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BAB II  
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Studi 

Dalam proses melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa 

referensi jurnal yang serupa sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

Suryadi, Andri dkk. (2018), membahas tentang Rancang Bangun Sistem 

Informasi Persediaan Obat Berbasis Web Di Apotek Xyz. Menjelaskan tentang 

permasalahan yang dihadapi yaitu masih banyak apotek yang sistem informasi 

pengolahan data obatnya masih bersifat konvensional. Yaitu dalam melakukan 

pengolahan data obat yang masih menggunakan cara manual dengan mencatat 

dibuku besar atau bahkan hanya dengan secarik kertas saja. Kemungkinan buruknya 

bisa terjadi data tersebut hilang atau rusak sebelum dimasukkan ke dalam buku 

laporan. Selain permasalahan tersebut  petugas juga membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk mengetahui ketersediaan obat, dan petugas kesulitan dalam hal 

pembuatan laporan. Sehingga peneliti merancang sistem informasi berbasis website 

yang digunakan dalam mengolah data obat - obatan serta informasi tentang jenis 

obat yang ada pada suatu apotek secara lengkap. Dalam penelitian ini Metode yang 

digunakan dipenelitian ini adalah SDLC (System Development Life Cycle) dan 

dalam pembuatan sistem, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan database 

MySQL dan hasil penelitiannya menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi 

persediaan obat untuk mempermudah dalam hal untuk menyimpan dan mengolah 

data-data. Dalam sistem ini terdapat Rancangan Inteface Menu yang berisi Menu 

data obat, menu obat keluar, menu obat masuk, menu jenis obat, menu data pegawai 

[3]. 

Mufida, Elly dkk. (2019), membahas tentang Rancang Bangun Sistem 

Informasi Inventory Pada Salon kecantikan. Dalam menjalankan usahanya belum 

adanya aplikasi khusus inventory barang sehingga semua kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran barang serta stock opname masih menggunakan form manual dan 

Excel dimana seorang staff gudang yang bertugas mencatat
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pada form data pengeluaran dan data pemasukan barang kemudian menyalinnya ke 

dalam excel, pada aplikasi tersebut belum bisa menyimpan data dan informasi 

secara terpusat pada suatu basis data, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian 

informasi dan kehilangan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Metode 

yang  digunakan oleh peneliti adalah metode waterfall dan menggunakan 

framework codeigniter, UML sebagai tools dan PHP sebagai bahasa pemrograman 

dalam pembuatan rancang bangun sistem inventory salon yang di dalamnya berisi 

menu data master, menu data transaksi, menu data stok barang. Hasil dari penelitian 

berupa sistem informasi inventory yang berjalan secara efektif. [4] 

H, Feri Prasetyo & Novriantika (2019) membahas tentang Penerapan Aplikasi 

Web Pengelolaan Persediaan Barang CV Tong Ku Raja Tambun Bekasi. Peneliti 

memiliki masalah yaitu masih menggunakan cara manual mulai dari pendataan data 

barang masuk, data permintaan barang, data pengiriman barang, data pengembalian 

barang sampai dengan pembuatan laporan. Hal ini dapat menyebabkan 

penumpukan faktur permintaan barang, menyebabkan sulitnya dalam pendataan 

permintaan barang oleh cabang untuk dilakukan pengiriman barang, dalam kejadian 

pada saat ada kesalahan barang yang diminta dan barang yang dikirim 

menyebabkan lamanya pengembalian barang, kesalahan dalam perhitungan stok 

barang serta sulit dalam mendapatkan laporan pada saat dibutuhkan secara 

langsung. Metode dalam penelitian ini menggunkan metode waterfall dan hasil 

penelitian berupa sistem informasi berbasis website dimana dengan adanya sistem 

tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengolahan data, mulai dari 

data barang masuk, data permintaan barang, data pengiriman barang, data 

pengembalian barang sampai dengan pembuatan laporan [5]. 

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian lanjutan dari jurnal 

Suryadi, Andri dkk. (2018), tentang Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan 

Obat Berbasis Web Di Apotek Xyz. Menjelaskan tentang permasalahan yang 

dihadapi yaitu tidak sedikit sistem informasi pengolahan data obat yang ada di 

Apotek saat ini masih bersifat konvensional. Peneliti melakukan pengembangan 

yaitu membuat aplikasi penjadwalan stok opname di ifa msglow jepara berbasis 

web, dengan membuat pembaruan sebuah notifikasi jika ada barang yang hampir 



9 
 

 
 

habis dan juga produk yang akan kadaluarsa, dengan interface pertama yaitu 

halaman login untuk admin, kemudian interface halaman Dashboard admin yang 

berisi penginputan data barang yang masuk dan barang keluar, menu untuk melihat 

stok barang, menu rekap laporan. Aplikasi ini di buat menggunakan metode 

waterfall dengan  php dan framework CodeIgniter. Peneliti di sini memperbarui 

aplikasinya dengan membuat sebuah notif jika ada barang yang hamper habis dan 

juga produk yang akan kadaluarsa. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Persediaan 
Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan 

digunakan untuk keperluan dimasa mendatang, misalnya digunakan dalam proses 

produksi maupun dijual kembali. Persediaan tersebut dapat berupa bahan baku, 

barang dalam proses, barang jadi, ataupun bahan pembantu. Persediaan merupakan 

kegiatan yang perlu dan harus mendapatkan perhatian khusus dari manajemen 

perusahaan terkait [6]. 

Hal-hal yang perlu diketahui dalam persediaan barang yaitu fungsi, fungsi 

dapat diefektifkan seperti berikut : 

a. Fungsi Decoupling 

Fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan dengan mengadakan 

pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. 

b. Fungsi Economic Size 

Penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya 

potongan atas pembelian bahan maupun kualitas untuk dipergunakan dalam 

proses konversi, serta didukung kapasitas gudang yang mencukupi. 

c. Fungsi Antisipasi 

Fungsi penyimpanan persediaan bahan untuk penyelamatan jika 

memungkinkan terjadinya keterlambatan datangnya pesanan bahan dari 

pemasok agar proses konversi tetap berjalan lancar. 
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2.2.2 Manajemen Stok Barang 

Manajemen Stok barang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam membuat keputusan sehingga kebutuhan akan persediaan barang 

untuk keperluan dalam kegiatan penjualan perusahaan dapat terpenuhi secara 

optimal. Jika terjadi persediaan yang terlalu banyak (over stock) menyebabkan 

terlalu banyak  biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan selama stok barang 

tersimpanan di gudang. Disamping itu persediaan yang terlalu banyak terlalu 

banyak mengakibatkan kerugian karena modal menganggur dan tidak berputar yang 

seharusnya bisa digunakan untuk yang lain. Begitu juga sebaliknya kekurangan 

persediaan barang dapat menyebabkan terganggunya proses kegiatan perusahaan 

sehingga mengakibatkan berkurangnya pelayanan terhadap pembeli [7]. 

Salah satu cara mengendalikan persediaan barang  yaitu dengan menentukan 

stok minimal persedian barang dan stok maksimal persedian barang untuk disimpan 

dalam gudang suatu perusahaan. Maka penggunaan Metode Min-Max stok adalah 

solusi untuk pengendalian persediaan stok barang, Metode min-max stok yaitu 

metode pengendalian persediaan stok barang pengaman yang harus ada, kebijakan 

persediaan minimum, dan persediaan maksimum. Pengendalian persediaan 

menggunakan metode min-max stok meliputi beberapa tahapan yaitu: 

A. Menentukan Persediaan Pengaman (Safety stock). Safety stock atau persediaan 

pengaman adalah persediaan tambahan untuk menjaga persediaan sewaktu-

waktu ada tambahan kebutuhan atau keterlambatan kedatangan barang. 

 

Safety Stock = (pemakaian maksimum-T)*C 

 

Dengan rincian sebagai berikut :  

Pemakaian maksimum = pemakaian tertinggi yang dilakukan perusahaan 

T = pemakain rata-rata produk per periode (pcs) 

C = lied time atau jarak pemesanan 

B. Menentukan Persediaan Minimum (Minimum Inventory). Minimum Stock 

adalah dimana pemesanan kembali persediaan harus diadakan sehingga 
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kedatangan atau penerimaan bahan bisa tepat pada waktunya dimana jumlah 

persediaan sama dengan Safety stock. Dalam metode persediaan yang lain, 

minimum stok biasanya disebut dengan Re Order Point. 

 

Minimum inventory = (T * C) + R 

 

Dengan rincian sebagai berikut : 

T = pemakain rata-rata produk per periode (pcs) 

C = jarak pemesanan pemesanan. 

R =  Safety Stock 

 

C. Menentukan Persediaan Maksimum (Maximum Inventory). Maximum Stok 

adalah jumlah maksimum persediaan yang diperbolehkan untuk disimpan 

dalam gudang.. 

Maxsimum inventory = 2 * ( T *C ) 

 

Dengan rincian sebagai berikut : 

T = pemakaian rata-rata produk per periode (pcs) 

C = jarak pemesanan pemesanan. 

 

2.2.3 Pemrogaman Web 

Dalam membuat interaksi yang baik dibutuhkan beberapa model 

pemrograman. Model yang umum digunakan yakni server-side dan client-side. 

Server adalah komputer yang berjalan tanpa henti sebagai tempat file atau program 

dari aplikasi web yang diletakkan. Sedangkan client adalah user yang akan 

mengakses program ke server dengan menggunakan alamat atau address yang 

menarik dan unik secara umum menggunakan web browser . 

Website atau situs web merupakan kumpulan halaman yang berkaitan satu 

sama lain.di dalam website terdapat informasi seperti multimedia. “Website adalah 

sistem yang berkaitan dengan dokumen dan sebagai informasi untuk menampilkan 

teks, gambar, multimedia dan lain-lain pada jaringan yang terhubung internet” [8]. 
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Biasanya website memiliki domain dengan karakteristiknya sendiri dan website 

dipublikasikan pada web server. Website bisa diakses melalui jaringan IP publik di 

seluruh dunia. Untuk mengakses sebuah website kita membutuhkan sebuah 

browser. 

Aplikasi berbasis web juga merupakan suatu perangkat lnak yang dikodekan 

dengan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, Javascript, PHP dan bahasa 

pemrograman lainnya menggunakan web browser. Kelebihan dari aplikasi berbasis 

web diantaranya : 

a. Bisa dijalankan dimanpun dan kapanpun menggunakan jaringan internet tanpa 

menginstall terlebih dahulu. 

b. Tidak memerlukan lisensi. 

c. Fleksibel dalam penggunaan disistem operasi. 

d. Dapat diakses banyak perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dll. 

e. Mudah dikembangkan. 

Dalam perancangan seuah aplikasi berbasis web, diperlukan perangkat 

pendukung seperti sebuah perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) serta pernagkat pendukung lainnya . 

 

2.2.3.1 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa dari script yang bisa 

ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP sering digunakan untuk 

membuat program atau situs web dinamis [9]. 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan salah satu bahasa pemrograman 

web yang paing populer dan bersifat serverside, artinya bahasanya berbentuk 

sebuah script yang disimpan kemudian dijalankan oleh webserver dalam bentuk 

script HTML (Hypertext Markup Language). Salah satu contoh framework PHP 

adalah Codeigniter Framework dan Laravel. PHP juga dikenal sebagai 

pemrograman script yang dibuat dengan editor HTML [10]. 

Secara umum PHP dibangun agar bisa bekerja sama dengan database server 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga saat membuat dokumen HTML yang bisa 
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diakses database menjadi lebih  mudah. Bahasa scripting ini memiliki tujuan yaitu 

untuk membuat aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya dapat 

memberikan hasil pada web browser, namun  proses keseluruhan dijalankan di 

server [11]. 

  

2.2.3.2  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.  

Framework merupakan sebuah kumpulan kode atau potongan program yang 

berupa suatu library (pustaka) dan tool (alat) yang dipadukan sedemikian rupa 

sehinggan menjadi suatu kerangka kerja yang utuh guna mempermudah dan 

mempercepat dalam proses pengembangan aplikasi [12]. Framework memiliki 

banyak jenisnya, seperti CodeIgniter, Yii, Zend, Laravel, Simpony dan lainya. 

Keuntungan menggunkan framework, selain waktu yang lebih singkat dalam 

perancangan, framework juga mudah dalam pembacaannya sehingga bai dilakukan 

secar teamwork dalam memudahkan perancangan dan pengembangan aplikasi. 

 

Tabel 2.1 Peringkat Penggunaan Framework 2021 

No. Framework 
Github 

Score 

Stack 

Overflow 

Score 

Overall 

Score 

1. React 99 98 98 

2. ASP.NET MVC 
 

95 95 

3. Angular 91 96 93 

4. Ruby on Rails 87 99 93 

5. AngularJS 89 97 93 

6. Vue.js 100 87 93 

7. Django 89 97 93 

8. Laravel 90 93 91 



14 
 

 
 

9. ASP.NET 80 100 90 

10. Spring 86 94 90 

11. Express 88 87 87 

12. Flask 89 83 86 

13. Meteor 86 80 83 

14. Symfony 81 86 83 

15. CodeIgniter 79 86 82 

16. JSF 
 

81 81 

17. Ember.js 80 78 79 

18. .NET Core 77 80 78 

19. Google Web Toolkit 
 

77 77 

20. CakePHP 72 80 76 

Sumber : https://hotframeworks.bruzilla.com/#top-frameworks 

 

 

Gambar 2.1 Peringkat Framework 2021 [13] 

 

CodeIgniter adalah framework yang sifatnya open source dan 

banyak digunakan untuk membangun program/aplikasi php dinamis. 

Tujuan utama pembuatan dan pengembangan codeIgniter adalah untuk 

memudahkan developer dalam mengerjakan aplikasi lebih cepat dari pada 
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harus menulis semua kode dari awal hingga akhir. CodeIgniter juga 

menyediakan sebuah library yang dapat mempermudah dalam pembuatan 

atau pengembangan aplikasi berbasis web. CodeIgniter diperkenalkan 

kepada umum pada tanggal 28 februari 2006. CodeIgniter sendiri 

mengunakan konsep Model-View-Controller (MVC) development pattern. 

CodeIgniter merupakan salah satu dari framework tercepat untuk 

membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi dari pada  lainnya. Pada 

kegiatan frOSCon (august 2008), pembuat php Rasmus Lerdorf mengatakan 

dia sangat menyukai codeIgniter karena lebih ringan dan cepat dari pada 

framework lainnya (“because it is faster, lighter and the least like a 

framework”) [12]. Adapun kelebihan tersendiri framework codeiginiter ini 

yaitu : 

1. Gratis 

Framework Codeigniter mempunyai lisensi dibawah Apache/BSD 

open-source sehingga bersifat gratis. 

2. Berukuran sangat kecil 

Ukurannya yang sangat kecil merupakan salah satu keunggulan 

tersendiri jika dibandingkan framework lain yang membutuhkan 

space yang besar dan membutuhkan resuource yang besar juga.  

3. Menggunakan konsep MVC 

Codeigniter menggunakan konsep MVC yaitu Model, View dan 

Controller yang gunanya memisahkan antara layer application-logic 

dengan presentation. Dengan menggunakan konsep ini, kode PHP, 

query MySQL, Javascript dan CSS dapat dipisahkan sehingga hanya 

memakan space yang kecil dan lebih mudah diperbaiki apabila 

terjadi kesalahan. 
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a) Model 

Model merupakan representasi dari proses bisnis didalam 

setiap perangkat lunak. Model merupakan suatu bagian yang 

bertugas dalam mengolah data mentah menjadi data yang 

mengandung arti yang dibutuhkan oleh pengguna. Suatu model 

biasanya berhubungan dengan sebuah database untuk 

memanipulasi data, untuk menangani validasi dari bagian 

controller, tetapi tidak dapat berhubungan secara langsung 

dengan view. Model biasanya mendukung controller dalam 

memecah fungsi dalam pemrosesan aplikasi. Model berisi class 

dalam controller yang didefinisikan class pada objek atau 

penambahan suatu fungsi. 

b) View 

View merupakan suatu bagian yang menangani suatu logika 

representasi. Dalam pengembangan aplikasi web bagian ini 

biasanya berisi sebuah file template HTML yang diatur pada 

bagian controller. View juga berfungsi untuk menerima dan 

merepresentasikan suatu data kepada users. Pada bagian ini 

tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Biasanya 

berupa antarmuka (interface) yang dimunculkan. View 

menampilkan data yang disiapkan oleh controller dan model. 

c) Controller 

Controller bertugas untuk mengatur hubungan antara bagian 

model dan bagian view, controller berfungsi dalam menerima 

sebuah request (permintaan) yang diperoleh dari users yang 

kemudian diproses oleh suatu aplikasi. Controller juga 

merupakan suatu komponen yang digunakan untuk bekerja 

bersama dengan model dan mengatur view mana yang akan 

digunakan [12]. 
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Adapun diagram dari program framework CodeIgniter yang 

menggunakan konsep MVC ini ditunjukkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Alur MVC [12]. 

 

CodeIgniter adalah framework dengan konsep Model, View, Controller 

(MVC) untuk membangun web dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP. Dengan menggunakan CodeIgniter maka pembuatan aplikasi bisa lebih 

cepat dan mudah. Pada Codeigniter terdapat panduan pengguna CodeIgniter, 

panduan ini akan otomatis ada saat kita sudah berhasil menginstal CodeIgniter 

di laptop atau komputer.  

 

2.2.3.3 phpMyAdmin 

PhpMyAdmin merupakan perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa 

pemprograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL 

melalui jejaring WWW (World Wide Web). PhpMyAdmin juga mendukung 

berbagai operasi MySQL, diantaranya (Mengolah basis data, tabel-tabel, bidang 

(field), relasi (relations), indexs, pengguna (user), perizinan (permissions) dan 

lainya [14]. 
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Gambar 2.3 Php Myadmin. 

2.2.3.4 Web Server (Apache) 

Web Server merupakan internet server yang mampu menjalankan koneksi 

perpindahan data dalam protokol HTTP web server dari internet server disamping 

email dan ftp. Macam-macam web server diantaranya seperti Apache (Open 

Source), Xitami IIS dan PWS (Persolan Web Server) [14]. Dari beberapa macam 

web server yang tersedia sekarang ini, peneliti memilih web server Apache dalam 

proses pengolahan databasenya. 

Apache merupakan web server yang dapat dijalankan di berbagai sistem 

operasi, seperti microsoft Windows, Linux, Unix, Novell Netware serta sistem 

operasi lainnya yang digunakan untuk melayani dan melakukan pengaturan fasilitas 

web menggunakan sebuah protokol yang dikenal dengan HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol). Web server ini dirancang untuk menampilkan data, dimulai dari 

teks, hypertext dan gambar yang merupakan keunggulan dari web.  

 

2.2.3.5 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 [15].  
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MySQL merupakan database yang paling diminati sebagai peranti 

perangkat lunak yang open source, dengan alasan program ini merupakan 

database yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan untuk media 

penyimpanan data. menjadi database server yang mampu untuk memanajemen 

database dengan baik. Jenis MySQL yaitu RDBMS (Relational Database 

Management System). Maka dari itu, istilah seperti baris, kolom, tabel, dipakai 

pada MySQL [16].  

 

Gambar2.4 Relasi table. 

 

2.2.3.6 XAMPP 

Xampp atau Wampp merupakan suatu perangkat lnak yang bebas atau open 

source (tidak berbayar) yang banyak mendukung suatu sistem informasi. Xampp 

atau Wampp merupakan tools yang menyediakan bayak paket perangkat lunak yang 

dibungkus dalam satu paket  yakni HTTP Server, Apache, MySQL, dan PHP. 

Dengan adanya Xampp atau Wampp ini memungkinkan pengembang aplikasi web 

bisa menjalankan program web secara tanpa adanya bantuan jaringan internet atau 

offline dan tanpa harus melakukan konfigurasi secara server, Apache, PHP dan 

MySQL secara manual. Software – software tersebut dapat membuat komputer 

seakan – akan menjadi web server sungguhan seperti yang ada diinternet [14].  
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Dalam menjalankan Xampp atau Wamppp ini memiliki perbedaan ketka 

menjalankan program pada operasi sistem yang berbeda seperti Windows dan 

Linux. Berikut ini adalah langkah – langkah untuk menjalankan Xampp atau 

Wampp di Windows : 

Pilih menu start-Pilih aplikasi Xampp-Jalankan Aplikasi Xampp 

Sedangkan langkah – langkah untuk menjalankan Xampp di linux adalah 

sebagai berikut : 

1. Buka terminal pada linux. 

2. Ketikan sudi /opt/lampp/lampp start pada terminal 

3. Klik Enter. Maka aplikasi Lampp secara otomatis telat berjalan atau hidup. 

4. Jika ingin mematikan Lampp, ketikan sudo /opt/lampp/lampp stop pada 

terminal. Maka secara otomatis aplikasi Lampp akan berhenti atau mati . 

 

2.2.4 UML ( Unified 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 diagram. Beberapa diagram terfokus pada teori object oriented dan sebagian 

pada detail rancangan maupun konstruksi, ditujukan sarana komunikasi  

programmer maupun pengguna [17]. 

a. Usecase 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. “Use 

case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan 

sistem informasi yang dibuat” [18] [19]. 
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Tabel 2.2 Simbol Use Case. 

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 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 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. 
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7  Collaboration  Interaksi elemen lain yang saling 

bekerja sama guna untuk menyediakan 

suatu perilaku yang besar dari jumlah 

use case yang ada. 

 

 

Contoh Use Case : 

 

Gambar 2.5 Contoh Use Case. 

 

b. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan 

kolaborasi yang dinamis antara obyek dengan lainnya. Kolaborasi ini 
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dirunjukkan dengan adanya interaksi antara obyek didalam dan di sekitar 

sistem yang berupa pesan atau instruksi yang berurutan. Sequence diagram 

umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu skenario atau urutan 

langkahlangkah yang dilakukan baik oleh aktor maupun sistem yang 

merupakan respon dari sebuah kejadian untuk mendapatkan hasil atau 

output. 

Tabel 2.3 Simbol sequence. 

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 

mengarah pada objek yang 

menerima pengembalian. 
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Contoh sequence diagram : 

 

Gambar 2.6 Contoh sequence diagram. 

c. 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 antara mereka yaitu 

mereka mendukung perilaku parallel. Dalam beberapa hal, activity diagram 

memainkan peran mirip diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara notasi 

diagram alir adalah activity diagram mendukung behavior paralel. Node pada 

sebuah activity diagram disebut sebagai action, sehingga diagram tersebut 

menampilkan sebuah activity yang tersusun dari action [20]. 

 

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram. 

No Simbol  Nama  Deskripsi 

1  Action State Menggambarkan 

keadaan elemen dalam 

kegiatan aliran 

aktifitas. 
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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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Comtoh activity diagram : 

 

Gambar 2.7 Contoh activity diagram. 

 

d. Class Diagram 

Class Diagram adalah  kumpulan dari beberapa objek yang sama. Yaitu 

objek yang memiliki keadaan sesaat (state) dan perilaku (behavior). State 

merupakan sebuah kondisi objek tersebut yang dinyatakan dalam sebuah 

attribute. Sedangkan untuk perilaku suatu objek mendefinisikan bagaimana 

dari sebuah objek bertindak dan memberikan. Rancangan Arsitektur 

Perangkat Lunak menggambarkan desain sistem dari suatu sistem yang akan 

dibuat [21].  
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Tabel 2.5 Simbol Class Diagram. 

 

Contoh Class Diagram : 

 

Gambar 2.8 Contoh Class Diagram. 
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2.2.5 Pengertian Black Box Testing 

Black box testing merupakan sebuah pengujian yang dilakukan dengan cara 

hanya mengamati hasil eksekusi melalui data yang diuji dan mengecek semua 

fungsi dari perangkat lunak. Jadi dapat dianalogikan seperti kita sedang melihat 

sebuah kotak hitam, kita hanya dapat melihat penampilan luarnya tanpa tau isi yang 

ada dibalik bungkus hitamnya.  

Black Box Testing merupakan sebuah metode pengujian perangkat lunak 

yang menguji keberfungsionalnya sebuah aplikasi yang berbeda dengan struktur 

internal atau kerja. Uji khusus dibangun di seputar spesifikasi dan persyaratan, 

yakni fungsi apa yang harusnya dilakukan. Menggunakan deskripsi luar dari 

perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan dan desain sistem untuk 

menurunkan uji khusus. Tes ini bisa menjadi fungsional ataupun non fungsional, 

meskipun biasanya menjadi fungsional. Perancang uji memilih input yang valid dan 

tidak valid dalam menentukan output yang benar [22]. 

 

Gambar 2.9 Proses Black Box Testing. 

 

2.2.6 Metode Pengembangan Sistem 

Metode waterfall merupakan model System Development Life Cycle 

(SDLC) paling sederhana yang bersifat sistematis karena dalam membangun suatu 

software dilakukan dengan cara beruntun. Metode ini hanya cocok untuk 

pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. 

Waterfall mempunyai kata lain  yaitu “ Linier Sequential Model”. Model waterfall 

juga sering disebut “classic life cycle”. Disebut dengan waterfall karena setiap 

langkah demi langkah tahapan yang dilalui harus menunggu selesai tahap 

sebelumnya sebelum bisa melanjutkan dan berjalan sesuai urutan. Model waterfall 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 

dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan tahap pendukung [23]. 
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Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall memiliki 

lima tahapan sebagai berikut :  

 

Gambar 2.10 Permodelan Waterfall [24]. 

A. 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.  

B. Desain 

 Dalam proses tahap ini pengembang dapat menghasilkan 

suatu sistem dalam keseluruhan dan yang menentukan jalannya 

perangkat lunak sampai dengan algoritma secara rinci. 

C. Implementasi  

 Tahap jika seluruh desain diganti menjadi beberapa kode 

program. Hasil dari kode program masih berupa beberapa 

modul yang nantinya akan diintregasikan menjadi sebuah 

sistem yang sudah lengkap.  

D. 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.  
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E. Verifikasi  

 Yaitu pengguna atau klien menguji terlebih dahulu apakah 

sistem tersebut sudah sesuai dengan yang telah disetujui. 

F. 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 [25].  

 

.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 2.11 Kerangka Pemikiran.


