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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN STUDI 

Tinjauan studi berguna bagi peneliti untuk dijadikan pedoman dan pegangan 

penelitian yang selanjutnya akan dibuat, dengan adanya penelitian sebelumnya 

tersebut memudahkan peneliti sesuai topik pembahasan. Penelitian 

sebelumnya juga dapat dijadikan perbandingan penelitian sehingga 

menghasilkan penelitian baru yang lebih bermanfaat. Dalam melaksanakan 

penelitian ini, diambil beberapa referensi sebagai dasar pelaksanaan penelitian 

tentang Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium Komputer: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ervan Kurniawan, Anita Susilawati, Dodi 

Sofyan Arief  (2016) yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Manajemen 

Inventory/Perlengkapan Peralatan Laboratorium Teknik Mesin Universitas 

Riau”. Peneliti membahas tentang bidang pelayanan administrasi masih 

dilakukan secara manual, sehingga perlu adanya sistem informasi. Dengan 

adanya Sistem Informasi Manajemen Laboratorium, kegiatan administrasi bisa 

tertata dengan baik, kinerja pelayanan administrasi membutuhkan waktu yang 

singkat dan mampu menjadi pendukung pada setiap proses pengambilan 

keputusan. Peneliti menerapkan sistem kanban yang mampu menjadi 

pengendali produksi yang diperlukan dalam jumlah yang diharapkan. Tujuan 

peneliti ingin menganalisa dan merancang bangun pada sistem inventory/ 

perlengkapan peralatan di laboratorium Teknik Mesin Universitas Riau 

berbasis komputerisasi[2]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Sanjaya, Danar Putra Pamungkas, Faris 

Ashofi Sholih (2017) yang berjudul “Sistem Informasi Laboratorium 

Komputer di Universitas Nusantara PGRI Kediri”. Peneliti membahas tentang 

proses pengelolaan laboratorium komputer masih dilakukan secara manual 

untuk mengelola informasi jadwal dan peminjaman laboratorium komputer. Di 

mana setelah jadwal penggunaan berhasil disusun, maka hanya 
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ditempelkan di ruang operasional dan laboratorium saja. Sehingga, dosen 

maupun mahasiswa yang akan meminjam laboratorium di luar jadwal harus 

datang ke ruang operasional untuk melihat secara langsung dan 

mengkonfirmasi pengelola untuk meminjam. Batasan masalah yng dihadapi 

adalah sistem informasi laboratorium berbasis web dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan basis data menggunakan MySQL. Hasil yang 

didapat adalah ketika mahasiswa atau dosen ingin meminjam/menggunakan 

laboratorium komputer dapat melihat jadwal secara online dan langsung 

mengisi form peminjaman. Setelah mengisi form peminjaman tersimpan, akan 

dijadikan acuan oleh pengelola laboratorium untuk memberika pelayanan yang 

diperlukan[3]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Supriyono, Achmad Munawir 

Noviandri, Yuda Edi Purnnomo (2017) yang berjudul “Penerapan Sistem 

Informasi Berbasis Komputer Untuk Pengelolaan Aset Bagi SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura”. Peneliti membahas tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra dalam hal pengelolaan aset adalah sulitnya mendapatkan 

data tentang aset baik keberadaanya, jumlahnya maupun kondisinya serta 

proses pemindahtangannya. Pengelolaan aset masih dilakukan secara manual 

dengan menggunakan catatan yang belum terpadu. Penerapan sistem informasi 

ini menggunakan metode system development life cycle (SDLC) dengan 

pendekatan waterfall. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk 

menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolaan aset yang mempunyai fitur 

utama pencatatan aset dan pelaporan aset serta menguji untuk kerjanya. Hasil 

yang diperoleh yaitu berupa sistem informasi pengelolaan aset berbasis web 

dengan fitur tambahan Pembacaan Radio Frequency Identification  (RFID) 

yang dapat ditempelkan pada masing-masing aset[4]. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yang  

mengambil judul “Sistem Administrasi dan Monitoring Laboratorium 

Komputer di Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara”. Sistem ini dapat 

diakses oleh staf laboran dalam memonitoring dan tata kelola administrasi yang 

efektif dan efisien, seperti pembuatan jadwal praktikum laboratorium komputer, 

absensi dosen dalam pemakaian laboratorium komputer, pendataan aplikasi 
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setiap laboratorium komputer, lapor laboran, pendataan inventaris setiap 

laboratorium komputer, kartu perawatan setiap personal computer dan kartu 

identitas setiap personal computer yang sebelumnya masih dilakukan dengan 

menggunakan catatan.. 

Harapan peneliti dengan dibuatkan sistem administrasi dan monitoring 

laboratorium komputer ini adalah tata kelola administrasi menjadi lebih tertib, 

selalu mendapatkan informasi terupdate dari kondisi laboratorium komputer 

dan dapat diselesaikan langsung sehingga tidak membutuhkan waktu lama 

untuk memperbaiki. 

2.2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.2.1 Monitoring 

Kegiatan minitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. Monitoring dilakukan untuk dapat mengetahui dan 

mendapatkan informasi berdasarkan indikator tertentu, yang bertujuan 

untuk dapat mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan dan prosedur yang sudah disepakati. Indikator minitoring telah 

mencakup esensi aktivitas pada target yang telah ditetapkan oleh 

perencanaan program. Monitoring yang dilakukan dengan baik akan 

bermanfaat dalam memastikan pelaksaan kegiatan yang sesuai dengan 

jalurnya dan dapat memberikan informasi terhadap pengelola program jika 

terjadi penghambatan maupun penyimpangan serta sebagai masukan dalam 

menjalankan evaluasi[5]. 

2.2.2 Sistem informasi 

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Informasi yaitu sebagai 

data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan 

pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Sistem informasi 

merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi 

yang bersiifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 
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dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan[6]. 

2.2.3 CodeIgnitire Framework 

2.2.3.1 Pengertian CodeIgnitire 

CodeIgnitire (CI) merupakan framework pengembangan aplikasii 

(Application Development Framework) menggunakan PHP. Pembuat 

program tidak perlu membuat program dari awal karena CI mempunyai 

library yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan umum. File 

dokumentasi ini disertakan secara langsung pada saat mengunduh paket 

framework CI. Keuntungan menggunakan framework, selain waktu yang 

lebih singkat dalam perancangan, framework juga mudah dalam 

pembacaannya sehingga baik dilakukan secara teamwork. 

CodeIgnitire memiliki kerangka kerja yang fleksibel, karena hanya 

dengan menentukan titik awal dari pembuat programnya yaitu bergerak dari 

controller[7]. CodeIgnitire dirancang dan dikembangkan dengan acuan 

Apache. Contohnya yaitu dengan penggunaan file .htacess. CodeIgnitire 

memberikan dan menyediakan: 

1. Kerangka kerja yang tidak memerlukan baris perintah (command 

line) 

2. Akun hosting standar dengan perbedaan versi dan konfigurasi 

3. Menyediakan solusi sederhana untuk menghindari kompleksitas 

dalam pembuatan program 

4. Dokumentasi kerja yang menyeluruh dan jelas. 

Fitur dari CodeIgnitire antara lain: 

1. Sistem berbasis MVC (Model View Controller) 

2. Memiliki fitur class database yang mendukung beberapa platform 

3. Class untuk pengiriman email yang mendukung lampiran, email 

dengan HTML, menggunakan berbagai protocol (sendemail, 

SMPT dan mail) 

4. URL yang bersahabat dengan seacrh-engine 

5. Library fungsi helper yang banyak. 
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2.2.3.2 Konsep MVC (Model, View, Contrrolers) 

Model, View, Controller atau biasa yang disingkat dengan MVC 

yaitu konsep pemrograman yang di mana paradigma mvc aplikasi dibagi 

menjadi dua bagian. Konsep MVC memiliki tiga komponen yang saling 

berhubungan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. View 

View merupakan bagian yang dapat mengatasi permasalahan 

tentang presentation logic. Pada sebuah aplikasi web bagian ini berupa 

file te,plate HTML yang sudah diatur kepada controller . 

2. Model 

Model merupakan sebuat penyimpanan data yang langsung 

terhubung dengan database dan mampu memanipulasi data (insert, 

update, delete dan search) sehingga mampu menangani validasi dari 

controller, tetapi tidak bisa dihubungkan langsung dengan view. 

3. Controller 

Controller merupakan konsep pemrograman yang dapat mengatur 

beberapa komponen antara model, view, controller. Fungsi controller 

yaitu mampu mendapatkan request data selanjutnya dapat menentukan 

hasil yang akan diproses oleh sebuah aplikasi. 

Adapun konsep dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Konsep MVC 

Sumber 2.1: Shalloway. 2001 

2.2.4 WEB  

Web merupakan fasilitas hypertext yang mampu menampilkan data 

berupa teks, gambar, suara, animasi dan multimedia. Data-data tersebut 

saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk membaca 
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data tersebut diperlukan sebuah web browser seperti Internet Explorer, 

Opera, Mozila Firefox, Google Chrome dan lain sebagainya[8]. Dengan 

adanya teknologi web, user tidak perlu menuliskan perintah apapun jika 

ingin berinteraksi dengan data yang tersimpan di dalam web server, karena 

permintaan data dari web server bisa dilakukan dengan hanya mengklik link 

yang tersedia di dalam dokumen. Server yaitu komputer yang dapat berjalan 

tanpa henti sebagai tempat file/program dari aplikasi web yang 

diletakkan[9]. Keuntungan yang diperoleh dari layanan web, antara lain: 

1. Informasi mudah didapat dan diakses oleh semua pengguna internet 

di dunia 

2. Konfigurasi server dapat dilakukan dengan mudah 

3. Instalasi (upload) aplikasi dilakukan sekali, tanpa perlu melakukan 

instalasi aplikasi di setiap komputer yang ingin diakses 

4. Tidak bergantung pada platform, informasi dan aplikasi dapat 

diakses dari beberapa komputer yang memiliki sistem operasi 

berbeda. 

Dalam perancangan sebuah aplikasi berbasis web diperlukan 

perangkat pendukung antara lain hardware (perangkat keras) maupun 

software (perangkat lunak) serta perangkat pendukung lainnya.   

2.2.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman 

scripting berlisensi Open Source yang dapat membuat kode HTML yang 

dapat digunakan dalam mengakses database, membaca file teks, membuat 

file pdf dan lain sebagainya. PHP adalah program aplikasi yang bersifat 

server side, yaitu hanya dapat berjalan pada sisi server dan tidak bisa 

difungsikan tanpa sebuah server di dalamnya[10].  

PHP memiliki beberapa keunggulan diantaranya sangat mudah 

dipelajari, tidak dipungut biaya, kecepatan yang tinggi dan dapat dijelaskan 

secara rinci tentang penelitian yang dilakukan. PHP dapat dikerjakan oleh 

program CGI (Common Gateway Interface)  yang dapat menerima cookies, 

mendapatkan data dari form dan menghasilkan halaman web yang dinamik. 



13 
 

 

CGI adalah spesifikasi standar modul yang dapat ditambahkan oleh server 

web, agar dapat memiliki kemampuan layanan yang interaktif. 

2.2.6 HTML (Hyper Text Markup Language)  

HTML (Hyper Yexy Markup Language) merupakan bahasa program 

(script) yang dapat digunakan dalam menyusun dokumen-dokumen web. 

Dokumen HTML dapat dapat disimpan dalam format text reguler (berupa 

file *.html atau *.htm) dan mengandung tag-tag yang mampu 

memerintahkan web browser sehingga mampu mengeksekusi perintah-

perintah yang dispesifikasikan[8]. 

HTML tidak membedakan penelitian pada huruf besar maupun 

huruf kecil terhadap penelitian pada elemen maupun tag. Penelitian <i> atau 

<I> memiliki arti yang sama.  

Beberapa browser ada yang tidak mampu mengeali tag tertentu, 

sehingga pada browser tersebut akan mengabaikan tag yang tidak dapat 

dikenalinya lalu menuliskan isi di dalam tag tersebut sebagai teks biasa.   

HTML memiliki beberapa struktur dasar pada dokumennya, antara 

lain: 

1. Elemen HTML 

Setiap dokumen pada HTML harus dibuka dan ditutup 

dengan tag HTML. Sintak: <HTML>....</HTML>. Tag HTML 

akan memberi informasi browser bahwa yang ada dalam kedua 

tag tersebut merupakan dokumen HTML. 

a. Tag merupakan teks khusus (markup) memiliki dua 

karakter “<” dan “>”. Tag ditulis secara berpasangan, yang 

terdiri dari tag pemukan dan tag penutup (ditambah karakter 

“/” setelah karakter “<”) 

b. Elemen terdiri dari tiga bagian, antara lain tag pembuka, isi 

dan tag penutup. Contoh untuk menampilkan judul 

dokumen HTML pada browser dapat menggunakan elemen 

TITLE. 

c. Atribut, dapat digunakan dalam mendifinisikan properti 

dalam suatu elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. 
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2. Elemen HEAD 

Pada bagian header dari dokumen HTML akan diapit oleh 

tag HEAD. Sintak: <HEAD>....</HEAD>. Di bagian tersebut 

juga disisipkan tag TITLE yang dapat menampilkan judul dari 

halaman pada browser. Sintak: <TITLE>....</TITLE>. Header 

juga dapat memuat tag META yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu mengenai dokumen HTML dan 

dapat digunakan dalam menentukan author name, keywords, dan 

lainnya pada tag META. 

3. Elemen BODY 

Elemen ini dapat digunakan untuk menampilkan isi 

dokumen HTML yang akan ditampilkan pada website. Sintak: 

<BODY>....</BODY>. 

2.2.7 CSS (Cascading Style Sheets) 

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan sebuah teknologi yang 

dapat digunakan dalam memperindah halaman website. CSS mampu 

mengubah keseluruhan warna maupun tampilan yang ada di dalam situs dan 

dapat memformat ulang situs tersebut. CSS telah di standarkan oleh World 

Wide Web Consortium (W3C) yang dapat digunakan pada web browser[11]. 

CSS memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 

1. Dapat mudah diupdate dengan mudah dan cepat. Dengan cukup 

mendefinisikan   sebuah style-sheet global yang di dalamnya berisi 

tentang aturan-aturan CSS, sehingga dapat diterapkan pada seluruh 

dokumen-dokumen HTML pada halaman situs yang telah dibuat 

2. User yang berbeda dapat memiliki style-sheet yang berbeda pula  

3. Ukuran dan kompleksitas dokumen kode dapat diperkecil. 

Dalam sebuah style-sheet CSS memeiliki beberapa aturan (rules). 

Masing-masing aturan terdiri dari satu atau lebih selektor dan sebuah 

blok deklarasi. Blok deklarasi memiliki beberapa deklarasi yang sudah 

dipisahkan oleh titik koma (;). Masing-masing deklarasi terdiri dari 

property, titik dua (:) dan nilai (value). 
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2.2.8 Bootstrap 

Bootstrap merupakan sebuah framework yang telah dikembangkan 

oleh pengembang twitter pada pertengahan tahun 2010. Sebelum diubah 

menjadi kerangka kerja open-source, bootsrap  lebih dikenal sebaga Twitter 

Blueprint dan terus berkembang hingga sekarang. Bootsrap menjadi salah 

satu front-end framework yang paling populer dan merupakan proyek open 

source di dunia. Pada platform ini dikembangkan pada ajang hackweek yang 

merupakan sebuah pameran developer yang diselenggarakan oleh twitter. 

Bootstrap digambarkan sebagai CSS yang sederhana namun mampu 

dikembangkan dengan pre-processor yang menyediakan lebih banyak 

danya maupun fleksibilitas daripada CSS pada umumnya. Awal mula CSS 

dirilis pada tanggal 19 Agustus 2011 dan sudah memiliki lebih dari 20 

produk relase termasuk yang terbesar yaitu versi 2 dan versi 3. Dengan 

adanya bootstrap 2, fungsionalitas responsif terhadap seluruh kerangka 

sebagai stylesheet operasional mampu ditambahkan dan pda bootstrap 3, 

maka responsif secara default sudah ditambahkan guna pendekatannya 

pertama terhadap ponsel. Framework bootstrap terdiri dari bahasa html dan 

css yang juga tersedia efek javascript yang telah dibangun menggunakan 

jquery[12]. Bootstrap memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 

1. Membutuhkan waktu dalam pembuatan yang singkat, karena pada 

elem-elemen yang biasa ada di dalam sebuah webite pada umumnya 

telah dibuatkan clas-nya oleh bootstrap. 

2. Penggunaan template pada bootstrap yang lebih rapi 

3. Template yang menggunakan bootstrap lebih ringan. 

4. Dokumentasi bootstrap yang lengkap. 

2.2.9 Xampp 

Xampp merupakan suatu perangkat lunak open source yang 

mendukung banyak sistem operasi. Xampp merupakan tools yang mampu 

menyediakan beberapa paket perangkat lunak dalam satu wadah, seperti 

HTTP Server, Apache HTTPD, mod_autoindex_colormodule, Filezilla FTP 

server, Mercury Mail Transport Agent, Open SSL, SQLite, The Wabalizer, 

msmtp (a sendmail compatible SMPT Client), MySql, PrimeBase XT 
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Storage Engine for MySql, eAccelelator  extension,  Xdebug extension,  

Ming  extension,  PDFlib  extension,  PEAR,    phpMyadmin,  FPDF  

Library, ADOdb, Perl, CPAN, PPM, mod_pearl ,Apache::ASP dan PHP. 

Kita bisa memilih berbagai macam versi yang harus sesuai dengan OS yang 

sedang digunakan[13]. 

Dengan adanya xampp tidak diperlukan masuk kedalam konfigurasi 

web server apache, PHP maupun MySql secara manual. Dengan adanya 

xampp memungkinkan pengembangan aplikasi web dapat dijalankan secara 

offline tanpa adanya koneksi internet.  

2.2.10 MySql 

MySql merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 

menyimpan data (database). Tujuan MySql yaitu untuk mempermudah 

dalam mengakses dan menyimpan data secara cepat. Perintis pertama kali 

MySql dilakukan oleh seorang programmer database bernama Michael 

Widenius. Pemrograman MySql dapat menggunakan SQL dalam 

mengakses database dan dapat menambah, mengubah maupun menghapus 

data pada tabel SQL. SQL (Structured Query Language) merupakan bahasa 

standar yang dapat digunakan untuk mengakses database yang bersifat 

relasional[14]. MySql memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 

1. MySql dapat digunakan dalam menyimpan data dengan ukuran 

besar  

2. MySql mampu melakukan Multi-Threading (menerima query lebih 

dari satu) 

3. MysQl dapat digunakan oleh siapa saja tanpa harus membayar 

lisensi kepada pembuatnya 

4. MySql dalam menggunakan database nya dapat dihubungkan ke 

internet sehingga dapat diakses dari mana saja. 

5. MySql memiliki keamanan yang cukup baik  

 

2.2.11 Permodelan UML (Unified Modelling Language) 

UML (Unified Modelling Language) adalah salah satu alat bantu 

yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. 
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Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual 

yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru 

atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta dilengkapi 

dengan mekanisme yang efektif sehingga mampu berbagi (sharing) dan 

mengkomunikasikan rancangan dengan yang lain[15]. UML memiliki 

beberapa tujuan, diantara yaitu: 

1. Menyediakan sebuah mekanisme yang dapat dipakai dalam 

memperluas pada konsep yang tersedia 

2. Dapat mendukung suatu konsep dalam pembangunan yang memiliki 

tingkatan lebih tinggi, seperti kolaborasi, kerangka maupun pola 

komponen terhadap sesuatu sistem 

3. Memberikan dasar formal pada sebuah pemahamanan terhadap bahasa 

pemodelan 

2.2.12 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari 

perspektif pengguna, use case diagram bekerja dengan cara 

mendeskripsikan tipikal interaksi antara user (pengguna) sebuah sistem 

sendiri melalui sebuah cerita dimana sistem dipakai. Urutan langkah-

langkah yang menerangkan antara pengguna dan sistem disebut scenario. 

Setiap skenario mendeskripsikan urutan kejadian. Setiap urutan 

diinisialisasi oleh orang, sistem yang lain, perangkat keras atau urutan 

waktu. Dalam pembicaraan tentang use case, pengguna biasanya disebut 

dengan actor. Actor adalah sebuah peran yang bisa dimainkan oleh 

pengguna dalam interaksinya dengan sistem. Pada notasi use case diagram 

diagram dapat menunjukan 3 aspek dari sistem yaitu : actor, use case 

diagram dan sistem atau sub sistem boundary. Actor mewakili peran orang, 

sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case 

diagram[15]. 
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Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1.   

Case 

Menggambarkan proses / kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh aktor. 

2.   

Actor 

Menggambarkan identitas / subjek yang 

dapat melakukan suatu proses. 

3.   

Relation 

Relasi antara case dengan actor ataupun 

case dengan case lain. 

4.    

Asosiation 

Menghubungkan antara objek yang satu 

dengan yang lainnya. 

5.   

 

 

Include 

Spesialisasi aktor untuk dapat bergabung 

pada use case 

 

Gambar 2.2 Contoh Use Case Diagram 

 

2.2.13 Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah skenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan 
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pesan (message) yang diletakkan diantara objek – objek ini didalam use 

case. Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan 

dengan kotak segi empat bernama. Message diwakili oleh garis dengan 

tanda panah dan waktu yang ditunjukan dengan progres vertical[15]. 

 

Tabel 2.2 Simbol Sequence Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1.  Object Menggambarkan pos-pos objek yang 

pengirim dan penerima message. 

2.  Message Menggunakan aliran pesan yang dikirm 

oleh pos-pos objek. 

3.  

 

 

 

Actor 

 

Menggambarkan identitas / subjek yang 

dapat melakukan suatu proses. 

 

 

 

4.  

 

 

Lifeline  

 

 

 

Menggambarkan tempat mulai dan 

berakhirnya suatu objek 

5.   
State  

Menggambar kondisi suatu objek 

6.  Antion State Menggambar keadaan objek dalam 

melakukan aktivitas 
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Gambar 2.3 Contoh Sequance Diagram 

 

2.2.14 Activity Diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika 

prosedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity 

diagram mempunyai peranan seperti halnya flowchart, akan tetapi 

perbedaannya dengan flowchart adalah activity diagram bisa mendukung 

perilaku pararel sedangkan flowchart tidak bisa[15]. 

Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1.  Action State Menggambarkan keadaan elemen dalam 

suatu aliran aktifitas. 

2.  State Menggunkan kondisi suatu elemen. 

3.  Flow Control Menggambarkan aliran aktifitas dari 

suatu elemen ke elemen lain. 

4.  Initial State Menggambarkan titil awal siklus hidup 

suatu elemen. 

5.  Final State Menggambarkan titik akhir yang 

menjadi kondisi akhir suatu elemen. 
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Gambar 2.4 Contoh Activity Diagram 

 

2.2.15 Class Diagram 

Class diagram merupakan hubungan antar kelas-kelas dengan 

penjelasan detail tiap kelas di dalam model desain suatu sistem, dan dapat 

memperlihatkan aturan dan tanggung jawab suatu identitas dalam  

menentukan perilaku sistem. Class diagram juga dapat menunjukan atribut 

maupun operasi dari sebuah kelas dan constraint yang mampu berhubung 

dengan objek yang sudah terkoneksi. Class diagram menggambarkan 

struktur dan deskripsi class, relasi assosiation, generalitation dan 

aggregation, attributes, operation, dan visibility[15]. 

Tabel 2.4 Simbol Class Diagram 

No Simbol Nama Deskripsi 

1.  generalitation Hubungan antara objek anak dari 

bebagai perilaku dengan struktur dari 

dari objek yang ada diatas objek induk. 

2.  Nary 

Assosiation 

Menggambarkan asosiasi percabangan 

jika pilihan aktivitas lebih dari dua 

objek. 
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3.  Flow Control 

 

 

 

Gabungan dari beberapa objek dengan 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama. 

4. 

 

collaboration Menggabarkan deskripsi berurutan 

yang dapat ditampilkan sistem dalam 

menghasilkan suatu hsil terstruktur 

bagi sebuah objek. 

5.  

 

Dependency  Menggambarkan suatu hubungan di 

mana terjadi perubahan pada suatu 

objek sehingga dapat mempengaruhi 

objek yang bergantung/tidak dapat 

berdirisendiri. 

6.  

 

Realization  Operasi yang benar-benar dilakukan 

pada sebuah objek. 

7.  Associattion  Menggambarkan antara objek yang 

satu dengan objek yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Contoh Class Diagram 
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2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

Pada tahap ini peneliti membuat suatu kerangka pemikiran secara bertahap. 

Kerangka pemikiran ini merupakan pola pikir peneliti dari awal sampai dalam 

melakukan penelitian. 
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Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran 

  

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem aplikasi yang dapat digunakan 

untuk pengelolaan administrasi laboratorium 

komputer yang efektif dan efisien? 

2. Bagaimana proses monitoring laboratorium 

komputer dapat dilakukan secara realtime? 

 

Pengumpulan Data 

Observasi, wawancara, studi 

pustaka. 

Analisis dan Desain 

Analisa kebutuhan alat maupun 

bahan yang dilakukan secara 

fungsional dan nonfungsional. 

Desain menggunakan pemodelan 

UML dan penyimpanan data 

menggunakan MySql sebagai 

database. 

Coding 

Generalisasi logika menggunakan 

CodeIgniter, PHP, HTML, CSS 

dan Bootstrap. 

Testing 

Pengujian menggunakan Blackbox 

Testing. 

Apakah 

sistem 

layak 

digunakan

? 

Hasil 

 
Sistem Administrasi dan Monitoring 

Laboratorium Komputer di Fakultas Sains 

dan Teknologi UNISNU Jepara 

 

Implementation 

 

Sistem diterapkan pada server 


