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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Studi 

Tinjauan studi dalam penelitian  dilakukan untuk dijadikan sebagai pedoman 

dan pegangan bagi penelitian selanjutnya yang dapat membantu dan mempermudah 

bagi penulis untuk melakukan penelitiannya, tidak lepas dari berbagai refrensi yang 

sudah ada, sehingga dalam melakukan penelitian penulis dapat menentukan acuan 

informasi berguna sebagai pedoman dalam mendapatkan beberapa keputusan 

sebagai dasar dari penelitian.  

Menurut Kinanti Dewanda Putri, Sari Dewi Budiwanti, dkk yang berjudul 

“Aplikasi Pengelolaan Data Transaksi Bengkel Body Repair Berbasis Web”, Dari 

penelitian yang telah dilaksanankan membahas tentang pelayananan terhadap 

pelanggan bengkel dalam pengelolaan data berbagai kerusakan body mobil yang 

didapat dari pengecekan kondisi kerusakan pada mobil dan mengelola pada 

pencatatan status pengerjaan dalam perbaikan mobil. Pelayanan terhadap pelanggan 

dilakukan secara terkomputerisasi untuk mempermudah dan efisiensi dalam 

pelayananan terhadap pelanggan yang diimplementasikan dalam betuk sistem situs 

web.  

Penelitian ini menggunakan metode waterfall, dimana pada tahapan awal 

requerements definition yaitu melakukan analisis kebutuhan pada perusahaan 

melalui proses wawancara degan pegawai perusahaan. Selanjutnya yaitu mendesain 

basis data seperti flowmap, ERD, use case dan membuat desain interface yang akan 

digunakan pada aplikasi. Kemudian melakukan tahapan inplementation and unit 

testing pembuatan kode program menggunakan codeigniter dan melakukan 

pengecekan aplikasi sesuai dengan fungsional yang diinginkan. Setelah itu proses 

intergration and system testing yaitu tahap pengujian terhadap aplikasi apakah 

sudah sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu dengan menggunakan black box 

testing. Dengan demikian peneliti menjelaskan dalam proses metode pengerjaan 

hanya sampai pengimplementasian aplikasi dan pengujian aplikasi.[3]
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Menurut Christine Dewi dan Kumala Nindya Pranomo dengan judul 

“Pembuatan Aplikasi Pencatatan Service Mobil di PT. Armada International Motor 

berbasisi Android”. Peneliti menguraikan permasalahan yang ada pada perusahaan 

PT. AIM tentang meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, pada tahun 2014 

PT.AIM yang ingin mengubah proses bisnis yang awalnya manual menjadi proses 

bisnis menggunakan teknologi. Dimana kualitas pelayanan terhadap pelanggan 

dalam penggunaan sistem teknologi informasi merupakan salah satu strategi untuk 

terus bersaing diera yang serba teknologi.  

Permasalahan yang ada pada bengkel PT. AIM yaitu pencatatan data pelanggan 

yang harus dilakukan dikantor karena sistem sebelumnya menggunakan dekstop, 

sementara kantor dan tempat pengecekan bengkel yang jauh, hal ini dianggap tidak 

efisien waktu dan jarak bengkel untuk pencatatan dan perhitungan pada kerusakan 

mobil yang harus melihat dari kondisi kerusakan mobil. Maka dari itu PT. AIM 

mengembangkan teknologi informasi untuk pencatatan bengkel menggunakan 

teknologi mobile berbasis Android dengan menggunakan framework PhoneGap.  

Dalam penyelesaian masalah pada pembuatan aplikasi pencatatan service 

mobil di PT. Armada International Motor ini menggunakan metode prototyping 

model, penggunaan metode ini dengan maksud agar aplikasi yang di bangun dapat 

berjalan dengan baik sesuai keinginan karena pengambilan data yang berulang 

setelah diadakannya pengujian dan evaluasi masih kurang tepat. Pada metode ini 

memiliki beberapa tahapan diantaranya pengumpulan data informasi yang 

diperlukan dalam aplikasi yang akan dibuat. Kemudian tahap membangun serta 

memperbaiki program untuk mengembangkan hasil yang telah dibuat. Setelah itu, 

tahap pengujian hasil pembangunan, dalam proses ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan saat digunakan. Proses diatas akan terus berulang hingga proses yang 

dinginkan sudah tercapai.[2] 

Menurut Meta Litasari Setiayunda, Feri Prasetyo H  berjudul “Pengembangan 

Sistem Informasi Booking Service Motor Honda Pada PT. Pacific Motor II Bekasi 

Berbasis Web”. pada penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang 

dihadapi pada PT. Pacific Motor II (PT. PM II) yaitu pada proses booking Service 

motor yang masih menggunakan pencatatan secara manual, hal ini memakan waktu 
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para pelanggan yang harus datang langsung ke bengkel untuk mengantri 

pendaftaran service motornya. Pada petugas pelayanan juga sering mengalami 

ketidak akuratan dalam menginput data pelanggan, sehingga data service menjadi 

tercecer. Maka dari itu PT. PM II membuat sistem Booking Service motor berbasis 

web dengan tujuan pelanggan dapat melakukan  booking service secara online dan 

lebih mudah dalam memesan antrian service. Selain itu juga mempermudah petugas 

dalam pengelolaan data dalam pencarian history service pelanggan untuk dijadikan 

acuan pengingat jadwal service berikutnya. Penerapan metode yang digunakan 

dalam pengembangan  aplikasi booking service menggunakan metode waterfall 

dengan alur desain pengembangan sebagai berikut: 

1. Analisa kebutuhan, dimana penjabaran dalam pemetaan kebutuhan yang 

diperlukan dalam pembuatan sistem informasi web berupa kebutuhan dari sisi 

pengguna, pengunjung. 

2. Desain, dimana merancang dari sistem yang akan dibuat dengan mengakselerasi 

berbagai tahapan agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

3. Pengkodean, yaitu proses dimana perubahan karakter dari data untuk membaca 

sistem komputer menjadi sebuah perintah dan tampilan. 

4. Pengujian, melakukan pengujian menggunakan blackbox di web dengan 

melakukan responden terhadap karyawan dan pengunjung ahas. [5]  

Beberapa sumber refrensi yang diambil dari tiga penelitian terdahulu, telah 

banyak yang meneliti mengenai sistem informasi pengelolaan data servis 

kendaraan. Namun disimpulkan dari peneliti sebelumnya belum ada yang 

membahas mengenai sistem informasi pelayanan terhadap bengkel yang 

memberikan estimasi biaya terhadap pelanggan dan progress penyelesaian restorasi 

mobil, dengan demikian kelebihan dan kekurangan dari peneliti terdahulu dapat 

dijadikan acuan pada penelitian ini, diharapkan dapat tercapainya penerapan sistem 

informasi pada pengelolaan data perbengkelan menjadi lebih baik. 
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2.2  Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Bengkel Restorasi 

Bengkel merupakan bangunan yang menyediakan tempat ruang yang 

menyediakan peralatan untuk pemeliharaan,  perawatan, perbaikan, pembuatan 

bagian mesin dan perakitan mesin hingga modifikasi alat dan mesin.[5] Restorasi 

menurut Sutarno yaitu suatu kegiatan perbaikan benda koleksi langka yang sudah 

rusak untuk diperbaiki dan dapat dipergunakan lagi dalam keadaan lengkap dan 

utuh.[6] Bengkel restorasi mobil merupakan suatu pelayanan pada pengerjaan 

perbaikan body kendaraan yang mengalami kerusakan seperti body penyok karena 

benturan, cat tergores atau karena usia hingga modifikasi dan juga pelayanan dalam 

pengecatan ataupun penggantian sparepart dari body kendaraan. Bengkel restorasi 

ini dijadikan alternatif untuk memperbaiki kondisi mobil yang rusak menjadi bagus 

kembali seperti semula, dilain hal restorasi mobil lebih murah dari pada 

penggantian sparepart keseluruhan. Adapun pelayanan jasa yang bisa dikerjakan 

pada bengkel restorasi diantaranya pengelasan, pendempulan, kentengan, 

pengecatan dan seterusnya.[3] 

 
Gambar 2. 1. Restorasi Body Mobil 
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2.2.2. Metode Pengembangan Sistem 

2.2.2.1.  Grapple 

  Guidelines for Rapid Application Engineering (GRAPPLE) merupakan 

pemodelan yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berorientasi objek dalam 

waktu yang cukup singkat tanpa mengurangi kualitas sistem yang dibangun. 

Dimana pemodelan GRAPPLE ini, sebagai proses pengembangan untuk perangkat 

lunak dengan menitik beratkan pada aksi-aksi yang dilakukan pada sejumlah 

tahapan, yang mana setiap tahapan akan menghasilkan produk kerja dengan bentuk 

yang berorientasi objek [7]. 

 
Gambar 2. 2. Metode GRAPPLE. 

Beberapa tahapan untuk menjalankan pemodelan GRAPPLE ini, terlihat pada 

gambar diatas tersusun dalam bentuk statis diantaranya sebagai berikut: 

a. Requirement Gathering 

Tahapan ini melakukan analisis terhadap suatu masalah, fungsi dan komponen 

yang dibutuhkan dalam pembuatan produk. Pada tahapan ini sangat penting 

karena untuk menentukan produk yang akan dibuat sesuai keinginan pengguna 

atau tidak.  
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b. Analysis  

Pada tahap ini menggali lebih dalam untuk memperoleh informasi yang lebih 

untuk mengkaji permasalahan terhadap pengguna dan memecahkan solusinya. 

Diantaranya untuk menganalisa kebutuhan alat dan bahan, kebutuhan 

fungsional sistem dan kebutuhan non-fungsional sistem.  

c. Design 

Tahapan ini bertujuan sebagai proses perancangan terhadap solusi yang 

dihasilkan pada tahap analisis, sehingga dapat menghasilkan rancangan sesuai 

yang diinginkan pada tampilan aplikasi yang akan dibangun. 

d. Development 

Pada tahapan ini melakukan pengembangan program yang akan dibuat dengan 

melakukan pengkodean program dan user interface. 

e. Deployment 

Tahap ini merupakan proses pendistribusian program aplikasi yang telah 

selesai dikerjakan kepada pengguna, diantaranya mencakup proses instalasi 

dan backup data.  

2.2.3. CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan framework untuk membangun aplikasi web 

menggunakan PHP. Tujuannya yaitu untuk memungkinkan mengembangkan 

proyek lebih mudah dan cepat dari pada menulis kode dari awal, yang mana 

CodeIgniter (CI) telah menyediakan kumpulan fungsi yang kaya untuk 

perancangan tugas-tugas yang biasa dibutuhkan oleh pengembang. Dengan 

menggunakan metode MVC (Model, View, Controller) yaitu syntax yang 

terstruktur dengan rapi, memberikan kemudahan pada programer sehingga dapat 

meminimalkan jumlah kode yang diperlukan untuk menyelsaikan program yang 

dibuatnya.[8]  

2.2.4. Website 

Website merupakan salah satu aplikasi atau layanan yang terhubung dengan 

internet yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan informasi. Web ini 

berisikan dokumen-dokumen multimedia yaitu teks, gambar, animasi, vidio dan 

suara yang didalamnya menggunakan protocol HTTP (Hypertext Transfer 
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Protocol) dan untuk mengaksesnya, menggunakan perangkat lunak yang biasa 

disebut browser. Browser merupakan aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-

dokumen web yaitu dengan cara diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh 

komponen yang terdapat didalam aplikasi browser, yang biasa dikenal dengan 

sebutan web engine [9]. 

2.2.4.1. PHP  
PHP (personal home page) Hypertext Preprocessor merupakan bahasa 

pemrograman yang mana digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web yaitu 

website, blog, atau aplikasi web. PHP termasuk bahasa pemrograman yang hanya 

bisa disimpan dan dijalankan komputer server dalam bentuk script HTML 

(Hypertext Markup Language) dan juga sering disebut dengan Side Server 

Language. Tanpa adanya server web yang terus berjalan, PHP tidak akan bisa 

dijalankan karena pada server hasilnya akan ditampilkan pada client [10] 

2.2.4.2. HTML (Hyper Text Markup Language) 

Hyper Text Markup Language merupakan suatu bahasa yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman web, dimana HTML yaitu bahasa yang fleksibel 

karena tidak tergantung pada suatu platform (sistem operasi) tertentu. HTML ini 

terdiri dari tag-tag yang mendefenisikan elemen tertentu pada sebuah halaman web, 

yang mana merupakan bahasa yang tidak case sensitive, tidak seperti bahasa 

pemrograman server side seperti PHP atau ASP, atau HTML juga bisa disebut 

bahasa yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola hypertext [11]. 

2.2.4.3. MySQL 

My Structure Query Languange merupakan sistem manajemen database 

dari SQL yang bersifat Open Source dan saat ini salah satu database yang paling 

populer. Sistem Database MySQL juga mendukung berbagai fitur seperti 

multithreaded, multiuser, dan SQL database management system (DBMS). 

Database ini dibuat sebagai keperluan sistem database yang cepat, handal, dan 

mudah digunakan. [11] 

2.2.4.4. PHPMyAdmin 

PhpMyAdmin merupakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak  opensource 

yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mana digunakan untuk 
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menangani administrasi database MySQL melalui jaringan lokal maupun internet. 

phpMyAdmin juga mendukung berbagai operasi MySQL, diantaranya yaitu 

mengelola basis data, tabel-tabel, relasi, bidang (fields), indeks, users, perijinan 

(permissions), dan lain sebagainya. Perbedaan phpMyAdmin dengan MySQL 

terletak pada fungsi. Pada PhpMyAdmin ini, berfungsi sebagai alat untuk  

memudahkan dalam mengoperasikan database MySQL, sedangkan MySQL 

merupakan database tempat penyimpanan data. Phpmyadmin sendiri digunakan 

sebagai alat untuk mengolah atau mengatur data pada MySQL [12]. 

2.2.4.5. Xampp 

Xampp merupakan perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi 

untuk kompilasi dari beberapa program. Fungsinya yaitu sebagai server yang 

berdiri sendiri (localhost), yang mana terdiri atas program Apache HTTP Server, 

MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman 

PHP dan Perl. Hal ini bertujuan untuk menjalankan konesi perpindahan data dalam 

protokol http web server dari internet server yang kemudian dirancang untuk 

menampilkan suatu data teks, gambar dan hypertext. Xampp adalah singkatan dari 

X yaitu empat sistem operasi diantaranya yaitu Apache, MySQL, PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, yang 

merupakan web server mudah digunakan untuk melayani tampilan halaman web 

yang dinamis. Selain itu xampp  merupakan open source yang tersedia bebas dan 

legal [13].  

2.2.4.6. Text Editor 

Text editor merupakan sebuah software aplikasi atau program komputer 

yang mana memungkinkan penggunanya membuat dan mengubah file teks. Text 

Editor ini dapat digunakan untuk membuat berbagai program komputer, mengubah 

source code bahasa pemograman, serta dapat membuat halaman web atau template 

web design. Banyak sekali text editor yang digunakan oleh programer, salah 

satunya yaitu Visual Studio Code (VS Code) ini merupakan sebuah teks editor 

ringan, handal dan juga bersifat open source.  VS Code ini dibuat oleh Microsoft 

yang mana digunakan untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga 

untuk versi Linux, Mac, dan Windows. VS Code ini secara langsung mendukung 
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bahasa pemrograman diataranya, Dart, JavaScript, Typescript, dan Node.js, serta 

bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via 

marketplace Visual Studio Code seperti flutter, C++, C#, Python, Go, Java, dan lain 

sebagainya [14]. 

2.2.5. Pemrograman Android 

2.2.5.1. Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang mencakup sistem 

operasi seperti smartphon dan komputer tablet. Android salah satu penyedia 

platform terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi, android merupakan 

pendatang baru yang awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan adanya 

dukungan secara finansial dari pihak Google, yang kemudian pada tahun 2005 

google membelinya dan pada tahun 2007 google merilisnya secara resmi.  Setelah 

itu pengembangan android kemudian dibentuklah open hanset alliance, konsorsium 

dari 34 perusahaan telekomunikasi, piranti keras, piranti lunak, termasuk google, 

HTC, Intel, Qualcomm, Motorola,T-Mobile dan Nvidia. 

Kelebihan Android diantaranya yaitu: 

a. User friendly yaitu sangat mudahnya penggunaan untuk menjalankan android 

ini, bahkan bagi yang belum terlalu terbiasa dengan telpon pintar, anda hanya 

memerlukan waktu sebentar saja untuk bisa mempelajari dan menjalankan 

sistem android. 

b. Anda sangat mudah dalam menerima notifikasi dari ponsel pintar anda, 

dengan mengatur beberapa akun anda, anda akan mendapatkan notifikasi 

seperti SMS, Email, voice dial dan lainnya. 

c. Dari segi tampilan, android memiliki tampilan yang menarik dan tidak kalah 

dengan sistem iOS. 

d. Android memiliki konsep open source, yaitu pengguna dapat bebas 

mengembangkan sistem android dengan versi sendiri, sehingga akan banyak 

yang mencustom ROM yang biasa anda gunakan. 
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e. Tersedia jutaan aplikasi menarik, dari yang gratis hingga aplikasi yang 

berbayar dan lansung bisa didownload di google playstore yang tersedia pada 

ponsel pintar anda. 

Kekurangan Android diantaranya: 

a. Koneksi data internet yang harus selalu menyala, karena pada smartphone  

android harus memerlukan koneksi data internet yang terus aktif. 

b. Mendapati iklan disetiap aplikasi dismartphone Android yang terunduh 

secara gratis, hal ini merupakan konsekuensi terpampangnya iklan disetiap 

aplikasi android. [15] 

2.2.5.2. Dart 

Dart merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dioptimalkan client 

untuk aplikasi berbagai platform, dart ini dikembangkan oleh google yang 

diluncurkan pada tanggal 12 oktober 2011. Dart bisa digunakan untuk membuat dan 

mengembangkan berbagai aplikasi diantaranya yaitu membuat aplikasi mobile, 

dekstop, server, backend dan web, bahasa pemrograman ini bertipe Object Oriented 

yang mana struktur kode kita berada didalam class yang berisikan data dan method 

[16]. 

2.2.5.3. Flutter 

 Flutter merupakan SDK untuk pengembangan dari aplikasi mobile yang 

dikembangkan oleh google, sama dengan react native, framework ini dapat 

digunakan untuk mengembangkan dan membuat aplikasi mobile yang dapat 

dijalankan pada device Android dan iOS. Dibuat menggunakan bahasa dart, skia, C 

dan C++ membuat flutter menjadi salah satu framework untuk pengembangan 

aplikasi yang sangat menarik dan mudah untuk dipelajari, karena semua kode 

dicompile dalam kode nativenya (Android NDK, LLVM, AOT-compailed) tanpa  

ada penerjemahan pada prosesnya.  

Keunggulan dari flutter yaitu sebagai berikut: 

1. Flutter merupakan framework yang mana dapat digunakan sebagai pembuatan 

aplikasi yang multi platform, seperti platform android, iOS dan website serta 

desktop.  
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2. Flutter mempunyai fitur hot realod, yaitu fitur yang dapat mengeksekusi ulang 

kode dart yang sudah dibuat secara cepat ke perangkat android[17]. 

2.2.6. Webview 

Webview merupakan salah satu widget yang terdapat pada android studio, 

yang digunakan sebagai media untuk menampilkan berbagai system informasi 

berbasis website menjadi aplikasi berbasis android, yang mana sistem informasi 

website tersebut akan diubah menjadi Android Package (APK), sehingga dapat 

dijalankan dengan baik menggunakan smartphone android. Alasan mengapa 

android dipilih sebagai media yang akan menjalankan aplikasi yang dibuat, 

dikarenakan pada saat ini hampir semua orang, banyak yang beralih menggunakan  

smartphone android.[1]  

2.2.6.1. Penerapan Webview 

Pada penerapan webview agar dapat bisa dijalankan diandroid, maka perlu 

dilakukan pemanggilan website kedalam widget webview yaitu dengan tahapan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 Gambar 2. 3. Langkat-Langkah Penerapan Webview.  

Penjelasan alur untuk penerapan webview agar tampil diandroid adalah 

pada widget android menginclude data web dan mengambil data pada web, 

kemudian memproses data apakah memerlukan sumber data informasi dari data 

base atau tidak, jika diperlukan informasi dari database maka diminta sumber data 

informasi pada database Mysql. Setelah itu, jika data web sudah memiliki data 

informasi, maka proses load terhadap webview sudah dapat dijalankan disistem 

android. [4] 
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2.2.7. Pemodelan UML 
Pemodelan Unifield Modeling Language (UML) merupakan keluarga notasi 

grafis yang didukung oleh model-model tunggal yang membantu penggambaran 

dan desain pada sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun 

menggunakan program yang dibangun menggunakan program berorientasi objek 

(OO). Pada pengembangan teknik pemrograman berorientasi objek memiliki 

standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun 

menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek UML, pendukung dari 

perancangan menggunakan OO pada UML diataranya yaitu [9] 

2.2.7.1. Use Case Diagram 
Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sitem yang akan 

dibuat, biasanya use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada 

pada sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun penggunaan simbol-simbol 

dalam Use Case Diagram diantaranya yaitu: 

Tabel 2. 1. Use Case Diagram 
Simbol Nama Simbol Keterangan 

  
 

Case 

Use Case merupakan menggambarkan 
fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 
unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan 
aktor, yang dinyatakan dengan menggunakan 
dengan menggunakan kata kerja 

 Actor Actor merupakan Abstraction dari orang atau 

sistem lain yang mengaktifkan fungsi dari target 

sistem. Untuk mengidentifikasikan aktor harus 

ditentukan pembagian tenaga kerja dan tugas 

tugas yang berkaitan dengan peran pada 

konteks target sistem. Orang atau sistem bisa 

muncul dalam beberapa peran, perlu dicatat 

bahwa aktor berinteraksi dengan use case, 

tetapi tidak memiliki kontrol terhadap User 

Case 
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 Asosiasi Asosiasi antara aktor dan use case, 

digambarkan dengan garis tanpa panah yang 

mengindikasikan siapa atau yang meminta 

interaksi secara langsung dan mengindikasikan 

data. 

 

 

Generalitatin Asosiasi antara aktor dan use case yang 

menggunakan mengindikasikan bila aktor 

berinteraksi secara pasif dengan sistem. 

 

 

<<include>> 

Include Include merupakan didalam use case lain 

(requred)atau pemanggilan use case oleh use 

case lain, contohnya yaitu pemanggilan sebuah 

fungsi program 

 

<<Extends>> 

Extends Extends merupakan perluasan dari use case lain 

jika kondisi atau syarat terpenuhi 
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Gambar 2. 4. Contoh Use Case Diagram 
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2.2.7.2. Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan penggambaran workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem bisnis. Simbol-simbol yan digunakan dalam activity 

diagram diantaranya yaitu: 

Tabel 2. 2. Activity Diagram 
Simbol Nama Simbol Keterangan 

 Intial State Start point diletakan pada pojok kiri atas dan 

kiri atas dan merupakan awal aktifitas 

 Final State End point merupakan akhir aktifitas 

 State Activities menggambarkan suatu proses 

kegiatan bisbis 

 Transition 

(fork) 

Fork atau percabangan yaitu digunakan 

untuk menunjukan kegiatan yang dilakukan 

secara pararel atau untuk menggabungkan 

dua kegiatan pararel menjadi satu 

 Transition 

(join) 

Join yaitu penggabungan  atau rake 

digunakan untuk menunjukan adanya 

dekomposisi 

 Decision Decision Points yaitu menggambarkan 

pilihan untuk pengamblan keputusan benar 

atau salah. 

 Swimlane Swimlane pembagian activity diagram  untuk 

menunjukan siapa melakukan apa 
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Gambar 2. 5. Activity Diagram 
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2.2.7.3. Sequence Diagram 
Diagram squence yaitu penggambaran kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Beberapa simbol yang digunakan dalam squence diagram diantaranya yaitu: 

Tabel 2. 3. Squence Diagram 
Gambar Nama Simbol Keterangan  

 Entity Class Entity Class, merupakan bagian dari sistem yang 
berisi kumpulan kumpulan kelas berupa entitas-
entitas yang membentuk gambaran awal sistem 
dan menjadi landasan untuk menyusun basis data 

 Boundary 

Class 

Boundary Class, berisikan kumpulan kelas yang 

menjadi interface atau interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem seperti tampilan form 

entry dan form cetak. 

 Control Class Control Class, suatu objek yang berisikan logika 

aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab 

kepada entitas, adapun contoh sebagai berikut, 

kalkulasi dan aturan  bisnis yang melibatkan 

berbagai objek. 

 Message Message, yaitu simbol untuk mengirimkan pesan 

antar class. 

 Recursive Recursive, penggambaran pengiriman pesan yang 

dikirim untuk dirinya sendiri 

 Activator Activator yaitu mewakili sebuah eksekusi operasi 

dari objek, panjang kotak ini berbanding lurus 

dengan durasi aktivasi sebuah operasi. 

 Lifeline Lifeline yaitu garis titik-titik yang terhubung 

dengan objek, sepanjang lifeline terdapat 

activation 
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Gambar 2. 6. Squence Diagram 

2.2.8. Pengujian 
Pengujian merupakan tahap untuk mengetahui apakah sebuah aplikasi dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang diingikan oleh pengguna atau tidak, maka dari itu 

dilakukan sebuah pengujian, dimana pengujian pada sebuah aplikasi yaitu 

menggunakan black box: 

2.2.8.1. Pengujian Black Box 

Black box testing yaitu pengujian suatu aplikasi yang memfokuskan dan 

membahas pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat 

mendefinisikan dari kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program. Diataranya mulai dari tampilan hingga aksi inputan, 

dalam strategi black box testing memiliki beberapa metode antara lain equivalence 

partitioning yaitu membahas tentang pengujian dalam aspek validasi inputan dilihat 

dari class, pengamatan isi inputan dan akurasi inputan.  boundary value analysis 

yaitu membahas tentang aspek keseluruhan menu dan modul, sehingga dapat 

diketahui kekeliruannya untuk dapat untuk dapat dilakukan pengembangan dan 

perawatan  [18]. 
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2.2.9. Kerangka Pemikiran 
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Luaran  
1. Pelanggan dapat melakukan kontak terhadap pihak bengkel untuk 

menentukan estimasi biaya restorasi mobil. 

2. Pihak bengkel dapat mengolah data secara online menggunakan Android 

dan menginformasikan progress pengerjaan kepada pelanggan 

Penguraian Data 
Observasi, wawancara dan studi literatur 

Analisa dan desain 

Merumuskan analisa kelemahan, kebutuhan dan kelayakan menggunakan 

UML 

Pengembangan 

CodeIgniter, PHP, MySQL, Dart, Flutter. 

Pengujian 
Pengujian menggunakan black box dan angket responden 

 

 

   Implementasi  

Aplikasi diimplemntasikan dengan smartphone Android 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelanggan dapat mengetahui estimasi biaya restorasi mobilnya 

2. Bagaimana pelanggan dapat mengetahui progress pengerjaan mobilnya 

G
ag

al
 

Berhasil 


