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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Tinjauan Studi 

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang berhubungan dengan peneliti untuk 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan metode yang digunakan 

nantinya oleh peneliti. 

Nurwidi Setio Prasojo dan Rangsang Purnama (2019), berjudul Sistem 

Informasi Distribusi Telur UD. Supeno Telur Ayam Bebasis Web. Dalam 

penelitianya, masalah yang ada ialah tidak adanya sistem yang digunakan dalam 

pencatatan segala transaksi dan keluar masuknya telur, sehingga kesulitan dalam 

menyalurkan ke konsumen. Sehingga peneliti bermaksud untuk membuat sistem 

informasi agar membantu dalam memangement segala transaksi yang ada pada UD. 

Supeno. [2] 

Adapun, untuk informasi masa umur telur setelah dikeluarkan dari unggas. 

Secara umum, memiliki masa simpan kurang lebih 2 minggu. Telur yang disimpan 

melebihi jangka waktu itu penyimpanan segar tersebut tanpa mendapatkan 

penangan pengawetan, akan mengalami penurunan kualitas yang menuju kearah 

pembusukan. Kualitas telur keseluruhan ditentukan oleh kualitas isi telur. Kualitas 

telur dapat dikategorikan baik jika tidak ada bercak darah atau bercak lainnya. Telur 

segar memiliki ruang udara yang lebih kecil dibandingkan telur yang sudah 

lama.telur ayam disimpan pada suhu chilling (4 derajat celcious) dikonsumsi tidak 

lebih dari 14hari. Dikarenakan kesegaran telur terus menurun seiring lamanya 

penyimpanan. [25] 

Menurut penelitian yang dilakuakn oleh Ilmia Nova (2019), menyatakan 

bahwa penyimapanan telur selama 10 hari memiliki kualitas internal yang lebih 

baik berdasarkan nilai HU(62,42 -/+ 2,6) tergolong kualitas A, penurunan berat 

telur yang masih rendah (0,90%). Adapun contoh pengujian perhitungan dengn 

meteri elur  ayam  ras Stra in CP  909  pada  fase  produksi pertama  umur  (28  

minggu)  denganrata-rata  berat telur 56,88 0,55 g, dengan koefisien keragamannya 

sebesar   0,96%.      Telur   berasal   dari   Peternakan Sumber    Sari    di    Desa    
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Srisawahan,    Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan 

hasil penyelesaian sebagai berikut:  

Eka Budhy Prasetya (2017), pada penelitian yang dilakukan dengan judul 

Pembuatan Aplikasi Car Storage Dengan Menggunakan Metode FIFO (First In 

First Out) Berbasis Web. Dalam penelitiannya, masalah yang dihadapi dalam 

penyimpanan mobil digudang masih belum tedapat sistem akurat sehingga 

menimbulkan terjadinya kesalahan. Sehingga terkadang sebuah unit mobil yang 

baru masuk ke gudang malah dikeluarkan lebih dahulu, padahal terdapat stok yang 

sudah tersimpan lebih lama dibanding stok yang baru masuk. Sehingga dalam 

masalah tersebut dalam membuat kerugian pada perusahaan tersebut. Oleh sebab 

itu, dibuatkannya sebuah sistem dengan metode First In First Out (FIFO), dimana 

diharapkan barang yang pertama kali masuk akan digunakan atau dikeluarkan 

pertama kali pula, dan membuat siklus barang masuk keluar diketahui dengan jelas. 

[3] 

Mhd Bastanur Rahmad dan Tedy Stiady (2014) , dalam penelitiannya yang 

berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Spare Part Elektronik Berbasis 

Web PHP (Studi CV. Human Global Service Yogyakarta), masalah yang terjadi 

tidak adanya pengawasan dan metode yang benar agar berjalan dengan baik. 

Pencatatan barangnya pun masih manual, untuk menegetahui data stok barang  serta 

pembuatan sebuah laporan pun masih menggunakan penulisan dibuku sehingga 

membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Sehingga dibutuhkan sebuah 

sistem aplikasi dalam pengolahan serta pendataan data persediaan 

barang(inventory)dan adanya laporan yang terkomputerisasi sehingga data yang 

masuk lebih cepat, tepat dan akurat. Sistem yang dibuat berbasis Web PHP. [4] 
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Rahmat Fuazi (2019),dalam peneliatiannya yang berjudul Perancangan 

Sistem Informasi Penjadwalan Pengiriman Barang Didukung Aplikasi 

Pemrograman Java. Masalah yang terjadi dalam penelitian yang dilakukannya pada 

CV Rivan Arca Padang ialah pada bagian Administrasi dalam memeriksa 

ketersediaan barang masih manual sehingga memerlukan waktu cukup lama serta 

penjadwalan pengiriman tidak tersusun dengan rapi. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sistem aplikasi dan metode yang baik agara pengelolannya lebih tersetruktur. Guna 

metode yang terstruktur agar dimana pelanggan pertama dapat mendapatkan barang 

lebih awal dan seterusnya. [5] 

Renny Oktapiani, Doni Prianto, Rina Riniawati dan Acep Suherman (2016), 

dalam penelitiannya yang berjudul Perancangan Sistem Persediaan Barang 

Menggunakan Metode FIFO Pada PT. Panjunan Sukaraja Sukabumi. Masalah yang 

terjadi pada perusahaan tersebut belum memiliki sistem sehingga dalam persediaan 

barangnya masih dilakukan manual dan pengarsipan masih biasa tidak adanya 

sistem yang saling terhubung sehingga ketika ingin mengetahui stok harus dihitung 

manual akibatnya memperlambat pengecekan. Dari hasil penelitian, maka 

dibutuhkannya sebuah sistem dengan harapan dapat mengatasi masalah yang ada. 

Pada sistem tersebut, peneliti menggunakan metode First In Firt Out (FIFO) guna 

dapat mengkomputerisasi persediaan barang masuk dan keluar dengan baik. [6] 

Berdasarkan, penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar Wibowo bahwa 

Metode FIFO (First In First Out) adalah metode yang menyatakan bahwa 

persediaan dengan nilai perolehan awal (pertama) masuk akan dijual atau 

digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan 

persediaan yang terakhir masuk. [26] 

Dari beberapa tinjauan studi yang telah diteliti sebelumnya rata-rata yang 

dapat disimpulkan hanya merujuk pada sistem transaksi jual belinya saja, maka 

peneliti saat ini akan melakukan pembaharuan sistem dengan menambahkan 

beberapa fitur seperti menambahkan fitur notifikasi guna untuk memberikan 

peringatan atau informasi masa telur yang hampir kadaluarsa,notifikasinya berupa 

notifikasi realtime yaitu notifikasi yang dikirim ke gmail admin, serta adanya 

laporan rekapan perhari dan perbulan. 
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2.2   Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Sistem Informasi 

  Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang merupakan sebuah kombinasi manusia (SDM), fasilitas, teknologi, 

media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan guna mendapatkan jalur 

komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen. Sistem informasi menjadi sangat penting dan tergantung pada 

sebuah kejadian internal dan eksternal, yang menyajikan suatu dasar informasi 

untuk mengambil keputusan yang baik. Informasi didapatkan dari sistem informasi 

(information system) atau disebut juga dengan processing system atau information 

processing systems. [7] 

Menurut Whitten, Bentley, & Dittman, secara umum sistem dapat diartikan 

sebagai suatu rangkaian prosedur, metode dan cara kerja yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah bentuk data yang telah 

mengalami pengolahan lebih lanjut sehingga mempunyai kegunaan tertentu. [8] 

Menurut peneliti, sistem informasi merupakan serangkaian perangkat yang 

terdiri dari hardware dan software yang digunakan untuk mengolah data-data 

sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan. 

2.2.2 Persediaan (Inventory) 

Persediaan (Inventory) merupakan sebuah konsep yang mencerminkan 

sumber daya yang dapat digunakan tetapi tidak/belum dipergunakan.  

Fungsi pokok persediaan (Inventory) adalah memenuhi semua permintaan 

pelanggan dengan persediaan barang yang seminimal mungkin. Namun kita tidak 

boleh melihat keuntungan yang diperoleh hanya dengan memperhatikan segi 

inventory dari bagian gudang saja, karena pada inventory berpengaruh dalam semua 

departemen yang ada dalam suatu perusahaan. [9] 

Menurut peneliti, Persediaan atau Inventory merupakan sebuah barang yang 

disimpan dan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan tertentu. 
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2.2.3  Aplikasi 

Aplikasi menurut Jogiyanto, adalah penggunaan dalam suatu computer, 

instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa 

hingga computer dapat memproses input menjadi output. [10] 

Menurut peneliti, aplikasi merupakan sebuah software yang diciptakan 

untuk melakukan suatu tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas atau perintah 

tertentu. 

2.2.4 Penjadwalan 

Penjadwalan merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh setiap 

manusia untuk menentukan dan mengatur setiap kegiatan pada waktu yang telah 

ditentukan secara terstruktur. Suatu jadwal memberitahu manusia dalam 

mengetahui waktu, tempat dan siapa yang melakukan.  

Penjadwalan atau schedulling merupakan suatu perencanaan untuk 

menentukan kapan sebuah proses tersebut terjadi dengan tujuan agar lebih 

tersetruktur [10] 

Menurut peneliti, penjadwal digunakan untuk mengatur sebuah rencana atau 

kegiatan secara teratur dan rapi. 

2.2.5  Metode FIFO (First In First Out)    

Metode FIFO merupakan metode dimana barang pertama yang masuk berarti 

barang tersebutlah yang pertama keluar. Menurut Prasetyo E. B, menjelaskan 

bahwa dengan metode FIFO, biaya persediaan dihitung berdasarkan asumsi bahwa 

barang akan dijual atau dipaki sendiri dan sisa dalam persediaan menunjukkan 

pembelian atau produksi yang terakhir. [11] 

Menurut peneliti, metode FIFO (First In First Out) adalah sebuah metode 

yang digunakan dalam pengelolaan suatu barang. Yang mana dalam metode ini 

menerapkan cara dimana barang yang pertama masuk maka barang tersebut harus 

dikeluarkan terlebih dahulu dan seterusnya. Dengan adanya metode ini dapat 

meminimalisir kerugian material. Seperti halnya dapat diterapkan dalam sistem 

informasi masa kadaluarsa telur yaitu dengan mendahulukan stok telur yang masuk 

lebih awal. 
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2.2.6 CodeIgniter 

CodeIgniter adalah sebuah framework untuk web yang dibuat dalam format 

PHP. Format yang akan dibuat selanjutnya dapat digunakan untuk membuat sebuah 

sistem aplikasi web yang kompleks. CodeIgniter juga mempercepat proses 

pembuatan web, karena semua class dan model yang dibutuhkan sudah tersedia dan 

programmer hanya menggunakannya kembali pada aplikasi web yang dibuat. [6] 

Selain itu, CodeIgniter juga merupakan sebuah aplikasi framework yang 

memiliki sifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP. 

Dengan tujuan membantu developer dalam mengerjakan aplikasi lebih cepat serta 

menyediakan berbagai macam-macam library yang mempermudah dalam 

pengembangannya. 

2.2.7  MySQL 

MySQL merupakan software database yang paling populer dikarenakan 

performa query dari database yang bisa dikatakan paling cepat, dan bisa dibilang 

jarang bermasalah. Mulai dari versi 3.23. MySQL juga menjadi software open 

source yang berarti gratis, dapat digunakan untuk kepentingan komersial atau 

personal. MySQL kini dapat digunakan di Windows, yang pada awalnya digunakan 

di Linux. [8] 

Menurut peneliti, MySQL juga merupakan sebuah database yang banyak 

digunakan sebagai perangkan lunak open source, dikarenakan program ini sebagai 

database yang kuat dan stabil yang berperan penting dalam media penyimpanan. 

2.2.8 PHP 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu 

itu PHP bernama FI (Form Interpreted). Ketika itu PHP adalah sekumpulan script 

yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Perkembangan PHP sangat 

pesat dari tahun ketahun, sehingga pada tahun 2004, Zend merilis PHP versi 5.0. 

Pada versi ini, adalah versi mutakhir dari PHP. Dalam versi ini, inti dari interpreter 

PHP mengalami perubahan yang besar dan diperkenalkan model permorgraman 

berorientasi objek baru untuk menjawab perkembangan Bahasa pemrograman ke 

arah pemrograman berorientasikan objek. [12] 
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PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman, script yang membuat 

HTML yang secara langsung dieksekusi di server web. 

Menurut peneliti, PHP adalah sebuah bahasa pemrograman script server side 

yang digunakan untuk pengembangan web serta dapat juga digunakan sebagai 

bahasa pemrograman umum. 

2.2.9  XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi 

yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya sebagai server yang 

berdiri sendiri atau localhost.  

XAMPP merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source. 

Digunakan sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP 

juga berfungsi memadukan Apache HTTP Server, MySQL sebagai database serta 

penerjemah bahasa yang ditulis dengan PHP. Saat ini, XAMPP memilik versi yang 

banyak seperti Windows, Linux, MacOS. [13] 

Menurut peneliti, XAMPP merupakan sebuah aplikasi open source 

digunakan dalam pengelolaan server. Yang fungsinya sering digunakan dalam 

pembuaatan server sendiri. Dengan menggunakan XAMPP dapat mempermudah 

dalam membuat website tanpa harus memilik domain dan berlangganan hosting 

sehingga dapat diakses secara offline. 

2.2.10 Web 

Www atau World Wide Web (Web) merupakan sebuah sistem yang saling 

terkait dalam sebuah dokumen yang berformat hypertext, yang berisi tentang 

beragam informasi, baik tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia 

lainnya. Dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. [14] 

Untuk menerjemahkan sebuah dokumen dalam bentuk hypertext ke dalam 

bentuk dokumen yang dapat dipahami. Maka web browser melalui web client akan 

membaca halaman web yang terismpan disebuah web server melalui protocol yang 

disebut Http (Hypertext Transfer Protocol). 

Menurut peneliti, web merupakan halaman situs sistem informasi maupun 

komunikasi yang dapat diakses dengan cepat dan tepat melibatkan beberapa 

jaringan antar komputer yang saling berkaitan. 
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2.2.11  AdminLTE 

AdminLTE merupakan sebuah template yang sering digunakan oleh web 

developer sebagai backend template pada proyek yang sedang dikerjakan. Admin 

LTE digunakan pada sebuah dashboard Administrator yang dibuat menggunakan 

bootstrap framework css yang paling banyak digunakan. 

Jadi, menurut peneliti admin LTE merupakan sebuah template yang sering 

digunakan dalam membangun sebuah aplikasi guna memperindah tampilan pada 

aplikasi website agar terlihat lebih menarik. 

2.2.12 Email 

Email atau electronic mail merupakan sarana kirim mengirim surat melalui 

jalur internet. Email juga salah satu proses pengiriman surat melalui internet dengan 

menggunakan waktu yang singkat dan cepat). [15] Selain itu, email juga dapat 

digunakan sebagai reminder. 

Jadi, menurut peneliti email merupakan sarana untuk mengirimkan 

informasi melalui internet yang mana sudah disediakan oleh googlmail (gmail). 

Sehingga email dapat digunakan sebagai reminder atau peringatan sehingga dapat 

memberikan infromasi kepada pengguna website secara realtime. 

2.2.13 Black Box Testing 

Black box testing merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan 

pada spesifikasi perangkat lunak. Data yang diuji dan dibangkitkan, dieksekusi pada 

perangkat lunak kemudian dikekuarkan dari perangkat lunak diuji apakah telah 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam pengujiannya, black box testing dapat menjadi fungsional atau pun 

non fungsional, biasanya fungsional. Pada perancangannya memilih input yang 

valid ataupun tidak valid dalam menentukan output yang benar. [16] 

Menurut peneliti, dengan pengujian Black Box Testing dapat menghasilkan 

hasil (Output)  yang tepat dengan tahap-tahap yang sudah ada. Dengan Black Box 

Testing spesifikasi sebuah program dapat ditentukan diawal, sehingga tidak perlu 

melihat kode program secara detail. 
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2.2.14 Metode Pengembangan Sistem 

Metode waterfall merupakan model yang bersifat sistematis, karena dalam 

membangun suatu software secara berurutan. Nama sebenarnya dari waterfall 

yaitu”Linier Sequential Model”. Model dari waterfall sering disebut dengan 

“classic life cycle” atau metode waterfall. Model waterfall termasuk ke dalam 

model generic pada rekayasa perangkat lunak dan sekitar tahun 1970 diperkenalkan 

oleh Winston Royce. Pada sistem waterfall karena setiap langkah demi langkah 

tahapan yang dilalui harus menunggu selesai tahap sebelumnya sebelum bisa 

melanjutkannya dan berjalan sesuai urutan. 

 

 

Gambar 2. 1. Metode Waterfall 

Dengan menggunakan metode waterfall dapat memperoleh hasil sistem 

perangkat lunak yang baik karena pengembangan yang dilakukan secara bertahap. 

Sehingga pengembangan sistem dapat teorganisir. 

Adapun contoh perbandingan metode waterfall dengan metode prototyping 

sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Metode Waterfall dan Metode Prototyping 

Tahapan 

Pengembangan 

Perangkat Lunak 

 

Metode Watterfall 

 

Metode 

Prototyping 

Requirement 

System(Analisis 

sistem) 

Kebutuhan data harus 

dianalisis diawal secara 

lengkap dan menyeluruh 

Kebutuhan dapat 

ditambah atau 

dikurangi sesuai 

dengan kebutuhan 

user, ketika 

dilakukan ditesting 

Design System Tahap yang memfokuskan 

dalam mendesain rancangan 

yang akan dilakukan pada 

tahap selanjutnya dengan 

menentukan beberapa 

gambaran usecase, activity 

diagram, squance diagram. 

Tahap yang 

memfokuskan 

dalam mendesain 

rancangan yang 

akan dilakukan 

pada tahap 

selanjutnya dengan 

menentukan 

beberapa 

gambaran usecase, 

activity diagram, 

squance diagram. 

Implementasi  Menerapkan proses 

perancangan yang baik 

Tidak menerapkan 

proses 

perancangan yang 

baik 

 Mengedepankan kebutuhan 

fungsional system 

Mengedepankan 

aspek kenyamanan 

user 
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 Evaluasi dilakukan ketika 

sistem telah dibangun 

Evaluasi dilakukan 

ketika prototype 

telah dibangun 

Verificationt Testing dilakukan ketika 

semua tahapan pada model 

sudah selesai 

Testing dilakukan 

ketika prototype 

telah dibangun, 

sehingga hasil 

testing dapat 

merubah 

rancangan sistem 

2.2.15  UML (Unified Modelling Language) 

UML atau Unified Modelling Language adalah suatu alat yang digunakan 

untuk memvisulisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang 

berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual.(Baraun, et. Al. 2001) 

UML juga merupakan suatu kumpulan konvensi permodelan yang 

digunakan guna menentukan atau menggambarkan sistem software terkait dengan 

objek.(Whitten, et. Al. 2004) 

Tujuan utama UML menurut Sugrue J (2009) adalah sebagai berikut: [17] 

1) Menyediakan bagi pengguna (analisis dan desain sistem) suatu Bahasa 

pemodelan visual yang ekspresif sehingga mereka dapat 

mengembangkan dan melakukan pertukaran model data yang bermakna. 

2) Menyediakan mekanisme atau sarana yang spesialisasi untuk 

memperluas konsep inti. 

3) Karena merupakan bahasa pemodelan visual dalam suatu proses 

pembangunannya maka, UML bersifat independen atau berdiri sendiri 

terhadap bahasa pemrograman tertentu. 

4) Memberikan suatu dasar formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5) Mendorong pertumbuhan pasar terhadap penggunaan piranti desain 

sistem yang berorientasi objek (OOP). 
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6) Mendukung konsep pembangunan tingkat yang lebih tinggi yaitu seperti 

adanya kolaborasi, kerangka, pola dan komponen terhadap suatu sistem. 

7) Adanya integrasi praktik terbaik. 

Bentuk diagram yang dapat digunakan untuk mempresentasikan adalah 

sebagai berikut: 

a) Use Case Diagram 

   Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan actor, use case 

dan relasinya sebagai suatu urutan tindakan yang memberikan nilai terukur untuk 

actor. Sebuah use case dapat digambarkan sebagai elips horizontal dalam suatu 

digram UML use case. 
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Tabel 2. 2. Simbol Use Case Diagram 

Simbol Nama 

Simbol 

Keterangan 

 Case Menggambarkan 

proses/kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh 

actor 

 Aktor Menunjukkan entitas/ 

subjek yang melakukan 

suatu proses 

 Association Abstraksi dari 

penghubung antara actor 

dengan use case 

 

 

Generalisasi Menunjukkan spesialisasi 

actor untuk dapat 

berpartisipasi dengan use 

case 

 

         <<include>> 

Relasi(include) Menunjukkan bahwa 

suatu use case seluruhnya 

merupakan fungsionalitas 

dari use case 

 

         <<extend>> 

 

Relasi(extend) 

 

 

 

 

Menunjukkan bahwa 

suatu use case merupakan 

tambahan fungsional dari 

use case lainnya jika 

suatu kondisi terpenuhi 
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Gambar 2. 2. Contoh Use Case Diagram 

b) Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan menggambarkan sebuah aktivitas, objek, state, 

transisi state dan event. Dengan kata lain, kegiatan diagram dan alur kerjanya 

menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas. 

Tabel 2. 3. Simbol Activity Diagram 

Simbol Keterangan 

 Action state, berfungi menggambarkan 

keadaan elemen dalam suatu aktivitas 

 State, berfungsi untuk menggambarkan 

kondisi suatu elemen 

 

 

 

Flow dan control, sebagai penghubung 

aliran aktivitas dan elemen satu ke 

elemen lain 

 Initial state, menunjukkan titik awal dari 

suatu elemen 
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 Finsl state, menunjukkan titik akhir dari 

suatu elemen 

 

 

Gambar 2. 3. Contoh Activity Diagram. 

c) Sequence Diagram 

  Menjelaskan tentang interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. 

Secara umum, squence diagram adalah gambaran tahap demi tahap termasuk urutan 

perubahan secara logis yang seharusnya, dilakukan untuk menghasilkan sesuatu 

sesuai dengan use case diagram. 
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Tabel 2. 4. Simbol Squence Diagram 

Simbol Keterangan 

 Objek, berfungsi mrnggambarkan setiap 

pos objek yang mengirim dan menerima 

pesan 

 Message, berfungsi untuk menggunakan 

aliran pesan yang dikirim oleh setiap pos 

objek 

    

 

Gambar 2. 4. Contoh Squence Diagram 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Pada tahap ini peneliti membuat suatu kerangka pemikiran secara bertahap. 

 

YA 

TIDAK 

Pendekatan  

Wawancara 
kepada pihak 
perusahaan 
Avian Farm 

Observasi 
dengan 

meninjau 
langsung ke 

lokasi 

Dokumentasi 
dengan 

mengumpulkan 
bukti-bukti berupa 
foto,buku,angket 

Studi Pustaka dengan 
mengumpulkan 

informasi dari buku-
buku, jurnal, karya 

ilmiah, internet 
 

Hasil  

Aplikasi peringatan masa kadaluarsa telur berbasis web 
pada Avian Farm 

Masalah  

Belum adanya Sistem  Informasi pencatatan tanggal masa 
kadaluarsa (expired) telur dan pencatatan stok telur masuk 
sehingga admin kesulitan dalam memilah telur-telur dengan 
tanggal masa kadaluarsa yang berbeda. 

Pengembangan  

PHP, CodeIgniter, Sublime Text 3, Mysql,Web, Waterfall 

Implementasi 

Staff Admin pada Avian Farm  

Pengujian 

Pengujian Black Box, Angket/Kuesioner Responden 

Gambar 2. 5. Kerangka Pemikiran 


