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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Studi 

Dalam bagian ini, penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang berhubungan mengenai masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu penulis 

memperoleh referensi pendukung, pelengkap dan pembanding dalam penyusunan 

laporan skripsi ini. Selain itu, pada penelitian sebelumnya bermanfaat untuk 

memperoleh gambaran awal tentang kajian yang berkaitan dan mengacu dengan 

masalah yang diteliti. 

Penelitian pertama dengan judul "Pencarian Lokasi Jalur Nugraha Ekakurir 

(JNE) Terdekat Menggunakan Haversine Formula (Studi Kasus Kota Samarinda)". 

Penelitian ini bertujuan membuat sistem berbasis web yang dapat memberikan 

solusi bagi pengguna yang ingin mencari informasi keberadaan JNE dengan 

pencarian jarak terdekat berdasarkan lokasi pengguna berada ke lokasi JNE yang 

dituju di wilayah kota Samarinda menggunakan Haversine Formula (Khairina dkk., 

2017). 

Penelitian selanjutnya dengan judul “Implementasi Fungsi Haversine Untuk 

Menghitung Jarak Antar Apotek Guna Mendukung Pemberian Ijin Lokasi Apotek 

Baru di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan 

fungsi haversine yang dapat digunakan untuk menentukan jarak antara apotek lama 

dengan calon apotek berupa radius (lingkaran). Sistem yang dikembangkan 

berbasis web, dapat memberikan informasi mengenai lokasi seluruh apotek yang 

sudah ada, menunjukkan bahwa lokasi calon apotek boleh atau tidak (Windarti 

dkk., 2017). 

Penelitian selanjutnya dengan judul “Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Pencarian ATM Bank Kaltim Terdekat dengan Geolocation dan Haversine Formula 

Berbasis Web”. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Haversine 

Formula dalam proses perhitungan menentukan lokasi ATM terdekat (Maharani 

dkk., 2017).
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Penelitian selanjutnya dengan judul “Penerapan Formula Haversine Pada 

Sistem Informasi Geografis Pencarian Jarak Terdekat Lokasi Lapangan Futsal”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem pemetaan lokasi lapangan futsal 

di kota Samarinda dilengkapi dengan informasi mengenai lokasi tempat. Haversine 

Formula diterapkan agar mampu memberikan informasi jarak dari lokasi pengguna 

ke lokasi lapangan futsal. Haversine Formula dimanfaatkan sebagai pencarian jarak 

terdekat dengan cara mencari hasil yang paling kecil nilainya sebagai lokasi dengan 

jarak terdekat (Kridalaksana dkk., 2018). 

Penelitian terakhir dengan judul “Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Pemetaan Kost-Kosan Menggunakan Metode Formula Haversine”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan peta penyebaran lokasi kos-kosan disekitar kampus 

universitas mulawarman dengan informasi jarak terpendek antara titik lokasi kos 

dan lokasi pengguna. Sistem mampu menghasilkan pemetaan lokasi kos-kosan 

serta dilengkapi dengan informasi keseluruhan mengenai tempat kos. Penerapan 

algoritma Haversine Formula mampu memberikan informasi jarak terpendek antara 

pengguna dan kos-kosan (Ibnu dkk., 2020). 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Sistem 

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi 

dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama 

(Asgari dkk., 2017). 

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Siradjuddin, 

2018). 

2.2.2. Informasi 

Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Asgari 

dkk., 2017). 
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Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan 

arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, 

pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari 

peningkatan informasi (Siradjuddin, 2018). 

2.2.3. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling 

berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

dan mendistribusikan suatu informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan 

keputusan, koordinasi, dan pengendalian (Tauriska dkk., 2013). 

Sistem Informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, 

memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi 

untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi 

sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Siradjuddin, 2018). 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan (Asgari dkk., 2017). 

Berikut ini adalah komponen sistem informasi (Arman, 2016) : 

1. Blok Masukan (Input Block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi.Input yang 

dimaksud adalah metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasis data dengan cara 

yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 
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3. Blok Keluran (Output Block) 

Keluaran merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi (Technologi Block) 

Teknologi merupakan ’’tool box’’ dalam sistem informasi. digunakan untuk 

menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari 

sistem secara keseluruhan. 

5. Blok Basis Data (Database Block) 

Merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu 

sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat 

lunak untuk memanipulasinya. 

6. Blok Kendali (Control Block) 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti kecurangan, 

kegagalan sistem itu sendiri, ketidak efisienan dan sabotase. Beberapa 

pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal – 

hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 

kesalahan – kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

2.2.4. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumber daya manusia yang 

bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, 

memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Asgari dkk., 2017). 

Sistem Informasi Geografis mempunyai kemampuan dalam 

menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkan, 

menganalisa dan pada akhirnya dapat memetakan hasilnya. Data yang diolah dalam 

Sistem Informasi Geografis adalah data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi 

geografis dan merupakan suatu lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, 

sebagai dasar referensinya. Sehingga dalam aplikasi Sistem Informasi Geografis ini 

yang dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti ; lokasi, kondisi, trend, pola dan 
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pemodelan. Kemampuan ini yang membedakan antara Sistem Informasi Geografis 

dari sistem informasi yang lainnya (Rosdiana dkk., 2015). 

Berikut ini adalah sub-sistem Sistem Informasi Geografis (SIG) (Eko Budi, 

2016) : 

7. Data Input 

Sub-sistem ini bertugas untuk mempersiapkan, mengumpulkan, dan 

menyimpan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sub-sistem ini juga 

bertanggungjawab dalam mengonversi atau mentransformasikan format-

format data asli ke dalam format yang dapat digunakan perangkat Sistem 

Informasi Geografis yang bersangkutan. 

8. Data Output 

Sub-sistem ini dapat menampilkan atau menghasilkan keluaran sebagian 

atau seluruh basis data dalam bentuk softcopy atau hardcopy seperti tabel, 

grafik, report, peta dan lain sebagainya. 

9. Data Management 

Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel 

atribut terkait ke dalam sebuah basis data sehingga mudah dipanggil kembali 

atau diretrieve, di-update dan di-edit. 

10. Data Manipulation dan Analysis 

Sub-sistem ini yang menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan 

oleh Sistem Informasi Geografis dan melakukan manipulasi serta pemodelan 

data untuk menghasilkan suatu informasi yang bisa diharapkan. 
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Data Input Data Output
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Gambar 2.1 Subsistem SIG ) (Eko Budi, 2016) 

Sistem informasi Geografis terdiri dari beberapa komponen beserta 

karakteristiknya (Asgari dkk., 2017) : 

1. Perangkat Keras 

Sistem Informasi Geografis sudah tersedia dari berbagai platform perangkat 

keras dari kelas PC desktop, workstation,  multi-user host dan dapat digunakan 

oleh banyak orang secara bersama dalam suatu jaringan komputer yang luas, 

tersebar, berkemampuan tinggi, memiliki hard disk yang besar dan mempunyai 

kapasitas memori (RAM) yang besar. Secara umum perangkat keras untuk 

Sistem Informasi Geografis meliputi perangkat keras yang bekerja sebagai 

pemasukan data, pemrosesan data, penyajian suatu hasil, dan penyimpanan. 

Dalam SIG perangkat keras yang sering digunakan  yaitu scanner, printer, 

Central Processing Unit (CPU), digitizer, plotter, monitor, mouse. 

2. Perangkat Lunak 

Sistem Informasi Geografis  adalah suatu sistem perangkat lunak yang 

tersusun secara modular yang dimana dalam sistem basis datanya memegang 

peranan kunci. Perangkat lunak SIG ini harus memiliki spesifikasi sebagai 
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Database Management System (DBMS). Sistem Informasi Geografis 

mempunyai fasilitas untuk input, manipulasi data geografi, analisis, query dan 

visualisasi. Sistem Informasi Geografis harus memiliki spesifikasi Graphical 

User Interface (GUI) yang baik untuk dapat mempermudah akses fasilitas yang 

ada (Misalnya : Google Earth, Google Maps, Idrisi, ARC/INFO, Arcview, 

MapInfo, ILWIS, dan lain-lain). 

3. Data dan Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis dapat mengumpulkan dan menyimpan data atau 

informasi yang diperlukan baik secara langsung dengan melakukan digitasi 

data spasial-nya (digitasi on-screen atau head-ups di atas tampilan layar 

monitor, atau manual dengan menggunakan digitizer) dari peta analog dan 

kemudian memasukkan data atributnya dari tabel-tabel atau laporan dengan 

menggunakan keyboard. Secara tidak langsung dengan cara mengimport-nya 

dari format-format perangkat lunak Sistem Informasi Geografis yang lain. 

4. Manajemen 

Dalam teknologi Sistem Informasi Geografis tidak akan bermanfaat tanpa 

manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat 

diaplikasikan sesuai dengan kondisi nyata. Geografis tidak akan bermanfaat 

tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang 

dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi nyata. Keberhasilan dalam proyek 

Sistem Informasi Geografis jika pengelolaannya dikerjakan oleh orang-orang 

yang memilki keahlian atau SDM yang baik dan tepat pada semua tingkatan. 

2.2.5. Haversine Formula 

Haversine Formula adalah suatu persamaan yang digunakan dalam navigasi, 

yang memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola 

(bumi) berdasarkan bujur dan lintang. Dalam penggunaan rumus ini 

mengasumsikan pengabaian efek ellipsoidal, cukup akurat pada sebagian besar 

perhitungan, juga pengabaian ketinggian bukit dan kedalaman lembah di 

permukaan bumi. 

Hukumnya adalah semua persamaan yang digunakan berdasarkan bentuk 

bumi yang bulat (spherical earth) dengan menghilangkan faktor bahwa bumi itu 
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sedikit elips (elipsodial factor). Ini adalah kasus khusus dari formula umum dalam 

trigonometri bola, hukum haversine yang berkaitan dengan sisi dan sudut segitiga 

bola  (Irwan & Atmajaya, 2018). 

 

Gambar 2.2 Hukum Haversine Formula 

Dalam unit bola, sebuah “segitiga” pada permukaan bola didefinisikan sebagai 

lingkaran- lingkaran besar yang menghubungkan tiga poin u, v, dan w pada bola. 

Jika panjang dari ketiga sisi adalah (dari u ke v), b (dari u ke w), dan c (dari v ke 

w), dan  sudut  sudut  yang  berlawanan c  adalah C. 

Berikut bentuk Rumus Haversine Formula : 

•  x   = ( lon2 - lon1 ) * cos (( lat1+ lat2 ) / 2) 

•  y  = ( lat2 - lat1 ) 

•  d  = sqrt (x × x + y × y )×R 

Dimana: 

d = Jarak (km) 

x = Longitude (Lintang) 

Y = Lattitude (Bujur) 

lon1 = Longitude1 

lon2 = Longitude2 

lat1 = Latitude1 

lat2 = Latitude2 

R = Radius Bumi = 6371 km 

derajat = 0.0174532925 radian. 
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2.2.6. Bidan 

Bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan 

bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara republik 

Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan 

atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting 

dan strategis dalam angka penurunan angka kematian ibu dan angka kesakitan atau 

kematian bayi. Bidan memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan 

paripurna, yang berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan 

kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan 

lainnya untuk siap melayani bagi siapa yang membutuhkannya (Eliyana, 2016). 

2.2.7. MySQL 

MySQL merupakan database server yang paling sering digunakan dalam 

pemograman PHP. MySQL digunakan untuk menyimpan data dalam database dan 

memanipulasi data-data berupa menambah, mengubah, dan menghapus data yang 

berada dalam database (Siradjuddin, 2018). 

2.2.8. PHP 

PHP merupakan bahasa server-side yang menyatu dengan html untuk 

membuat halaman web yang dinamis. Salah satu fungsinya adalah untuk menerima 

dan mengolah dan menampilkan data ke sebuah situs. Data yang diterima akan 

diolah disebuah database server, dan hasilnya ditampilkan kembali ke layar browser 

sebuah situs (Yolan & Mansuri, 2015). 

2.2.9. Web 

Web adalah suatu ruang informasi dimana sumber-sumber informasi dalam 

bentuk halaman-halaman baik teks, gambar, suara, dan video bahkan dilengkapi 

juga dengan link untuk menghubungkan dengan halaman lain, dapat diidentifikasi 

oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier (URL) (Siradjuddin, 

2018). 
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2.2.10. Google Map API 

Google Map API merupakan layanan berupa fungsi yang disediakan oleh 

Google Map agar layanan dapat diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web 

maupun mobile melalui HTTP. Layanan ini menggunakan bahasa Javascript dan 

penggunaannya cukup mudah. Google Maps Javascript API telah didesain untuk 

dimuat dengan cepat dan bekerja dengan baik dalam memvisualisasikan peta dan 

mengakses banyak fitur pemetaan seperti lokasi yang akurat dan Street View 

(Adnan Nur & Wadhani, 2018). 

2.2.11. Flowchart 

Flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan urutan logika dari 

suatu prosedur pemecahan masalah. Flowchart merupakan bagan yang 

menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Berikut pedoman-

pedoman untuk menggambarkan suatu bagan alir dan analisis sistem (Hartono, 

2005) : 

1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah juga dari kiri ke 

kanan. 

2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara detail dan definisi 

ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 

3. Kapan aktivitas dimulai serta berakhir juga harus ditentukan secara jelas. 

4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan 

deskripsi kata kerja, seperti mencetak invoice. 

5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 

6. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri 

dengan detail. Percabangan yang memotong aktivitas yang sedang 

digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol 

konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman 

yang terpisah atau dihilangkan seluruhnya jika percabangannya tidak 

berkaitan dengan sistem. 

7. Pergunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 
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 Tabel 2.1 Simbol-simbol Flowchart 

Simbol Nama Keterangan 

 

 
Terminator 

Menunjukkan awal dan akhir dari 

suatu program. 

 

 
Process 

Menunjukkan proses perhitungan 

/ proses pengolahan data. 

 

 
Input / Output Data 

Menunjukkan input / output data, 

parameter, informasi 

 

 
Manual Operation 

Menunjukkan suatu pekerjaan 

manual 

 

 

 

Document 

Menunjukkan dokumen 

input/output hasil process yang 

berjumlah satu dokumen saja 

 

 

 
Multi Document 

Menunjukkan dokumen beserta 

rangkapnya atau beberapa 

dokumen 

 

Decision 
Menunjukan proses evakuasi  

Pemeriksaan 

 Stored Data 

 

Menunjukan penyimpanan data 

kedalam sebuah media direct 

access seperti disket. 

 

Database 
Menunjukan pemakaian database 

dalam sebuah flowchart 
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Manual Input 
Menunjukan input data secara  

Manual 

 

Arsip Menunjukan file yang diarsip.  

 

Arrow 
Menunjukan arus dari suatu  

proses.  

 

2.2.12. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan digram 

dan teks-teks pendukung. UML merupakan sebuah standarisasi bahasa pemodelan 

untuk pembangunan perangkat lunka yang dibangun dengan menggunakan teknik 

pemrograman beroriantasi objek. UML hanya berungsi untuk mwlakkan 

pemodelan. Penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun 

UML banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek (A.S & Shalahuddin, 

2016). 

Alat  bantu  yang  digunakan  dalam  perancangan  berorientasi  objek 

berbasis UML adalah sebagai berikut: 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan    pemodelan    untuk    kelakuan (behavior)  

sistem  informasi  yang  akan  dibuat. Use  case digunakan  untuk mengetahui fungsi 

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

menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 
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Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram 

Simbol Nama Simbol Deskripsi 

 Use Case Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor, biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja di awal frase nama use 

case 

 Aktor / Actor Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di 

luar sistem informasi itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, biasanya 

dinyatakan dengan kata benda di awal frase 

nama actor 

 Asosiasi / 

Association 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpatisipasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan actor 

 Ekstensi / Extend 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case tambahan itu; mirip 

dengan prinsip inheritance pada pemrograman 

berorientasi objek 

 Generalisasi / 

Generalization 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi  antara 

dua buah use case dimana fungsi yang satu 

adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya 

 Menggunakan 

Include / Uses 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

yang ditambahkan memerlukan use case ini 

untuk menjalankan fungsinya/ sebagai syarat 

dijalankan use case ini ada dua sudut pandang 

yang cukup besar mengenai include di use case 

Sumber : (A.S & Shalahuddin, 2016) 

 

nama Use Case

«extends»

«uses»

nama Actor
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2. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkn struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang 

disebut atribut dan metode atau operasi. 

a. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas 

b. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas 

Tabel 2.3 Simbol Class Diagram 

Simbol Nama Simbol Deskripsi 
 

nama 

kelas 

-attribute 

+operasi() 

Kelas / Class 

 

 

 

 

Kelas pada struktur sistem 

 

Antarmuka / 

Interface 

Sama dengan konsep interface 

dalam pemrograman berorientasi 

objek 

 

  

Asosiasi / 

Association 

Relasi antarkelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity 

 

 

 

Directed 

Association 

Relasi antarkelas dengan  makna 

kelas yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity 

 Generalization 

 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi  antara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang lebih umum dari lainnya 
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Kebergantungan 

/ Dependency 

Relasi antarkelas dengan makna. 

Kebergantungan antarkelas 

 

 

Agegrasi / 

Aggregation 

Relasi antarkelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part) 

Sumber : (A.S & Shalahuddin, 2016) 

3. Sequence Diagram 

Diagram sekuen digunakan untuk menggambarkan kelakuan objek pada use 

case dengan mendeskripsikanwaktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan 

diterima antar objek. Dalam membuat diagram sekuen juga harus dibutuhkan untuk 

melihat hasil yang ada pada use case. 

Tabel 2.4 Simbol Sequence Diagram 

Simbol Nama Simbol Deskripsi 

 

nama aktor 

Aktor Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan 

dibuat diluar sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang,  

tapi aktor belum tentu 

merupakan orang; biasanya 

dinyatakan menggunakan kata 

benda di awal frase nama 

aktor 
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Garis hidup / 

Lifeline 

Menyatakan kehidupan suatu 

objek 

nama objek : nama kelas

 

Lifeline Menyatakan kehidupan suatu 

objek 

 

 

 

Waktu aktif Menyatakan objek yang 

berinteraksi, semua yang 

terhubung dengan waktu aktif 

ini adalah sebuah tahapan 

yang dilakukan didalamnya 

<<create>> 

 

Pesan tipe 

create 

Menyatakan sutau objek 

membuat objek yang lain, 

arah panah mengarah pada 

objek yang dibuat 

1 : nama_metode() 

 

Pesan tipe call Menyatakan suatu objek 

memanggil operasi/metode 

yang ada pada objek lain atau 

dirinya sendiri 

1 : masukan 

 

 

Pesan tipe send Menyatakan bahwa suatu 

obek menginformasi data / 

masukan / informasi ke objek 

lainnya, arah panah mengarah 

pada objek yang dikirimi 

1 : keluaran 

 

Pesan tipe 

return 

Menyatakan bahwa suatu 

objek yang telah menjalankan 

suatu operasi atau metode 

menghasilkan suatu 

kembalian ke objek tertentu, 
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arah panah mengarah pada 

objek yang menerima 

kembalian 

 

Pesan tipe 

destory 

Menyatakan suatu objek 

mengakhiri hidup objek lain, 

arah panah mengarah pada 

objek yang diakhiri, 

sebaiknya jika ada create 

maka destory 

Sumber : (A.S & Shalahuddin, 2016) 

4. Activity Diagram 

Tabel 2.5 Simbol Activity Diagram 

Simbol Nama Simbol Deskripsi 

 

 

Status awal Status awal aktifitas sistem, 

sebuah diagram aktifitas 

memiliki sebuah status awal 

 

    

Aktivitas
 

Aktivitas Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja 

 

 

              

 

Percabangan / 

decision 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktifitas lebih 

dari satu 

 

 

 

Penggabungan / 

Join 

Asosiasi penggabungan lebih 

dari satu aktifitas 

digabungkan menjadi satu 
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Status akhir Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram 

aktifitas memiliki sebuah 

status akhir 

 

nama swimlame

 

Atau 

n
am

a 
sw

im
la

m
e

 

Swimlane Memisahkan organisasi 

bisnis yang bertanggung 

jawab terhadap aktifitas yang 

terjadi 

Sumber : (A.S & Shalahuddin, 2016) 

2.2.13. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD adalah diagram yang berisi komponen-komponen entitas dan 

himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang 

mempresentasikan seluruh fakta yang ditinjau sehingga dapat diketahui hubungan 

antara entity-entity yang ada dengan atribut-atributnya (Kustiyahningsih & 

Anamisa, 2011). 
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Tabel 2.6 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

Simbol Nama Simbol Deskripsi 

 

 

Entitas / Entity 

 

Entitas adalah suatu objek yang 

dapat diidentifikasi dalam 

lingkungan pemakai 

nama_relasi

 

Relasi / Relation Relasi menunjukkan adanya 

hubungan di antara sejumlah entitas 

yang berbeda 

   

Atribut / 

Kelengkapan 

Atribut berfungsi mendeskripsikan 

karakter entitas (atribut yang 

berfungsi sebagai key diberi garis 

bawah) 

        

Line / Connector 

Garis / Koneksi 

Garis sebagai penghubung antara 

relasi dan entitas atau relasi dan 

entitas dengan atribut 

 

2.2.14. PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin merupakan tools yang dapat digunakan dengan mudah untuk 

memanajemen database MySQL secara visual dan Server MySQl, sehingga tidak 

perlu lagi menulis query SQL pada setiap akan melakukan perintah operasi database 

(Siradjuddin, 2018).

nama_entitas 

nama_atribut 
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