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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Tinjauan Studi 

Dalam proses melaksakan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa 

referensi yang mendekati atau serupa sebagai dasar pelaksanaan penelitian 

ini, diantaranya ialah sebagai berikut : 

Menurut Liza Yulianti, dkk. (2020), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Aplikasi Sarana Prasarana Pendidikan Pada SMKN 4 Kota 

Bengkulu Menggunakan Pemrograman Visual Basic” menjelaskan bahwa -

permasalahan akan terjadi pada pendokumentasian dan pengelolaan aset di 

sekolah apabila pengelolaan sarana prasarana pendidikan tidak dikelola 

dengan baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah membuat aplikasi sarana dan 

prasarana pendidikan yang menggunakan bahasa pemograman visual basic, 

database nya MySQL serta metode pengembangan sistem yaitu Waterfall atau 

Sistem Development Life Cycle (SDLC). Diharapkan dengan adanya aplikasi 

ini dapat meningkatkan pelayanan informasi sarana prasarana pendidikan 

bagi pihak sekolah sehingga dapat menjamin mutu pendidikan SMKN 4 Kota 

Bengkulu. Hasil dari penelitian ialah aplikasi sarana prasarana pendidikan 

dengan laporan data ruang, laporan sarpras perjenis, laporan sarpras per ruang 

dan rekapitulasi sarpras pendidikan. [3] 

Ari Priono, dkk. (2020), yang telah melakukan penelitian dengan judul 

“Sistem Informasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Berbasis Website Smk 

Bakti Purwokerto”. Masalah yang terjadi yaitu dalam pengelolaan barang 

sarana dan prasarana kurang maksimal karena masih dilakukan dengan 

pencatatan di buku, dan juga menyebabkan sulitnya pada bagian staf Wakil 

Kepala Sarana dan Prasarana saat melakukan proses pencarian informasi 

barang karena data tidak detail dan tidak lengkap pada saat proses 

pembukuan. Sistem informasi ini berbasis website dan metode 

pengembangan sistemnya menggunakan metode prototype. Hasil penelitian 

ini ialah sistem informasi untuk sarana dan prasarana sekolah berbasis 

website pada SMK Bakti Purwokerto dan tujuan penelitian ini ialah 
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membantu staf Wakil Kepala Sarana dan Prasarana pada proses pencarian 

barang dengan menggunakan scan QR Code, serta perekapan laporan dan 

pengelompokan data saran dan prasarana sekolah. [4] 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Jery Ariska dan M. Jazman 

(2016), yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset 

Sekolah Menggunakan Teknik Labelling QR Code (Studi Kasus : MAN 2 

Model Pekanbaru)”. Menjelaskan bahwa di sekolahan ini dalam proses 

pengelolaan aset  masih menggunakan sistem pembukuan yang nantinya akan 

di input ke dalam piranti lunak dengan lembar tersebar. Sehingga peneliti 

merasa upaya yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam mengelola aset 

yang ada kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini ialah membangun 

sebuah Sistem Informasi untuk Manajemen Aset Sekolah yang dapat 

mempermudah pihak sekolah khususnya petugas dalam melakukan 

administrasi data aset secara terinci, pencarian untuk data aset dan pelaporan 

aset. Dalam merancang sistem ini  menggunakan Object Oriented Analysis 

and Design (OOAD), beserta tools Unified Modeling Language (UML) dan 

berbasis web. Metode pengembangan sistem yang digunakan ialah Waterfall 

dan pemanfaatan teknik Labelling QR Code digunakan untuk pencarian 

informasi barang agar lebih mudah. [5] 

Menurut buku yang telah ditulis oleh Rahmawati, Codeigniter ialah 

framework PHP dengan menggunakan konsep MVC (Model, View, 

Controller). Dimana konsep tersebut dapat mempermudah para pengembang 

dalam membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan cepat, karena MVC ini 

telah memecah query ke database (Model) dengan tampilan (View) dan logika 

pemograman (Controller). [6] 

Menurut buku yang telah ditulis oleh Roni Habibi, dkk. Dalam 

penerapan QR Code dapat diakses melalui ponsel yang ada aplikasi pembaca 

QR Code dan juga pastinya sudah terakses dengan internet untuk penghubung 

antara ponsel serta situs yang dimaksud melalui pemindaian QR Code. 

Dengan cara pengguna ponsel memastikan aplikasi pembaca QR Code sudah 

aktif lalu kamera diarahkan ke QR Code yang ingin dibaca, selanjutnya 
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program untuk membaca kode QR otomatis akan memindai data yang 

terdapat di QR Code tersebut. [7] 

Dari beberapa referensi tinjauan studi yang sudah diteliti sebelumnya 

tidak sepenuhnya persis dengan yang akan digunakan untuk penelitian ini 

tetapi aspek tertentu yang ada di penelitian terdahulu bisa menjadi pedoman 

informasi bagi penelitian ini, maka saat ini peneliti akan melakukan beberapa 

pengembangan dari model sebelumnya, yang awalnya hanya untuk aplikasi 

pendataan saja menjadi sebuah aplikasi berbasis web yang ditambahkan fitur 

lain seperti perekapan suatu data yang menggunakan Framework Codeigniter, 

dengan bahasa pemograman PHP, untuk databasenya akan menggunakan 

MySQL yang terjamin keamnannya serta lebih responsive. Dalam 

pengembangan aplikasi ini nantinya akan memanfaatkan teknologi QR Code 

atau pelabelan pada barang yang akan di olah dengan tujuan agar aplikasi 

yang akan dibangun nantinya dapat digunakan untuk memudahkan dan 

mempercepat dalam proses pendataan sarana prasarana yang terdapat di SMP 

Negeri 4 Jepara sehingga proses pendataan dan perekapan data untuk laporan 

ke aset daerah tersebut dapat lebih efisien dan terstruktur. 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1.  Profil Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jepara 

  Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jepara ialah salah satu 

sekolah menengah pertama negeri didirikan pada tanggal 11 juni 1990 dan 

terletak di Jl. Raya Jepara - Kuwasen Km.3 Kabupaten Jepara, Provinsi 

Jawa Tengah. Seperti SMP pada umumnya yang ada di Indonesia, SMP 

Negeri 4 Jepara ini dapat ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran mulai 

dari kelas VII sampai kelas IX dan SMP Negeri 4 Jepara juga sudah 

Akreditasi A. Kepala SMP Negeri 4 Jepara saat ini adalah Bapak Agus 

Awaluddin, S.Pd. M.M, M.Pd dan ada 37 Guru, serta ada siswa yang 

berjumlah 682 yaitu dari 335 siswa putra dan 317 siswa putri. Adapun 

ruangan yang terdapat di SMP Negeri 4 Jepara ini sebanyak 23 Ruang 

kelas, 2 Laboratorium IPA dan Komputer, Ruang Guru, Kantor TU, Ruang 

Kepala Sekolah, Ruang UKS, Ruang Koperasi, 1 perpustakaan dan lain-
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lain. Adapaun fasilitas tempat lain seperti Mushola, Kantin, Lapangan 

Sepak Bola, Lapangan Bola Basket, Lapangan Upacara dan lainnya.  

 

2.2.2.  Sarana dan Prasarana 

  Sarana ialah segala sesuatu atau semacam benda-benda maupun 

sebuah peralatan dapat bergerak yang bisa digunakan sebagai alat ketika  

mencapai suatu tujuan dan maksud tertentu. Contoh dari sarana yaitu 

komputer, rak dokumen, meja, kursi, papan tulis dan lain-lain.    

Sedangkan prasarana ialah segala sesuatu sebagai pendukung 

utama terselenggaranya pada suatu proses tertentu yang dapat berupa 

sebuah usaha, proyek, maupun pembangunan sebuah instansi dan lain-lain. 

Prasarana lebih dimaksudkan untuk benda-benda yang tidak begerak atau 

tidak bisa digerakkan. Contoh prasarana yaitu  gedung, ruang sekolah, 

lapangan, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain. [8] 

Menurut Januartiny (2015) menyatakan bahwa sarana dan 

prasarana ialah suatu alat penunjang yang dibutuhkan didalam proses 

pelayanan publik agar keberhasilan dapat tercapai. Karena jika kedua hal 

tersebut tidak ada, maka tidak akan mencapai sebuah hasil sesuai dengan 

rencana kegiatan yang diinginkan. 

Menurut Gunawan (2004), perlengkapan sekolah atau fasilitas 

sekolah dikelompokkan menjadi dua, ialah sebagai berikut : 

1. Sarana Pendidikan 

Ialah semua instrument peralatan, bahan dan perabot yang 

dipergunakan dalam melaksanakan suatu proses belajar mengajar di 

sekolah. 

2. Prasarana Pendidikan 

Ialah semua instrument pendidikan dasar yang dimana secara tidak 

langsung dapat membantu untuk menunjang sebuah proses pelaksaan 

pendidikan yang ada di sekolah. [9] 

Standar sarana dan prasarana pendidikan sudah diatur dalam PP 

No.32 tahun 2013 yang mengatakan bahwa standar sarana dan prasarana 

ialah terdapat kriteria perihal tentang ruang belajar, kemudian tempat 
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berolahraga, lalu tempat berkreasi serta fasilitas sumber belajar lainnya 

yang sangat dibutuhkan untuk menunjang suatu proses kegiatan 

pembelajaran sampai dengan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

2.2.3.  Quick Response Code (QR Code) 

 Quick response code (QR Code) ialah suatu barcode dua dimensi 

yang telah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 oleh perusahaan 

Jepang DensoWave. Barcode tersebut pertama kali digunakan dalam 

pendataan untuk inventaris produksi pada suku cadang kendaraan hingga 

sampai saat ini sudah digunakan untuk membantu di berbagai macam 

bidang. QR Code sendiri bisa dikatakan juga suatu teknik yang bisa 

mengubah data yang tertulis menjadi kode-kode dua dimensi yang dicetak 

menjadi sebuah media agar lebih ringkas untuk digunakan. QR Code 

merupakan sebuah pengembangan dari barcode yang memiliki satu 

dimensi, menjadi barcode dua dimensi yang memiliki salah satu model 

barcode yang bisa di deteksi/dibaca dengan menggunakan kamera 

handphone. [1] 

 

 

Gambar 2. 1 Contoh QR Code [10] 

 Tampilan QR Code lebih kecil dari sebuah barcode, namun QR 

Code mampu memuat data secara horizontal dan vertikal sehingga secara 

otomatis ukuran tampilan gambar dari QR Code hanya sepersepuluh dari 

ukuran sebuah barcode. Disamping itu, QR Code dapat menyimpan semua 

berbagai jenis data contohnya data angka/numerik, alphanumberik, biner, 

kanji/kana dan lain-lain. Meskipun sebagian simbol QR Code ada yang 

kotor atau rusak data akan tetap dapat tersimpan dan bisa dibaca, karena 

QR Code tahan terhadap kerusakan dan mampu membenahi suatu 
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kesalahan hingga 30% tergantung ukuran ataupun versi dari QR Code 

tersebut. Symbol yang berfungsi agar dapat terbaca dari sudut manapun 

dengan perolehan yang sama terdapat di tiga tanda yang berbentuk persegi 

dan berada di tiga sudut QR Code. 

 

2.2.4.  Framework Codeigniter 

Framework adalah kerangka kerja dalam suatu aplikasi web yang 

didalamnya terdapat suatu bagian program yang disusun sehingga 

programmer tidak harus membuat kode dari awal karena framework sudah 

menyediakannya. Codeigniter itu bersifat open source dengan 

menggunakan model dasar MVC (Model View Controller), suatu model 

framework konsep modern yang saat ini digunakan. 

 Framework Codeigniter ialah salah satu framework yang 

digunakan dalam membangun sebuah aplikasi yang berbasis web yang 

disusun dengan bahasa pemrograman PHP. Codeigniter ini dibuat oleh 

Rick Ellis, CEO Ellislab, Inc. Untuk sekarang ini, Codeigniter dipelihara 

dan dikembangkan oleh ExpressionEngine Developmen Team. Terdapat 

banyak library untuk menyelesaikan tugas-tugas di aplikasi berbasis web 

yang disediakan oleh codeigniter. Karena semua kelas dan modul yang 

dibutuhkan sudah tersedia, sehingga proses pembuatan web dapat 

dipercepat oleh codeigniter. [11] 

 

2.2.5.  PHP 

PHP diambil dari kata PHP yaitu Hypertext Preprocessor, ada juga 

yang menyebut bahwa PHP merupakan Personal Home Page. PHP berada 

di bawah lisensi GNU yang bisa digunakan secara bebas yang tanpa 

membayar lisensi apapun. PHP ialah skrip sisi server (server side script) 

kode program PHP hanya dapat dilihat pada salah satu sisi server. Pada 

sisi client muncul hanyalah kode HTML saja. PHP bisa dijalankan dengan 

menggunakan perangkat lunak freeware (gratis digunakan) yang berperan 

sebagai PHP server, yaitu Xampp, AppServ, dan PHPTriad. [12] 
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Menurut Anhar (2010), PHP ialah script yang menyatu dengan 

HTML yang berada didalam server (server side HTML embedded 

scripting). PHP merupakan script digunakan untuk membikin halaman 

website yang dinamis. Halaman yang akan ditampilkan ini dibikin pada 

saat halaman tersebut diminta oleh client. Pada informasi yang telah 

diterima client akan selalu up to date atau yang terbaru. Untuk semua 

script PHP dikelola pada server  yang mana script itu dijalankan. [13] 

 

2.2.6.  MySQL 

MySQL ialah salah satu jenis program untuk membuat database 

dimana program ini berfungsi untuk dapat menyimpan data, mengolah dan 

memanipulasi data di server [14]. Program ini bersifat open source, yaitu 

siapa saja bisa menggunakan dan tidak dicegah. MySQL ini dapat 

digunakan pada semua platform Windows maupun Linux. 

MySQL menggunakan sebuah bahasa Query standar yang punyai 

oleh SQL ( Structure Query Language). SQL ialah suatu bahasa 

permintaan yang sistematis dan telah distandarkan pada seluruh program 

pengakses database seperti Oracle, Posgres SQ1, SQL-Server, dan lainnya. 

[12] 

 

2.2.7.  Sublime Text 

Sublime Text merupakan editor teks untuk berbagai macam bahasa 

pemrograman termasuk pemrograman PHP yang berjalan pada Operating 

Sistem (OS) Windows. Sublime Text ialah editor text lintas platform 

berbasis Python Application Programming Interface (API) yang 

mempunyai banyak fitur-fitur. Sublime text juga banyak mendukung 

beberapa bahasa pemrograman seperti C++, C#, CSS, PHP, HTML, 

Javascript, ASP dan masih banyak lainnya. Programmer menggunakan 

sublime text untuk membuat dan mengedit source kode yang sedang 

dikerjakan. [15] 

Sublime Text Editor ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 18 

januari 2008, dan pada saat ini versi  dari Sublime Text Editor mencapai 
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versi ke 3 dan diterbitkan pada tanggal 29 januari 2013. Ada banyak fitur 

yang terdapat pada Sublime Text Editor yaitu minimap, membuka script 

secara side by side, lalu bracket highlight yang memberi kemudahan pada 

saat mencari kode snippets, serta drag and drop. 

 

Gambar 2. 2 Tampilan Sublime Text 

2.2.8.  Xampp 

XAMPP merupakan software aplikasi yang dipergunakan untuk 

pengembangan suatu website berbasis PHP dan juga sebagai server untuk 

local dalam pembuatan database dengan MySQL. Software aplikasi ini 

dibuat dan dikembangkan oleh Apache Friends. XAMPP ialah satu paket 

instalasi yang terdiri dari Apache, PHP, dan MySQL yang secara instan 

dapat digunakan dalam membantu proses instalasi ketiga produk tersebut 

sama seperti PHPtriad. Dengan dilengkapi control panel berbasis GUI, 

PhpMyadmin, dan tambah-ons yang  mendukung, XAMPP juga bisa 

dijalankan sebagai web server serta mendukung PHP. [16] 

XAMPP adalah sebuah aplikasi web server instan dan lengkap 

karena segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah situs web 

dengan Content Management System (Joomla) bisa dicoba didalam 

aplikasi ini. XAMPP juga lebih mudah untuk diaplikasikan pada komputer 

yang belum mempunyai server untuk bisa mengetahui situs yang dibuat 

dengan menggunakan bahasa server serta database server tersebut [14]. 
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Xampp memberikan interface yang mudah digunakan dan juga praktis. 

Selain itu juga bermanfaat sebagai server yang bisa berdiri sendiri 

(localhost) dan penerjemahnya menggunakan bahasa pemrograman. 

Perangkat lunak ini memberikan kebebasan untuk dikembangkan lebih 

lanjut. 

 

2.2.9.  Metode Pengembangan Sistem 

Model waterfall merupakan sebuah proses pengembangan  

perangkat lunak yang berurutan, dimana proses kemajuan diibaratkan 

seperti air terjun yang terus mengalir ke bawah yaitu melewati fase-fase 

perencanaan, lalu pemodelan, implementasi (kontruksi), dan pengujian. 

Model pengembangan software yang telah diperkenalkan oleh Winston 

Royce pada tahun 70-an ini ialah suatu model klasik namun sederhana 

dengan sistem aliran yang linier-keluaran dari tahap masukan untuk ke 

tahap berikutnya. 

Pada pengembangannya model waterfall ini memiliki beberapa 

tahapan secara terstruktur yaitu sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2. 3 Model Waterfall [17] 

a. Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini ialah analisa terhadap suatu kebutuhan sistem. 

Pengumpulan data untuk tahap ini bisa dilakukan dengan sebuah 

penelitian, wawancara ataupun study literatur. Seorang sistem analisis 

nantinya akan menggali suatu informasi yang sebanyak-banyaknya dari 
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seorang user sehingga akan terbentuk sebuah sistem komputer dan 

dapat melakukan tugas-tugas yang diinginkan dari user tersebut. Pada 

tahapan ini nantinya akan menghasilkan suatu dokumen user 

requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan 

keinginan dari user dalam pembuatan sebuah sistem. Data inilah yang 

nantinya akan menjadi suatu acuan sistem analisis untuk 

menterjemahkan kedalam sebuah Bahasa pemrograman. 

b. Desain 

Tahapan Desain ini akan mengartikan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang bisa diperkirakan sebelum dibuat 

kodingnya. Pada proses ini berpusat pada suatu struktur data, lalu 

arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) 

prosedural. Tahapan ini nantinya akan menghasilkan dokumen yang 

disebut software requirement. Dan dokumen ini akan dipergunakan 

programmer dalam melakukan aktivitas untuk pembuatan sistemnya. 

c. Coding & Testing 

Koding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang dapat 

dikenali oleh komputer yang dilakukan oleh programmer untuk 

menterjemahkan transaksi permintaan dari seorang user. Tahapan ini 

merupakan tahapan yang nyata dalam melakukan suatu sistem. Pada 

tahapan ini penggunaan komputer akan dimaksimalkan. Setelah 

pengkodingan selesai maka selanjutnya akan dilakukan sebuah testing 

terhadap sistem yang sudah dibuat tadi. Tujuan dari testing tersebut 

untuk menemukan sebuah kesalahan-kesalahan terhadap sistem dan 

kemudian bisa diperbarui. 

d. Penerapan 

Pada tahapan ini bisa dikatakan final dalam proses pembuatan suatu 

sistem. Dan setelah melakukan analisa, design, dan juga pengkodean 

maka sistem yang telah jadi ini bisa dipergunakan oleh user. 

e. Pemeliharaan 

Perangkat lunak atau sistem yang sudah disampaikan kepada pelanggan 

pastinya akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan tersebut bisa 
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terjadi karena sebuah kesalahan Karena perangkat lunak atau sistem 

harus menyesuaikan dengan lingkungan (peripheral atau sistem operasi 

baru), atau karena pelanggan memerlukan perkembangan fungsional. 

[17] 

Keuntungan dalam menggunakan model waterfall : 

a) Dari kualitas sistem yang dihasilkan akan baik karena oleh 

pelaksanaanya secara bertahap. Sehingga tidak fokus pada tahapa 

tertentu. 

b) Pada dokumen pengembangan sistem akan sangat terorganisir, karena 

setiap fase/tahapan harus terselesaikan dengan lengkap sebelum 

berlanjut ke tahapan berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahapan akan 

memiliki dokumen tertentu. 

Kelemahan dalam menggunakan model waterfall: 

a) Diperlukan adanya manajemen yang baik, karena pada proses 

pengembangan tidak bisa dilakukan secara berulang sebelum 

terbentuknya dari suatu produk. 

b) Kesalahan kecil bisa menjadi masalah yang besar apabila tidak 

diketahui sejak awal pengembangan. 

c) Pelanggan sulit mengemukakan kebutuhan secara eksplisit sehingga 

tidak bisa mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal 

pengembangan. [18] 

 

2.2.10. Black Box Testing 

  Black Box Testing merupakan pengujian yang mengabaikan 

mekanisme internal sistem atau komponen dan berfokus pada output 

yang dihasilkan dan merespon input yang telah dipilih dengan kondisi 

eksekusi tertentu. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan 

sistem dengan kebutuhan fungsional tertentu. Dalam pengujian tidak 

pernah memeriksa kode program dan informasi lebih lanjut mengenai 

program serta spesifikasinya. [11] 
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Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan dengan kategori 

sebagai berikut yaitu: 

a. Fungsi tidak benar atau hilang 

b. Kesalahan interface atau antarmuka 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses dtabase eksternal 

d. Kesalahan kinerja atau perilaku 

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi 

 

2.2.11. UML 

 UML (Unified Modelling Language) merupakan salah satu bahasa 

pemodelan untuk merancang pengembangan software yang berbasis 

object oriented. UML ialah bahasa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan 

teks-teks pendukung. Karena adanya kebutuhan pemodelan visual, maka 

UML muncul untuk men spesifikasi, menggambarkan, membangun, dan 

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. [19] 

UML sangat bermanfaat dalam penggambaran sistem yang mudah 

dipahami oleh pengembang dan juga memudahkan dalam penerjemahan 

yang awalnya dalam bentuk diagram menjadi suatu bahasa pengkodean. 

UML merupakan bahasa pemodelan sistem yang digunakan sebagai alat 

komunikasi antara pengembang dengan pengguna atau  pengembang itu 

sendiri untuk pemrograman berorientasi objek. 

   Berikut adalah bentuk dari diagram UML yaitu: 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah pemodelan yang berbentuk diagram 

untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Sebuah use case 

mempresentasikan sebuah interaksi antara satu aktor atau lebih dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang terdapat di dalam sebuah sistem informasi dan siapa 

saja yang berhak untuk menggunakan fungsi-fungsi itu. Use case 
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menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem 

tersebut. [19] 

Tabel 2. 1 Simbol Use Case 

No Simbol Nama Keterangan 

 

1. 

 

 

 

 

Actor 

 

Menggambarkan tokoh atau 

seseorang yang berinteraksi 

dengan sistem. Dan dapat 

menerima dan memberi 

informasi pada sistem. 

 

2. 

 

  

Use Case 

Menggambarkan proses atau 

kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh actor. 

 

3. 

 

  

Association 

Menghubungkan antara objek 

satu ke objek yang lain. 

 

4. 

 

  

Collaboration 

Interaksi elemen lain yang 

bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku yang 

besar dari jumlah yang ada. 

 

5. 

 

 

 

<<include>> 

 

Include 

Memungkinkan 1 use case 

menggunakan fungsionalitas 

yang disediakan oleh use 

case yang lain. 

 

6. 

 

<<extend>> 

 

 

Extend 

Memungkinkan 1 use case 

secara optimal menggunakan 

fungsionalitas dari use case 

yang lain 
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7. 

  

Generalization 

Hubungan pada objek anak 

berbagi perilaku dan struktur 

data dari objek induk. 

 

8. 

 

 

 

System 

Menspesifikasikan paket 

yang menampilkan sistem 

secara terbatas 

 

 

Gambar 2. 4 Contoh Use Case Diagram [20] 

 

b. Sequence Diagram 

Sequence Diagram ialah salah satu diagram yang menerangkan 

bagaimana suatu operasi itu dilakukan dan pesan apa yang dikirim hingga 

kapan pelaksanaannya. Sequence Diagram menggambarkan kelakuan 

objek pada sebuah usecase dengan deskripsi waktu daur hidup objek dan 

pesan yang dikirimkan maupun diterima antar suatu objek [19]. Oleh 

sebab itu untuk menggambarkan diagram sequence maka harus diketahui 

antara objek-objek yang telah terlibat dalam sebuah usecase beserta 

metode-metode yang dimiliki kelas yang dikelola menjadi objek untuk 

menghasilkan keluaran tertentu. 
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Tabel 2. 2 Simbol Sequence Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Object 

 

Entity Class 

Menggambarkan pos-pos objek 

yang mengirim dan menerima 

pesan. 

Menggambarkan hubungan 

kegiatan yang akan dilakukan. 

 

3. 

  

Boundary 

Class 

Menggambarkan kumpulan 

class yang menjadi interface 

atau interaksi antara satu actor 

dengan sistem seperti tampilan 

form. 

 

4. 

  

Message 

Berfungsi untuk menggunakan 

aliran pesan yang dikirim oleh 

pos-pos objek 

 

5. 

  

Control Class 

Menggambarkan penghubung 

antara boundary dengan tabel 

 

6. 

  

Lifeline 

Mengindikasikan keberadaan 

sebuah objek dalam basis waktu 
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Gambar 2. 5 Contoh Sequence Diagram [20] 

 

c. Activity Diagram 

   Activity Diagram atau diagram aktivitas ialah gambaran tentang 

aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses kerja suatu sistem 

yang sedang dirancang, dari awal hingga sampai akhir. Activity Diagram 

ini menggambarkan aktivitas dari suatu sistem bukan apa yang dilakukan 

oleh actor, tetapi hanya memperlihatkan urutan-urutan aktivitas pada 

proses sistem. 

Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

 

1. 

 

 

 

Initial Node 

Menggambarkan titik awal 

untuk memulai suatu aktivitas 

atau objek 

 

2. 

  

Activity Final 

Node 

Menggambarkan titik akhir 

yang menjadi akhir dari suatu 

aktivitas atau objek 
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3. 

 

 

 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antar 

muka saling berinteraksi satu 

sama lain 

 

4. 

 

 

 

Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi dari 

suatu aksi 

 

5.  

 

 

 

Decision 

Menggambarkan suatu 

keputusan atau tindakan yang 

harus diambil pada kondisi 

tertentu 

 

6. 

  

Line 

Connector 

Digunakan untuk 

menghubungkan satu simbol 

dengan simbol lainnya 

 

 

Gambar 2. 6 Contoh Activity Diagram [20] 
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d. Class Diagram 

Class Diagram ialah diagram yang digunakan dalam melakukan 

proses visualisasi pada struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan juga 

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

constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Class 

diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang 

membentuk arsitektur sistem yang dibuat. [21] 

Tabel 2. 4 Simbol Class Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

 

1. 

 

 

 

Asosiasi 

Asosiasi menggambarkan 

kelas yang memiliki atribut 

berupa kelas lain. Apa yang 

menghubungkan antara objek 

satu dengan objek yang lain. 

 

2. 

  

Class 

Himpunan dari suatu objek-

objek yang berbagi atribut dan 

operasi yang sama. 

 

3. 

 

 

 

Asosiasi 

Berarah 

Asosiasi dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh 

kelas yang lain. Dimana  

Asosiasi berarah biasanya 

disertai dengan multipicility 

 

4. 

 

 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) yang berelasi 

perilaku dan struktur data dari 

objek yang ada di atas objek 

induk (ancestor). 
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5.  

  

Kebergantungan 

Hubungan dimana 

perubahannya dapat 

mempengaruhi antara elemen 

mandiri dengan elemen yang 

bergantung pada elemen yang 

tidak mandiri. Mempunyai 

makna kebergantungan antar 

kelas. 

 

 

6. 

 

 

 

Realization 

Hubungan antar kelas dimana 

sebuah kelas diwajibkan untuk 

mengikuti aturan yang telah 

diterapkan oleh kelas yang 

lainnya. 

 

              

Gambar 2. 7 Contoh Class Diagram [22] 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2. 8 Kerangka Pemikiran 

 


