khas antara pengguna sistem dan 

sistem itu sendiri.  

  Table 2. 1 Simbol Use Case Diagram 

No Simbol  Nama Deskripsi 

1  Case Menggambarkan 

proses atau 

kegiatan yang 

dilakukan oleh 

seorang actor  

2  Actor  Menggambarkan 

entitas atau subjek 

yang melakukan 

suatu proses  

3  Generalitation  Hubungan 

generalisasi 

(umum – khusus) 

antara use case 

dan lainnya 

dimana fungsi 

yang satu adalah 

fungsi yang lebih 

umum 
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dibandingkan 

dengan lainnya. 

4 << extend >> 

 

Extend  Relasi use case 

dimana use case 

yang dapat 

menambahkan use 

case lain yang 

berdiri sendiri 

tanpa use case 

tambahan. 

5 <<include>> 

 

Include  Ada sudut 

pandang yang 

dominan 

mengenai include 

: include berarti 

suatu use case 

yang sebelumnya 

telah ditambah 

dan dipanggil 

ketika use case 

sedang dalam 

kondisi 

dijalankan. Seperti 

sebuah validasi 

username yang 

include dengan 

login. Include 

berarti suatu use 

case yang telah 

ditambahkan akan 
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selalu melakukan 

pengecekan 

apakah use case 

yang akan 

ditambahkan 

tersebut telah 

dijalankan 

sebelum use case 

tambahan 

dijalankan.  

6  Association  Komunikasi 

antara satu actor 

dan satu use case 

yang saling 

berpartisipasi pada 

sebuah usecase 

yang ada. 

7  Collaboration  Interaksi elemen 

lain yang saling 

bekerja sama guna 

untuk 

menyediakan 

suatu perilaku 
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yang besar dari 

jumlah use case 

yang ada. 

 

2.2.6.2 Activity Diagram  
    Activity Diagram adalah teknik yang menggambarkan alur 

kerja, logika procedural dan proses bisnis. Selain itu , mereka 

menggunakan peran yang mirip dengan diagram alur, hanya saja 

perbedaan utama antara mereka yaitu mereka mendukung perilaku 

parallel. 

 

Table 2. 2 Simbol Activity Diagram 

No Simbol  Nama  Deskripsi 
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1  Action State Menggambarkan 

keadaan elemen dalam 

kegiatan aliran 

aktifitas. 

2  State  Menggambarkan 

penggunaan kondisi 

elemen. 

3  Flow Control  Menggambarkan aliran 

aktifitas dari suatu 

elemen ke dalam 

elemen lainnya. 

4  Initial State  Menggambarkan titik 

awal dari siklus hidup 

suatu elemen. 

5  Final State Menggambarkan titik 

akhir dari siklus hidup 

satu elemen.  

6  Decision  Menggambarkan 

asosiasi percabangan 

yang dimana jika ada 

suatu pilihan aktivitas 

yang lebih dari satu. 

7  Join  Menggambarkan 

asosiasi percabangan 

yang dimana jika ada 

suatu pilihan aktivitas 

yang digabungkan 

menjadi satu. 
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2.2.6.3 Squence Diagram 
   Squence Diagram adalah interaksi antara objek didalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna dan display) berupa pesan yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri diantara 

dimensi vertical (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang 

terkait). Sequence diagram biasa juga untuk digunakan 

menggambarkan suatu scenario atau langkah-langkah dari rangkaian 

yang dilakukan sebagai tanggapan atau respon dari suatu elemen untuk 

menghasilkan suatu yang diinginkan.  
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Table 2. 3 Simbol Squence Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1 

 

Object Menggambarkan objek 

yang dikerjakan 

pengirim dan penerima 

pesan (message) 

2  Lifeline  Menambahkan 

kehidupan suatu objek  

3  Waktu aktif  Menyatakan objek 

dalam kondisi aktif 

atau sedang 

berinteraksi, semua 

objek yang terhubung 

dengan waktu 

merupakan sebuah 

tahapan yang 

dilakukan didalamnya. 

4  

<<create>> 

 

Pesan Tipe Create Menyatakan suatu 

objek yang sedang 

membuat suatu objek 

yang lain, dan arah 

panah mengarah pada 

objek yang dibuat.  
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5 1 : 

nama_:metode() 

Pesan Tipe Call Menyatakan suatu 

objek yang sedang 

memanggil 

operasi/metode yang 

terdapat pada objek 

lain atau pada dirinya 

sendiri. Arah panahnya 

mengarah pada objek 

yang memiliki suatu 

fungsi operasi tersebut. 

6  

1 : masukkan 

 

Asynchornous Relasi ini dipakai 

untuk memanggil 

method atau operasi 

yang dimiliki oleh 

suatu objek, 

Asynchornous 

memberikan fasilitas 

yang bermanfaat untuk 

menjalankan proses 

lain ketika proses kita 

yang sebelumnya 

belum selesai. 

7  

1 : keluaran  

 

Pesan Tipe Return  Menyatakan bahwa 

suatu objek telah 

menjalankan suatu 

operasi atau metode 

tertentu yang 

menghasilkan suatu 

kembalian. Arah panah 

pada tahap ini 
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gambar 2. 7 Contoh Squence Diagram [20] 

 

2.2.7 Pegujian Sistem 

2.2.7.1 Pengujian White Box Testing 

Teknik pengujian black box testing berfokus terhadapa informasi 

dari perangkat lunak, menghasilkan test case dengan cara mempartisi 

keluaran dan masukan sebuah program yang caranya mencakup 

pengujian yang menyeluruh. Pengujian kotak hitam (black-box testing) 

ini dirancang untuk menyetujui syarat dari fungsional yang tidak perlu 

mengetahui kinerja interna sebuah program. [22] 

 

 

mengarah pada objek 

yang menerima 

pengembalian. 

WHITE BOX 

INPUT OUTPUT 

gambar 2. 8 White Box Testing 
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Contoh pengujian menggunakan White Box Testing : 

a. Dalam metode pengujian menggunakan struktur kontrol program untuk 

data memperoleh kasus uji. 

b. Dengan menggunakan white box akan mendapatkan kasus uji yang 

sebagai berikut : 

 Dijaminnya seluruh jalur independen yang didalam modul yang 

sedang dieksekusi sekurang-kurangnya sekali.  

 Semua keputusan logikalnya diuji. 

 Seluruh Loop diuji sesuai dengan batasannya. 

 Seluruh struktural data internal diuji dengan menjamin validasi. 

 Basis Path adalah teknik uji coba white box (Tom Mc Cabe). 

 Basis Path : untuk dapat mendapatkan kompleksitas lojik dari 

sebuah prosedur yang menggunakan ukuran ini yang digunakan 

sebagai petunjuk untuk menjelaskan sebuah himpunan jalur 

yang akan diuji. 

 Notasi graph yang dipilih Basis Path untuk menggambarkan 

kontrolnya. 

Bebapa pengujian menggunakan white box : 

1. Basis Path  

Terdapat 2 bentuk Basis Path , yaitu : 

 Zero Path : jalur yang untuk menghubungkan yang 

tidak penting pada suatu sistem atau bisa disebut juga 

jalur pintas. 

 One path : jalur untuk menghubungkan yang 

penting pada suatu sistem. 
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2. Cyclomatic Complexity  

Merupakan untuk mengukur software yang akan 

memberikan pengukuran kualitatif dari kompleksitas logika 

program. Nilai yang akan dihitung bagi Cyclomatic complexity 

akan menentukan berapa jumlah jalur independen di dalam 

sebuah kumpulan basis suatu program dan akan memberikan 

berapa jumlah tes minimal yang wajib dilakukan agar 

memastikan semua pernyataan sudah selesai dilakukan kurang 

lebih satu kali. 

 

gambar 2. 10 Contoh Cyclomatic Complexity 
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3. Graph Matrix  

Yaitu matrix yang mempunyai bentuk segi empat dengan 

sama sisi, yang dimana jumlah kolom dan baris jumlahnya 

sama dengan node, dan isi dari datanya adalah adanya 

keberadaan untuk menguhungkan antar node (edges). [23] 

 

gambar 2. 11 Contoh Graph Matrix 

 

2.2.7.2 Pengujian Black Box Testing 

White box testing berfokus pada bagian struktur kendali 

program. Pengujian dilakukan dengan cara internal suatu produk 

tertentu, pengujian dilakukan agar dapat memastikan bahwa operasi-

operasi internal sudah dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua 

dari komponen internal telah dieksekusi.  

z  

 

 

 

 

BLACK BOX  

Input Output 

gambar 2. 12 Black Box Testing 
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Berikut adalah contoh dari Black Box untuk daftar menu login  : 

Table 2. 4 Contoh Pengujian Black Box menu login 

No Skenario 

Pengujian 

Hasil yang diharapkan  Kesimpulan 

1 Input Username 

dan Password  

Sistem tidak akan lanjut ke 

menu selanjutnya ketika 

salah satu kolom tidak terisi 

atau salah satu kolom terisi 

tetapi salah, maka akan 

menampilkan “ username 

atau password salah” 

Valid 

2 Klik Login untuk 

masuk ke menu 

selanjutnya 

Sistem sukses, kemudian 

sistem akan masuk ke menu 

selanjutnya setelah login. 

Valid 

 

2.1 Kerangka Pemikiran 
Dalam tahapan ini peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran 

secara bertahap. Kerangka pemikiran yaitu pemikiran dasar dari sebuah 

penelitian yang telah disintesiskan dari beberapa fakta, telah 

dilakukannya observasi, dan telaah dari kepustakaan. Oleh karena itu 

kerangka pemikiran didalam penelitian ini terdapat teori, atau beberapa 

konsep yang akan dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

dapat dijabarkan sebagai hubungan dan keterkaitan antar variable. 
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gambar 2. 13 Kerangka Pemikiran


