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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1. Tinjauan Studi 

Pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang dijadikan referensi dan sebagai media bertukar informasi. 

Adapun referensi tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifai pada tahun 2018 pada 

penelitian yang berjudul “Aplikasi Monitoring Perkembangan Anak Pada Pondok 

Pesantren Sohibul Ummah Berbasis Web”. Pada penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa aplikasi monitoring ini sebagai sarana penunjang bagi wali santri untuk 

mengetahui perkembangan anaknya yang berada di pondok pesantren Shohibul 

Ummah. Dimana yang dimaksud perkembangan dalam penelitian ini adalah 

merujuk pada presensi kegiatan santri dan peringkat akademik. Aplikasi ini dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL serta 

menggunakan metode pengembangan sistem waterfall.[1] 

Bunyamin dan Ryan Alparisi pada penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Santri di Pondok Pesantren 

Ash-Shofi Berbasis Web” tahun 2015 menjelaskan bahwa penerimaan dan 

pengeloaan data santri di Pondok Pesantren masih menggunakan dokumen kertas, 

sehingga sering terjadi penumpukan dokumen. Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah USDP (Unified Software Development Process) dengan 

UML (Unified Modelling Language) yang dikembangkan Oleh Graddy Booch, 

Ivar Jacobson dan James Rumbaugh. Pengembangan sistem masa depan 

merupakan tahapan setelah melakukan proses analisis. Dalam pengembangan 

terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu analisis usecase, perancangan 

class, model kontruksi, pengimplementasi dan terakhir yaitu proses pengujian. 

Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pengeloaan data santri.[2] 

Rizki Wahyudi dan Krisna Rhinaldi pada tahun 2018 melakukan 

penelitian dengan judul “Aplikasi Pembayaran Administrasi Santri Terintegrasi 

SMS Gateway”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi pengolahan data 

administrasi santri yang terintegrasi SMS gateway. Pengolahan data dalam proses 

pembayaran administrasi santri masih dilakukan secara konvensional. Aplikasi 
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dapat dikembangkan dan terukur, maka digunakan metode pengembangan sistem 

Waterfall. Pengujian dilakukan dengan dua pendekatan alpha testing dan beta 

testing. Alpha testing merupakan pengujian yang dilakukan di sisi pengembang 

untuk menguji fungsional sistem menggunakan metode Blackbox, hasil pengujian 

alpha testing memperlihatkan bahwa semua fungsional sistem berfungsi dengan 

baik, dan beta testing dilakukan menggunakan metode kuesioner untuk menguji 

sistem pada pengguna akhir berkaitan dengan kelayakan aplikasi. Hasil pengujian 

beta testing didapat prosentasi 95,5% pengguna setuju sistem telah layak di 

implementasikan. [3] 

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Safii dan Vidy Vidy 

yang berjudul “Perancangan Bangun Alat Monitoring Notifikasi Tegangan Genset 

Berbasis Internet of Things dan SMS Gateway”. Penelitian menggunakan metode 

prototype ini menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat mengukur suhu genset, 

menilai tegangan arus listrik, menilai tinggi tegangan kemudian apabila hasil dari 

penilaian tersebut tidak sesuai dengan batas yang ditentukan, maka aplikasi akan 

secara otomatis mengirim SMS gateway berupa pemberitahuan bahwa tegangan 

generator sudah melebihi batas maksimal. Penilaian yang digunakan untuk 

menentukan batas tegangan genset adalah metode SMART (Spesific, Measurable, 

Attainable, Relevant, Time-Bound). [14] 

Selanjutnya pada buku yang berjudul “Mudah Membuat Aplikasi SMS 

Gateway dengan CodeIgniter” dijelaskan komponen apasaja yang dibutuhkan saat 

membuat aplikasi website menggunakan CodeIgniter yang terintegrasi dengan 

SMS gateway. Dalam buku ini pembuatan aplikasi selain menggunakan 

CodeIgniter juga menggunakan Gammu yaitu sebuah aplikasi cross-platform yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan antara database SMS Gateway dengan sms 

device.[15] 

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Referensi Penelitian 

Judul Penulis Persamaan Perbedaan 

Aplikasi 

Monitoring 

Perkembangan 

Muhammad 

Rifai 

- Laporan hasil 

belajar santri 

Penggunaan 

metode 

pengembangan 
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Anak Pada 

Pondok Pesantren 

Sohibul Ummah 

Berbasis Web  

- Berbasis web sistem waterfall 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Pengelolaan Data 

Santri di Pondok 

Pesantren Ash-

Shofi Berbasis 

Web  

Bunyamin dan 

Ryan Alparisi 

- Digitalisasi 

aktivitas 

administrasi 

Pondok 

Pesantren. 

- Berbasis Web 

Hasil akhir 

adalah sistem 

pengelolaan 

data santri 

Aplikasi 

Pembayaran 

Administrasi 

Santri Terintegrasi 

SMS Gateway  

Rizki 

Wahyudi dan 

Krisna 

Rhinaldi 

Penggunaan metode 

pengujian blackbox 

Menggunakan 

metode 

pengembangan 

sistem waterfall 

Perancangan 

Bangun Alat 

Monitoring 

Notifikasi 

Tegangan Genset 

Berbasis Internet 

of Things dan 

SMS Gateway 

M. Safii dan 

Vidy Vidy 

Menggunakan SMS 

gateway sebagai 

notifikasi aplikasi 

Pemanfaatan 

internet of things 

Mudah Membuat 

Aplikasi SMS 

Gateway dengan 

CodeIgniter 

Tim Wahana 

Komputer 

Menggunakan 

CodeIgniter dan 

berbasis website 

Menggunakan 

aplikasi Gammu 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

penelitian yang membahas mengenai digitalisasi laporan hasil belajar santri yang 
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disampaikan kepada wali santri melalui beberapa media seperti instant messaging 

dan sms gateway tetapi secara keseluruhan penelitian ini memiliki perbedaan 

dibeberapa aspek utama. Sehingga penelitian ini tidak sama dengan penelitian 

sebelumnya. Akan tetapi seluruh aspek yang berada pada penelitian sebelumnya, 

peneliti gunakan sebagai bahan referensi untuk mendukung penelitian ini. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Profil Pondok Pesantren Al-Husna 

Pada 15 Oktober 2002 berdirilah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren 

(YP3) Al-Husna, sebuah yayasan yang diresmikan oleh Bupati Jepara, 

Drs.H.Hendro Martojo. Pondok Pesantren Al-Husna merupakan sebuah instansi 

pendidikan swasta yang terletak di Gang Gapura Al-Husna 02/03 Ds. Pelemkerep, 

Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Selain pondok pesantren Al-Husna, Yayasan 

Pendidikan Al-Husna juga mengelola TKIT, SDIT, TPQ, MUQ. 

Sebagai pondok pesantren yang santrinya terdiri dari santri diusia belia 

yang sedang menghafalkan Alquran, pondok pesantren Al-Husna telah berhasil 

mencetak hafidz (sebutan untuk penghafal Alquran putra) dan hafidzah (sebutan 

untuk penghafal Alquran putri) yang tersebar di daerah Jepara dan sekitarnya serta 

beberapa diluar pulau jawa. 

Tabel 2. 2 Jumlah Santri Ponpes Al-Husna 

Data Santri 

Santri Putra Santri Putri 

194 187 

Data Pengajar 

Ustadz Ustadzah 

21 18 

 

Jumlah santri yang sedang belajar di pondok pesantren Al-Husna adalah 

194 santri putra dan 187 santri putri dengan rentang usia 7 sampai 14 tahun. 

Adapaun pengajar yang ditugaskan berjumlah 21 ustadz dan 18 ustadzah. Data ini 

peneliti dapatkan berdasarkan data santri pondok pesantren Al-Husna per Januari 

2021. Data ini hanyalah data santri yang masih menempuh Pendidikan SD.  
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1.2.2. Pondok Pesantren 

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapat 

imbuhan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat, maka artinya 

adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan 

dari kata “santri” (manusia baik) dengan suku kata “tra” (suka menolong) 

sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik.[15] 

Lebih jelas mengupas asal usul perkataan santri, ia berpendapat Santri itu 

berasal dari perkataan “sastri” sebuah kata dari Sansekerta, yang artinya melek 

huruf, dikonotasikan dengan kelas literary bagi orang jawa yang disebabkan 

karena pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab yang bertuliskan 

dengan Bahasa Arab. Kemudian diasumsikan bahwa santri berarti orang yang 

tahu tentang agama melalui kitab-kitab berbahasa Arab dan atau paling tidak 

santri bisa membaca Alquran, sehingga membawa kepada sikap lebih serius 

dalam memandang agama. Juga perkataan santri berasal dari bahasa Jawa 

“cantrik” yang berarti orang yang selalu mengikuti guru kemana guru pergi 

menetap (istilah pewayangan) tentunya dengan tujuan agar dapat belajar darinya 

mengenai keahlian tertentu.[16] 

Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang dalam arti 

kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubug, rumah kecil dengan 

menekankan kesederhanaan bangunan atau pondok juga berasal dari bahasa Arab 

“Fundũq” yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana, atau mengandung arti 

tempat tinggal yang terbuat dari bambu.[16] 

Pesantren atau lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren dapat 

diartikan sebagai tempat atau komplek para santri untuk belajar atau mengaji ilmu 

pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji, biasanya komplek itu berbentuk 

asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan 

kesederhanaannya. 

Pondok pesantren dikenal pula sebagai tempat untuk mengaji. Baik itu 

mengaji kitab kuning maupun Alquran. Pondok pesantren sendiri terkenal sebagai 

sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum dan ketentuan pembelajaran 

sendiri. Hal ini tentunya tidak sama antara satu pondok pesantren dengan yang 

lainnya. Namun saat ini sudah banyak pondok pesantren modern yang 
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menggabungkan sistem pendidikan khas pondok pesantren dengan kurikulum 

pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. 

Sampai saat ini pondok pesantren masih menjadi banyak pilihan bagi 

orang tua yang ingin anaknya tidak hanya mahir dalam hal akademik tapi juga 

mengerti tentang keagamaan. Di sisi lain pondok pesantren juga menawarkan 

mengajari para santri untuk mandiri dalam kegiatan sehari-hari serta disiplin 

terhadap waktu dan aturan-aturan lain yang tentunya akan membawa dampak 

tersendiri bagi anak-anak nantinya. 

1.2.3. CodeIgniter 

Codeigniter atau CI merupakan sebuah framework  pengembangan 

aplikasi (Application Development Framework ) atau sebuah kerangka pembuatan 

program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Processor). 

Dengan framework CodeIgniter ini maka tidak perlu membuat program dari awal 

karena CodeIgniter telah menyediakan sebuah library  yang menggunakan 

antarmuka dan struktur logika yang sederhana untuk diakses[6]. 

CodeIgniter ini menggunakan pemodelan MVC (Model, View, Controller) 

yang dimana Model berfungsi sebagai tempat untuk menampung fungsi – fungsi 

yang akan digunakan dalam pengelolaan data sebuah aplikasi. View merupakan 

tempat yang digunakan untuk mengatur tampilan atau design sebuah halaman web 

atau aplikasi. Controller merupakan sebuah wadah berisi perintah yang digunakan 

untuk mengolah data, dan sebagai perantara antara model dan view. 

CodeIgniter adalah salah satu framework 

1.2.4. SMS Gateway 

SMS Gateway merupakan sebuah platform yang digunakan untuk 

mengirim atau menerima SMS yang biasanya digunakan pada aplikasi bisnis baik 

untuk kepentingan broadcast promosi, servis informasi, penyebaran produk atau 

jasa dan lain sebagainya.[12] 

Fitur yang ada pada SMS Gateway dapat dimodifikasi sedemikian rupa 

sesuai dengan kebutuhan. Beberapa fitur yang terdapat pada SMS Gateway seperti 

auto reply, broadcast message dan pengiriman terjadwal. 

Salah satu komponen penting yang digunakan dalam membangun sistem 

yang terintegrasi dengan SMS Gateway adalah SMSC (Short Message Service 
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Center) yang merupakan jaringan telepon seluler yang akan menangani 

pengiriman SMS. 

Saat ini banyak lembaga pendidikan yang menggunakan SMS Gateway 

sebagai media menyampaikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Hal 

ini karena sampai saat ini SMS gateway masih dinilai efektif dan efisien sebagai 

media informasi. Contoh penggunaan SMS gateway pada lembaga pendidikan 

adalah SMS gateway yang ada di Universitas Islam Nahdlatul Ulama, yang mana 

dapat memberikan informasi mengenai jadwal kegiatan seperti waktu pengisian 

kartu rencana studi, tagihan pembayaran, informasi pelaksanaan ujian tengah 

semester, pemberitahuan libur, dan lain-lain 

1.2.5. Website 

Website merupakan sekumpulan halaman yang berisi informasi berupa 

teks, gambar atau lainnya yang terhubung dengan internet dan terangkum dalam 

WWW (World, Wide, Web)[4]. Dalam pembuatan website biasanya menggunakan 

format HTML ( Hyper Text Markup Language ). Adapun jenis website juga terdiri 

dari website statis, website dinamis dan website interaktif. Adapun penjelasannya 

adalah: 

1. Website statis  

   Website statis adalah website yang mempunyai halaman yang tetap 

atau tidak berubah. Artinya jika akan melakukan perubahan pada halaman 

maka dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi 

struktur dari website tersebut.[4] 

2. Website Dinamis 

  Website dinamis adalah website yang secara struktur bisa diakses oleh 

user dan juga tersedia halaman backend untuk mengedit konten website 

tersebut. Sebagai contoh adalah website sekolah.[4] 

3. Website Interaktif 

  Website interaktif adalah website yang dimana user dapat berinteraksi 

dan beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. 

Biasanya ada satu orang sebagai moderator yang tugasnya adalah 

mengatur supaya topik yang diperbincangkan tidak keluar dari bahasan. 

Sebagai contoh website interaktif adalah Blog. 
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 Saat ini website menjadi salah satu teknologi yang banyak dipakai oleh 

berbagai lapisan masyarakat seperti perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga 

pemerintahan hingga situs belajar. Banyak lembaga pendidikan dari berbagai 

macam tingkatan yang saat ini telah memiliki website sebagai media informasi. 

Bahkan di masa pandemi Covid-19 ini, banyak sekali lembaga pendidikan yang 

menyediakan form pendaftaran siswa baru melalui website mereka. 

1.2.6. Pemodelan UML 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang 

berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, 

membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat 

lunak berbasis OO (Object Oriented). UML merupakan suatu kumpulan teknik 

terbaik yang telah terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan 

kompleks. UML tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, 

namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. Bagian-

bagian utama dari UML adalah view, diagram, model element, dan general 

mechanism.[9] 

Gambaran sebuah sistem secara umum dapat dilihat dari UML ini, karena 

UML merupakan panduan bagi programmer dalam membuat sebuah aplikasi. Hal 

ini dikarenakan dengan adanya UML yang sudah direncanakan dan dibuat 

sedemikian rupa memudahkan programmer untuk mengetahui secara keseluruhan 

sistem yang akan dibuat dan apa saja yang dibutuhkan. 

1.2.6.1.Use Case Diagram  

Usecase diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use casedigunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi tersebut.[10] 

 

 

Tabel 2. 3 Simbol dalam Usecase Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 
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1.    

Use case 

Use case adalah fungsional 

yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling 

bertukar pesan antar unit atau 

actor 

2 

 

 

Association 

Assocition adalah komunikasi 

antara actor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case 

diagram yang memiliki 

interaksi dengan actor 

3   

 

Actor 

Actor adalah proses, orang, 

atau sistem lain berinteraksi 

dengan sistem informasi yang 

akan dibuat 

4 

 

 

Extend 

Relasi use case tambahan 

dimana use case yang 

ditambah dapat berdiri sendiri 

meski tanpa use case 

tambahan itu 

5 

 

 

include 

Relasi use case tambahan 

dimana use case yang 

ditambah membutuhkan 

usecase ini untuk menjalankan 

fungsinya 

6   

generalization 

Hubungan antara dua buah 

usecase dimana fungsi yang 

satu merupakan fungsi yang 

lebih umum 
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7  
System 

Boundary 

Menspesifikasian paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas. 

 

Gambar 2. 1 Contoh Usecase Diagram 

Gambar 2.1 merupakan usecase diagram sebuah aplikasi sistem informasi 

nilai siswa. Dalam usecase tersebut digambarkan bahwa actor siswa dapat 

melakukan login, melihat nilai, mencetak raport dan melihat identitas. Pada actor 

Guru dapat menyetorkan nilai kepada admin untuk di upload. Sedangkan pada 

actor admin digambarkan admin dapat melakukan entry nilai (yang sebelumnya 

diberikan oleh guru) entry data siswa dan entry mata pelajaran. 

1.2.6.2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis. Simbol - simbol yang digunakan dalam 

activity diagram yaitu: 

 

Tabel 2. 4 Simbol dalam activity diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

 

 

Action State 

Menggambarkan suatu elemen 

dalam suatu aliran aktivitas 
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2. 

 

 

State 

Kondisi suatu elemen 

3. 

 

 

Flow Control 

Aliran aktivitas dari suatu 

elemen ke elemen lain 

4.  

 

Percabangan 

/ decision 

Lambing percabangan, ketika 

ada aktivitas lebih dari satu 

5. 
 

 

Initial State 

Titik awal 

6. 
 

 

Final State 

Titik akhir 
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Gambar 2.2 Contoh Activity Diagram sistem e-raport 

Gambar 2.2 merupakan activity diagram sebuah sistem e-raport. Pada 

diagram diatas digambarkan bahwa admin melakukan semua kebutuhan setup 

yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Admin pula yang memegang kendali atas 

setup data siswa, kelas dan mata pelajaran. Sedangkan guru hanya dapat 

melakukan input nilai dan melihat nilai. Sementara siswa hanya dapat melihat 

nilai saja. 

1.2.6.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada usecase dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Simbol-simbol yang digunakan dalam Sequence Diagram yaitu: 
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Tabel 2.5 Simbol Sequence Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Aktor orang, proses, 

atausistem lain 

yang berinteraksi 

dengans istem yang 

akan dibuat diluar 

sistem yang akan 

dibuatitu sendiri, 

walaupun symbol 

dari aktor adalah 

gambar orang, 

akan tetapi aktor 

belum tentu orang. 

Dinyatakan 

menggunakan kata 

benda diawal frase 

nama aktor 

 

2.  lifeline Menyatakan 

kehidupan atau 

objek 

3.  Objek 

 

Menyatakan objek 

yang berinteraksi 

pesan 

4.  Waktu aktif Menyatakan objek 

dalam keadaan 

aktif berinteraksi 

yang artinya semua 

yang terhubung 

Nama objek : nama kelas 
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kedalam waktu 

aktif adalah sebuah 

tahapan yang 

dilakukan 

didalamnya 

5.  

<<create>> 

Pesan tipe 

create 

Suatu objek 

membuat objek 

yang lain dan arah 

panah mengarah 

pada objek yang 

dibuat 

6.  

1 :nama_metode() 

Pesan 

tipecall 

 

Suatu ojek 

memanggil operasi 

atau metode yang 

ada pada objek lain 

ataupun dirinya 

sendiri 

7.  

1 :masukan 

 

Pesan tipe 

send 

Suatu objek 

mengirimkan data 

atau masukan 

ataupun informasi 

pada objek lain dan 

arah panah menuju 

ke objek yang 

dikirim 

8.  

1 :keluaran 

 

Pesan tipe 

return 

Suatu objek yang 

telah menjalankan 

suatu operasi atau 

metode dan 

menghasilkan 



 
 

15 
 

suatu kembalian ke 

objek tertentu.Arah 

panah menuju ke 

objek yang 

menerima 

kembalian. 

9.  

<<destroy>> 

Pesan tipe 

destroy 

Suatu objek 

mengakhiri hidup 

objek lain dan arah 

panah menuju 

objek yang 

diakhiri, jika ada 

create maka 

sebaliknya ada 

destroy 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Sequence Diagram Login 
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Gambar 2.3 merupakan sequence diagram dari modul login dari sebuah 

aplikasi. Digambarkan bahwa petugas melakukan login dengan memasukkan 

username dan password pada form login yang kemudian diproses oleh fungsi 

control login lalu diverifikasi dengan data user yang telah ada. Data username dan 

password ditemukan dan sistem menampilkan halaman utama. Jika Data 

username dan password tidak valid atau tidak ditemukan maka sistem 

memberikan pesan bahwa username dan password salah. 

1.2.6.4. Class Diagram 

Merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di 

dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan 

tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Class Diagram juga 

menunjukkan atribut - atribut dan operasi - operasi dari sebuah kelas dan 

constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Class Diagram 

secara khas meliputi: Class,Assosiations, Generalitation dan Aggregation, 

Attributes, operation/method dan visibility. 

Tabel 2.6 Simbol Class Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1.  

Nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 
 

Kelas  Kelas struktur sistem 

2.  

 

Nama_interface 

Antarmuka atau 

interface 

Konsepnya sama dengan 

interface di 

pemrograman 

berorientasi objek 

3.  Asosiasi/Association Relasi antar kelas 

bermakna umum yang 

biasanya disertai 

multiplicity 
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4.  Asosiasi berarah / 

directed association 

Relasi antar kelas 

bermakna kelas yang 

satu digunakan kelas lain 

yang biasanya disertai 

multiplicity 

5.  Generalisasi Relasi antar kelas 

bermakna generalisasi-

spesialisasi (umun 

khusus) 

6.  agregasi / 

aggregation 

 

Relasi antar kelas 

bermakna semua bagian 

(whole-part) 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Class Diagram Nilai Mahasiswa 

Gambar 2.4 merupakan sebuah Class Diagram sistem informasi nilai 

mahasiswa. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan login 

menggunakan nama dan password juga akan divalidasi terlebih dahulu oleh 

admin. Admin memiliki kendali penuh dalam sistem ini meliputi registrasi, 

validasi, otentifikasi dan otorisasi. 
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1.2.7. PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor ) merupakan bahasa pemrograman yang 

dikhususkan untuk pengembangan web dan menggunakan format HTML. PHP 

juga merupakan bahasa scriptingserver-side,  dimana pengolahan data dilakukan 

pada server sebagai penerjemah skrip program dan kemudian hasilnya akan 

dikirim kepada client.[7] 

PHP merupakan bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan 

dijalankan pada serverside yang artinya semua syntaks yang diberikan akan 

dijalankan pada server sedangkan yang dikirim ke browser adalah hasilnya saja. 

PHP ini juga bersifat open source sehingga source code-nya bisa diubah dengan 

bebas. PHP juga dapat digunakan dengan sistem operasi seperti windows ataupun 

linux dan web server apapun.[3] 

Selain open source dan berkembang cepat, PHP juga dinilai memiliki 

maintenance yang lebih mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang 

lain. Selain itu bahasa pemrograman PHP juga lebih udah dipelajari bagi pemula 

daripada bahasa pemrograman yang lain. 

1.2.8. MySQL 

MySQL adalah nama database dalam pengorganisasian data dengan tujuan 

memudahkan penyimpanan, pengelola data dan pengaksesan data yang 

terintegrasi dengan aplikasi web dengan database sebagai penyimpanan data. 

Dengan MySQL, kita bisa menyimpan data dan kemudian data bisa diakses 

dengan cara yang mudah dan cepat.[8] 

MySQL juga sebagai pengelola database terbesar yang  mampu 

memenejemen database  dengan baik serta memiliki keamanan dan platform 

berlisensi sehingga dapat digunakan komputer hampir di semua sistem operasi 

(OS). MySQL memiliki beberapa fitur diantaranya adalah tipe data yang terdiri 

dari, integer, float, double, Char, Date dan sebagainya yang dimana masing – 

masing tipe data memiliki fungsi tersendiri. 

1.2.9. XAMPP   

XAMPP (X(Windows/Linux)  Apache, MySQL, PHP dan Perl) 

merupakan sebuah paket server web PHP dan database MySQL yang paling 
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populer dikalangan pengembang web dengan menggunakan PHP dan MySQL 

sebagai databasenya.[9] 

XAMPP merupakan perangkat lunak yang mendukung sistem operasi dan 

merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi dari XAMPP yaitu sebagai 

server yang berdiri sendiri (localhost) dan terdiri dari Apache, HTTP server, 

MySQL dan penerjemah bahasa yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan Perl.[10] 

1.2.10. Blackbox Testing 

   Blackbox testing merupakan pengujian yang hanya mengamati hasilnya 

melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Dengan 

menggunakan pengujian blackbox kita hanya bisa melihat dan mengetahui 

tampilan dan output dari data yang telah diinputkan tanpa mengetahui proses 

didalamnya. Pengujian ini menjadi fungsional atau non-fungsional, walaupun 

biasanya fungsional. Dalam pengujian ini perancangan harus memilih input yang 

valid dan tidak valid untuk menentukan output yang benar.[11] 

 Beberapa klasifikasi blackbox testing yang digunakan dalam penelitian : 

1. Pengujian fungsional (functional testing), adalah pengujian operasional 

untuk memastikan apakah produk mereka sesuai dengan spesifikasi nya 

atau tidak. Pengujian ini hanya fokus pada keluaran yang dihasilkan dari 

input yang dipilih. 

2. Pengujian alfa (alfa testing), adalah pengujian operasional oleh 

penggunaatau tim uji independen dan pengujian ini biasanya digunakan 

sebelum perangkat lunak dilanjutkan ke pengujian beta. 

3. Pengujian beta (beta testing), adalah pengujian yang dilakukan setelah 

pengujian alfa. Pengujian ini merupakan pengujian dari rilisnya produk 

perangkat lunak yang dilakukan pelanggan dan diluar tim pemrograman. 
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1.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

Tidak Sukses 

Sukses 

Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi menggunakan 

framework codeigniter dan database 

mySQL serta mengintegrasikan 

aplikasi dengan SMS gateway 

Pengujian 

Pengujian aplikasi 

mengggunakan 

metode blackbox,  

Implementasi 

Uji coba hasil aplikasi 

pada ahli media, ahli 

materi dan responden 

umum 

Hasil yang ingin dicapai 

Wali santri mendapatkan 

notifikasi hasil belajar santri 

dan pembayaran SPP 

melalui SMS gateway 

Permasalahan 

Bagaimana cara membuat aplikasi 

laporan hasil belajar santri berbasis 

website yang terintegrasi dengan 

SMS Gateway 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dengan metode 

observasi, studi pustaka serta 

wawancara untuk merumuskan 

kebutuhan sistem dan kebutuhan 

user 

 
Analisa kebutuhan dan Desain Aplikasi 

Merumuskan kebutuhan fungsional dan 

non fungsional, membuat rancangan 

tampilan serta rancangan aplikasi 

berdasarkan kebutuhan sistem dan 

kebutuhan user 

Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran 


