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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Tinjauan Studi 

Pada penelitian ini penulis melakukan tinjauan studi beberapa jurnal terkait dengan 

pembahasan yang penulis angkat sebagai bahan referensi atau dasar dalam 

pengembangan penelitian, antara lain adalah: 

Penelitian pertama, Ramadani, Afan (2017) yang berjudul “Implementasi Sistem 

Informasi Penjualan berbasis Web pada Supermarket Anjat di Kabupaten Slawi Jawa 

Tengah”. Dalam penelitian tersebut, peneliti membangun sebuah sistem, dimana sistem 

tersebut dapat memudahkan dalam melakukan penjualan online sehingga dapat 

membantu pelanggan maupun perusahaan dalam melakukan proses bisnis yang lebih 

efektif dan efisien sehingga akan lebih memangkas dari segi biaya maupun waktu. 

Solusi yang diterapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Supermarket 

Anjat untuk mengembangkan bisnis penjualan dengan menerapkan E-Commerce.[34] 

Penelitian kedua, Mulyanto, Andhyka Putra (2017) yang berjudul “Sistem 

Informasi Location Based Service Sentra UKM Bidang Percetakan Kota Semarang 

Berbasis Android”. Dalam penelitian tersebut, peneliti membangun sebuah sistem 

informasi lokasi geografis dimana sistem tersebut memiliki keterbukaan akses 

informasi, proses promosi dan tata letak lokasi sentra pelaku bisnis UKM sehingga 

masyarakat dan pelaku bisnis UKM diharapkan dapat kemudahan untuk mengetahui 

informasi dan lokasi geografis centra UKM bidang percetakan di Kota Semarang. [35] 

Penelitian ketiga, Fahmi, Agil (2017) yang berjudul “Optimasi Pengendalian 

Inventory Stock Menggunakan Metode Klasifikasi ABC Pada Swalayan Intan Permai”. 

Dalam penelitian tersebut, peneliti membangun sebuah sistem informasi, dimana sistem 

tersebut dapat mengatasi pengendalian persediaan menggunakan strategi Klasifikasi 

ABC agar biaya persediaan yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.  

Metode klasifikasi ABC adalah metode pengelolaan inventori dengan cara 

mengelompokkan inventori berdasarkan nilai penggunaan. Metode inventori 

menjelaskan bahwa jumlah item yang sedikit tetapi dengan nilai penggunaan yang 

besar akan memegang peranan didalam inventori. Dengan mengawasi item kelas A 

sebanyak 20% dengan nilai penggunaan sebesar 80% maka sudah dapat dikelola secara 

keseluruhan, sedangkan pada item kelas Csebanyak 50% dengan nilai penggunaan 

sebesar 5% pengawasan tidak perlu terlalu ketat. [36] 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

Setelah peneliti melakukan terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan :  

1.2.1 Profil CV 

Kabupaten Jepara menjadi salah satu penghasil garam pemasok kebutuhan 

garam nasional yang terkonsentrasi ke Kecamatan Kedung. Beberapa desa di 

kecamatan Kedung yang memiliki produksi cukup besar adalah desa Tanggul Telare, 

Bulak Baru, Panggung, Surodadi, Kalianyar dan Kedung Malang. [2] 

Terdapat beberapa CV. Yang Mengelola usahe garam rakyat di kedung. Berkut 

data CV. dirangkum dalam bentuk tabel: 

Tabel 1 Daftar CV. Di Kedung Jepara 

No Nama Alamat 

1 Garam Mutiara Laut Jepara 

Tambak RT 008 RW 003 Kedung 

Malang, Kedung Jepara Jawa tengah 

59463 

2 Sentra Garam Jepara 
Jl. Kedung – Bulak baru, Kedung Jepara 

Jawa Tengah 59463  

3 Gudang Garam Rakyat 

Jl. Kedung – jepara, Kauman, Panggung 

Kedung Kabupaten Jepata Jawa Tengah 

59463 

4 Putra Garam 

Kedung Malang RT 006 RW 003 II, 

Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah 

59563 

5 Hertanto Gemilang 

Kedung Malang RT 007 RW 002 II, 

Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 

59463 

6 Garam Kartini 
Tambak, Surodadi, Kedung, Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah 59463 
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1.2.2 Garam 

1.2.2.1 Pengertian Garam 

Garam merupakan kebutuhan pokok manusia selain menjadi salah satu komoditi 

strategis garam juga digunakan sebagai bahan baku industri. Selain menjadi bahan baku 

dalam industri, garam juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu 

bumbu masakan yang terpenting. Garam yang digunakan dalam masakan hanya salah satu 

dari beragam jenis garam, yaitu yang biasa dikenal adalah garam dapur. Dengan garam 

kita bisa memberikan rasa asin pada olahan makanan sup, sayuran dan berbagai olahan 

lainnya. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Penegertian Garam 

1.2.2.2 Teknologi Pembuatan Garam 

1. Garam dari air laut dan danau air asin, Teknologi proses yang digunakan: 

a. Penguapan melalui teknologi matahari (Solar Evaporation). 

b. Proses Pemisahan NaCI dengan aliran listrik (Elektrodialisa). 

 

Gambar 2 Garam Teknologi Solar 
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2. Garam tambang, Teknologi proses yang digunakan: 

a. Pencucian terhadap hasil penambangan (Washing Plants). 

b. Pengeringan dengan centrifuge sampai mencapai kadar air 3-5% (Untuk 

menghasilkan bahan baku/garam kasar). 

c. Pengeringan lanjutan (Drying). 

d. Hasil penambangan dapat dilarutkan dalam air atau dicairkan pada saat 

masih dibawah permukaan tanah. 

e. Kemudian larutan garam dijernihkan 

f. Melakukan pengkristalan kembali dikolom kristalisasi (Crystalization 

Column) 

g. Hasil Rekristalisasi dikeringkan dan seterusnya seperti pada proses 

sebelumnya. 

Gambar 3 Garam Teknologi Tambang 

1.2.2.3 Jenis dan Kegunaan Garam 

a. Garam Industri 

Kebutuhan garam industry antara lain untuk industri perminyakan, pembuatan 

soda, chlor, penyamakan kulit dan pharmaceutical salt. Garam Industri merupakan 

garam dengan kadar NaCI 97% dengan kandungan impurities (sulfat, magnesium, 

kalsium serta kotoran lainnnya) yang sangat kecil. 

Gambar 4 Garam Industri 
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b. Garam Konsumsi 

Kelompok kebutuhan garam konsumsi antara lain yaitu rumah tangga, industri 

makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawetan ikan. 

Gambar 5 Garam Konsumsi 

 

c. Garam Pengawetan 

Kadar garam yang tinggi menyebabkan mikroorganisme yang tidak tahan 

terhadap garam akan mati. Kondisi ekstrim ini menyebabkan kebanyakan 

mikroorganisme tidak dapat hidup. Pengolahan dengan garam biasanya dilakukan 

dengan kombinasi dengan pengolahan lain seperti fermentasi dan enzimatis. 

Contoh pengolahan pangan dengan garam adalah acar pembuatan kecap asin, 

pembuatan daging kering dan pembuatan keju. 

 

Gambar 6 Garam Pengawetan 
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1.2.3 Persediaan 

1.2.3.1 Definisi Persediaan 

Persediaan merupakan kumpulan beberapa barang-barang yang dimiliki oleh 

kelompok tertentu dengan tujuan untuk dijual. Suatu saat jika ada permintaan. Persediaan 

barang yang sedang di proses akan dijual. Berikut definisi persediaan dari beberapa sumber 

buku : 

Menurut Warren (2005), Persediaan adalah bahan dagang yang dapat disimpan 

untuk digunakan proses produksi sendiri atau dapat dijual kembali untuk kegiatan bisnis 

perusahaan. [6] 

Menurut Henjanto (2007), Persediaan adalah bahan atau barang yang disampan dan 

akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Missal digunakan untuk tujuan proses 

produksi atau dijual kembali. [7] 

Menurut Kieso dkk (2008), Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dan digunakan dalam operasi proses bisnis normal atau barang yang akan 

digunakan untuk membuat barang produksi dan dijual kembali. [8] 

Menurut Nasution dan Prasetyawan (2008), Persediaan merupakan idle resources 

atau sumber daya menganggur yang menunggu proses lanjut. [9] 

Menurut Ristono (2009), Persediaan merupakan barang-barang yang disimpan 

untuk digunakan atau di jual pada masa atau periode tertentu. [10] 

Menurut Alexandri (2009), Persediaan merupakan suatu aktiva yang merupakan 

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali pada masa atau 

periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam proses pengerjaan 

atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu proses 

penggunaannya. [11] 

1.2.3.2 Jenis-jenis Persediaan 

Menurut Render dan Heizer (2005) berdasarkan proses manufakturnya persediaan 

dibagi menjadi empat jenis yaitu: 

a. Persediaan Bahan Baku yaitu persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. 

b. Persediaan Barang Setengah Jadi yaitu persediaan yang sudah dibeli dan diproses 

atau komponen yang sudah mengalami perubahan namun belum diselesaikan. 

c. Persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi yaitu persediaan yang 

memerlukan pemeliharaan, perbaikan operasi yang digunakan agar mesin atau 

proses produksi tetap produktif. 
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d. Persediaan Barang Jadi yaitu persediaan yang sudah selesai diproses dan 

menunggu pengiriman. 

1.2.3.3 Fungsi Persediaan 

Menurut Render dan Heizer (2005), terdapat emapat fungsi persediaan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Memisahkan beragam bagian proses produksi 

b. Menyediaan persediaan barang-barang yang memberi pilhan bagi pelanggan. 

c. Mengambil Keuntungan diskon kuantitas. 

d. Menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. 

1.2.3.4 Tujuan Persediaan 

Persediaan mempunyai peran besar dalam rangka mempermudah atau 

memperlancar operasi perusahaan. Menurut Ristono (2009), Berdasarkan tujuannya 

persediaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Persediaan Pengaman yaitu persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur 

ketidakpastian permintaan dan persediaan. 

b. Persediaan Antisipasi yaitu persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi 

permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya. 

c. Persediaan dalam pengiriman yaitu persediaan yang dalam masa pengiriman. 

Persediaan dibagi menjadi dua kategori yaitu:  

1. Eksternal Transit Stock adalah persediaan yang masih dalam transportasi. 

2. Internal Transit Stock adalah persediaan yang masih menunggu untuk proses 

atau menunggu sebelum dipindahkan. 
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1.2.4 Sistem 

Berikut definisi Sistem dari beberapa sumber buku : 

Menurut Azhar Susanto (2013:22), dalam bukunya yang berjudul “Informasi 

Akuntansi” Sistem adalah kumpulan atau group dari sub system/bagian/komponen apapun 

baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara 

harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. [12] 

Menurut Sutarman (2009:5), dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Teknologi 

Informasi” Sistem adalah kumpulan yang saling elemen yang saling berinteraksi dalam 

suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. [13] 

Menurut Jogiyanto (2009:34), dalam bukunya yang berjudul “Analisis dan Desain 

Sistem Informasi” sistem dapat di definisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan 

komponen. Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Sistem baru bias terbentuk apabila didalamnya terdapat beberapa prosedur yang 

mengikutinya. [14] 

1.2.5 Informasi 

Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari 

simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi 

dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai 

sinyal berdasarkan gelombang. Berikut definisi Informasi dari beberapa sumber buku: 

Menurut Edhy Sutanta (2011), dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi 

Managemen” bahwa Informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi 

bentuk yang sangat penting bagi penerima informasi. Dengan adanya informasi dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemberi informasi tersebut, yang 

mana dapat dirasakan akibatnya secara langsung maupun tidak langsung. [15] 

Menurut Notoatmodjo (2003), dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan dan 

Kesehatan Perilkau” Informasi memiliki fungsi penting dalam membantu mengurangi rasa 

cemas yang dirasakan oleh seseorang. Semakin banyak yang diterima seseorang dapat 

mempengaruhi dan menambah pengetahuan yang dimilikinya. [16] 
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1.2.6 Sistem Informasi 

Berikut definisi Sistem Informasi menurut para ahli : 

Menurut James Alter (2009), Sistem Informasi adalah “Kombinasi antar 

prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan 

untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi”. [17] 

Menurut Sutabri (2012), Sistem Informasi “merupakan sistem informasi yang 

ada di dalam suatu organisasi dimana kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasional organisasi yang manajerial dengan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi untuk tujuan dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang ditentukan”. [18] 

Menurut Witarto (2004), Sistem Informasi merupakan “Sistem yang terisi 

jaringan sistem pengolahan data, yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi 

yang digunakan dalam organisasi data”. [19] 

1.2.7 Android 

1.2.7.1 Definisi Android 

Android adalah Sistem Operasi yang dikembangkan Oleh Google dengan basis 

kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layer sentuh seperti tablet 

atau smartphone. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, 

diperbaiki dan didistribusikan oleh para pembuat atau pengembang perangkat lunak. 

Dengan sifat open source perusahaan teknologi bebas menggunakan android 

diperangkatnya tanpa perlu lisensi atau gratis. 

Begitupun dengan pembuat aplikasi mereka bebas melakukan pembuatan aplikasi 

dengan kode-kode sumber yang telah dikeluarkan oleh google sehingga android memiliki 

dukungan aplikasi gratis maupun berbayar yang dapat diunduh di Google play store. [20] 
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1.2.7.2 Sejarah Android 

Di awal pembuatannya, android ditargetkan pada pengguna perangkat lunak 

kamera digital, Akan tetapi pendiri Pencipta sekaligus pendiri Android yaitu Andy Rubin, 

Chris White dan Nick Sears Disadari bahwa pasar untuk kamera digital tidak begitu besar 

sehingga sistem operasi ini dialihkan pada ponsel pintar untuk menyaingi Symbian dan 

Windows Mobile. 

Pada tahun 2004, Android mulai dihadapkan dan bersaing dengan Smartphone 

berbasis sistem operasi Symbian dan Windows Mobile.Di awal pemasarannya Andy Rubin 

dan partner-nya mengalami kesulitan untuk mendapatkan investor, Hingga akhirnya 

android berhasil mendapatkan suntikan dana sebesar 10.000 Dollar Amerika dari Steve 

Perlman yaitu sesorang yang kala itu ingin membantu Andy Rubin. Dibulan Juli 2005, 

Google mulai mengakusisi Android Inc. dengan uang sebesar 50 Juta Dollar Amerika. 

 

Para pemimpin Android mulai bergabung dengan Google dan memimpin proyek 

tersebut. Akhirnya Google berkompetisi dengan kompetitornya dengan ponsel pintar yang 

dibelinya yaitu Android. Dengan membuat prototipe smartphone yang memiliki keyboard 

seperti milik BlackBerry. Hingga Desember 2006, berita tentang prototipe tersebut terus 

bersinar.  

Tanpa disangka-sangka pada tahun 2007, Perusahaan Apple Merilis iPhone dengan 

desain smartphone yang hampir seluruh permukaannya menggunakan layer sentuh. 

Akhirnya Google mulai memikirkan bagaimana cara untuk mengembangkan smartphone 

Android untuk kedepan, mengingat prototipe awalnya menggunakan keyboard tanpa layer 

sentuh. Nokia dan BlackBerry mulai menyaingi iPhone dengan merilis smartphone layer 

sentuh di tahun 2008. Tak mau kalah dari kompetitornya, Google mulai mirilis ponsel 

pintar dengan layer sentuh yaitu HTC Dream atau T-Mobile G1. [21] 
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1.2.7.3 Versi Android 

Tercatat hingga saat ini Android memiliki 10 versi rilis resmi. Berikut daftar 

urutan versi Android mulai dari yang terlama sampai dengan versi yang terbaru 

yang dirangkum dalam table Macam-macam versi Android. [21] 

Tabel 2 Macam-macam versi Android. 

Versi Penamaan Android Tanggal Rilis Resmi 

1.0 Astro Boy 23 September 2008 

1.1 Bender 9 Februari 2009 

1.5 Cupcake 27 April 2009 

1.6 Donut 15 September 2009 

2.0-2.1 Eclair 26 Oktober 2009 

2.2 Froyo (Frozen Yoghurt) 20 Mei 2010 

2.3 Gingerbread 6 Desember 2010 

30.-3.2 Honeycomb 22 Februari 2011 

4.0 Ice Cream Sandwich 19 Oktober 2011 

4.1-4.3 Jelly Bean 9 Juli 2012 

4.4 KitKat 31 Oktober 2013 

5.0-5.1 Lollipop 12 November 2014 

6.0 Marshmallow 5 Oktober 2015 

7.0-7.1 Nougat 22 Agustus 2016 

8.0-8.1 Oreo 21 Agustus 2017 

9 Pie 6 Agustus 2018 

10 Android 10 3 September 2019 
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1.2.8 Java 

Java merupakan satu set perangkat lunak dan spesifikasi yang dikembangkan oleh 

Sun Microsystems, yang kemudian diakusisi oleh Oracle Corporation Inc. yang 

menyediakan sistem untuk mengembangkan perangkat lunak untuk Dekstop maupun 

Smartphone yang mendukung Bahasa pemrograman Java. Ketika mengembangkan 

perangkat lunak berbasis java juga harus mengerti dan paham akan konsep pemrograman 

tingkat tinggi yang berorientasi pada objek.  

Java mempunyai Bagian-bagian program yang disebut Class, Class terdiri dari 

beberapa metode fungsi yang melakukan pekerjaan dan melakukan aksi mengembalikan 

informasi setelah metode-metode fungsi dijalankan. Para pengembang aplikasi banyak 

yang mengambil manfaat dari Library/pustaka Class Java atau lebih dikenal dengan 

sebutan Application Programming Interface (API). Terdapat dua hal yang harus dipelajari 

dalam bahasa pemrograman Java yaitu cara menggunakan class pada Java API dan bahasa 

pemrograman Java. 

Dengan kata lain Java merupakan Bahasa pemrograman yang dapat 

mengembangkan aplikasi Dekstop dan Web namun juga bisa digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi mobile dan lainnya. [22]  

1.2.9 XAMPP 

XAMPP merupakan singkatan dari X (Sistem Operasi apapun), Apache, MySQL, 

PHP dan Perl yang berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri yang berjalan pada 

Apache HTTP Server dengan MySQL Database sebagai media penyimpanan data dan 

bahasa pemrograman atau penerjemah yang digunakan atau ditulis menggunakan PHP dan 

Perl. [23] 

1.2.10 MySQL 

MySQL merupakan sebuah Implementasi managemen basis data relasional 

(RDMS) yang didistribusikan secara gratis sehingga setiap pengguna secara bebas mampu 

melakukan pengoperasian basis data terutama untuk pemilihan, seleksi dan pemasukan 

data yang memungkinkan pengoperasian data dilakukan secara otomatis. [24] 

  



 13 

1.2.11 PHP 

Hypertext Preprocessor atau lebih dikenal dengan sebutan PHP merupakan bahasa 

pemrograman yang biasa disisipkan pada HTML PHP banyak digunakan dan dipakai pada 

pengembangan Web dinamis namun tidak dipungkiri juga bias digunakan dalam 

pengembangan aplikasi Android. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada 

tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang berwujud 

sekumpulan skrip untuk mengolah data formulir dari web. 

PHP menggunakan Server-side Programming yaitu jenis bahasa pemrograman 

yang hanya bisa dijalankan atau di proses oleh server. Kelebihan dalam menggunakan PHP 

adalah mudah digunakan, sederhana, mudah di mengerti dan dipelajari. [25] 

1.2.12 Android Studio 

Android Studio merupakan Integrated Development Environment (IDE) untuk 

sistem operasi Android, yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDEA 

dan di desain untuk pengembangan Android. Sebelum Lahirnya Android Studio, aplikasi 

pada android dikembangkan dengan Eclipse IDE yaitu IDE Java. Setalah adanya Android 

Studio yang Open Source alias gratis dapat memudahkan pengembang aplikasi Android. 

Android Studio menyediakan Antarmuka yang menarik serta managemen file 

aplikasi bagi pengembang aplikasi Android. Untuk Bahasa pemrograman yang digunakan 

dalam aplikasi Android Studio yaitu Java. Dalam Android Studio pengembang aplikasi 

diberi kemudahan dalam menggunakan, hanya tinggal menulis kode sumber, mengedit, 

menyimpan, dan testing project aplikasi beserta file project yang ada didalamnya. [26] 

1.2.13 Heroku 

Heroku adalah platform cloud sebagai layanan yang mendukung beberapa Bahasa 

pemrograman. Heroku merupakan salah satu platform cloud pertama yang dikembangkan 

sejak tahun 2007. Ketika itu Heroku hanya mendukung bahasa pemrograman Ruby, Tetapi 

sekarang mendukung bahasa pemrograman Java, NodeJs, Scale, Clojure, Phyton, PHP dan 

Go. [27] 

1.2.14 Sublime Text 

Sublime Text merupakan sala satu Text Editor yang sering digunakan oleh 

Programer khususnya seorang Web Developer. Aplikasi ini sangat penting bagi 

pengembang Aplikasi sebagai senjata untuk merangkai fungsi kode mereka. Warna dan 

Tulisan kode sangat bervariasian interaktif mampu membuat pengembang aplikasi betah 

berlama-lama dalam menjalankan proses pembuatan sumber kode program. 



 14 

Sublime Text aplikasi Text Editor yang sangat berguna untuk menulis sejumlah 

kode serta mampu menulis berbagai macam jenis file. Selain itu, Sublime Text juga 

mendukung berbagai Bahasa pemrograman seperti C++, C, C#, CSS, ASP, HTM, dll. [28] 

1.2.15 Chrome 

Chrome merupakan sebuah peramban yang dikembangkan oleh perusahaan 

raksasa Search Engine yaitu Google. Aplikasi Chrome digunakan untuk menjelajahi dunia 

maya seperti halnya Firefox, Opera ataupun Microsoft Edge. Chrome dirancang 

menggunakan mesin rendering Webkit untuk bekerja dengan kecepatan tinggi namun tetap 

ringan dijalankan di perangkat dekstop maupun mobile. 

Chrome pertama kali diluncurkan oleh Google pada tanggal 2 September 2008 

pada saat itu hanya untuk digunakan di sistem operasi Windows karena masih dalam status 

beta. Pada tahun yang sama Google meluncurkan chrome untuk semua sistem operasi 

karena telah mencapai versi stabil. [29] 

1.2.16 UML 

UML adalah singkatan dari “Unified Modelling Language” yang merupakan suatu 

metode pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan dokumentasi rancang bangun 

sebuah sistem. UML menjadi standar visualisasi dalam penulisan dokumentasi dan 

rancang bangun sistem. [30] 

Menurut Nugroho (2010), UML (Unified Modelling Language) adalah Bahasa 

pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. 

Pemodelan sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang 

kompleks sehingga lebih mudah dipahami dan dipelajari. [31] 

Berdasarkan isi jurnal Suendri (2018), UML juga memiliki standar penulisan 

sebuah blue print, yang mencakup konsep proses bisnis, penulisan dalam bentuk bahasa-

bahasa program yang spesifik, skema database serta komponen-komponen yang 

diperlukan dalam perancangan perangkat lunak. Berikut beberapa model yang sering 

digunakan: 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan suatu urutan interaksi yang saling berkaitan 

antara sistem dengan aktor. use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe 

interaksi antara user suatu program (sistem) dengan sistemnya sendiri yang mana 

sebuah sistem itu dipakai. Use Case juga digunakan untuk membentuk perilaku 

sistem yang akan dibuat. Setiap proses digambarkan ke dalam sebuah Use Case 

berbentuk oval dengan relasi yang ada didalamnya.  
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Berikut simbol/notasi/kompenen Use Case berserta penjelasannya yang 

dirangkum dalam table Elemen Use Case Diagram: 

Tabel 3 Elemen-elemen Use Case Diagram. 

Nama Simbol Penjelasan 

Actor 

 

Menggambarkan pengguna sistem 

atau sesuatu yang berinteraksi dengan 

sistem itu sendiri. 

Use Case 

 

Deskripsi fungsionalitas pada sistem 

yang menggambarkan kegunaan 

sistem. 

Association  Berfungsi sebagai penghubung antara 

elemen sistem. 

Generalization  

 

 

Menjelaskan hubungan antara anak 

yang memiliki perilaku dan pola yang 

sama terhadap induknya. 

Include 
 

Menjelaskan antar behavior 

(perilaku) yang harus terpenuhi untuk 

mensukseskan suatu event pada 

sistem. 

 

2. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis 

antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang 

dikirim dan interaksi antar sejumlah objek. 

  



 16 

Berikut elemen-elemen yang berada pada sequence diagram yang dirangkum 

dalam table elemen-elemen sequence diagram: 

Tabel 4 Elemen-elemen Sequence Diagram 

Nama Simbol Penjelasan 

Actor 

 

Mendeskripsikan objek seseorang atau 

user yang akan berinteraksi dengan 

sistem. 

Lifeline 

 
 

Menggambarkan interaksi yang terdapat 

pada sebuah sistem. 

Message 

 
 

Mendeskripsikan informasi aktivitas 

objek yang saling berhubungan pada 

sebuah sistem. 

Boundary 

 
 

Menjelaskan dan mendeskripsikan 

formulir yang terdapat pada sebuah 

sistem. 

Control Class 

 
 

Menjelaskan penghubung antara 

boundary dengan tabel 

Entity Class 

 
 

Mendeskripsikan hubungan yang akan 

dilakukan. 
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3. Class Diagram 

Class Diagram adalah pemodelan statis pada UML yang menggambarkan 

struktur dan deskripsi class serta berhubungan dengan class yang lainnya. Class 

Diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam 

sebuah laporan sistem maka class diwajibkan ada. 

Berikut merupakan elemen-elemen yang berada pada Class Diagram yang 

dirangkum dalam table Elemen-elemen Class Diagram: 

Tabel 5 Elemen-elemen Sequence Diagram 

Nama Simbol Penjelasan 

Association  

 

Hubungan antar class yang saling 

terkait 

Directed 

Association 

 

 

 

Mendefinisikan Relasi yang antar 

class yang saling terkait dan 

mengandung makna class satu 

digunakan oleh class yang lain. 

Generalisasi  

 

Mendefinisikan Relasi antar class 

yang bermakna Generalisasi-

spesialisasi (Umum ke khusus) 
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Nama Simbol Penjelasan 

Composition 

 
 

 

Mendefinisikan Relasi yang 

digunakan ketika class tidak 

dapat berdiri sendiri dan harus 

bergantung dengan class lain. 

Dependency 
 

 

 

Operasi yang digunakan sebagai 

petunjuk bahwa suatu class yang 

menggunakan class lain. 

Agregation 

  
 

 

Mendefinisikan Relasi yang 

menggunakan sebagai indicator 

keseluruhan relationship. 
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3.3 Kerangka Pemikiran 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana cara menerapkan aplikasi 

persediaan garam berbasis android yang 

ada di Kecamatan Kedung, Kabupaten 

jepara agar efektif dan efisien. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Kerangka Pemikiran 
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