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2.1 Konsep Sistem Informasi  

Semua organisasi mempunyai sistem informasi, sistem informasi ini 

merupakan kesatuan formal yang terdiri dari sumber fisik dan sumber daya logis 

dari suatu organisasi ke organisasi lainnya. Sumber daya ini diatur atau di 

strukturkan dengan cara berlainan. Hal ini disebabkan karena organisasi dan 

sistem informasi yang dinamis. Struktur yang dibuat saat ini, mungkin saja tidak 

menggambarkan struktur yang dibutuhkan keesokan harinya. Dengan demikian 

kita membutuhkan konsep logis yang menggambarkan struktur sistem informasi, 

yang menggambarkan semua sumber daya fisik, sesuai dengan ukuran dan 

kompleksitas organisasi, dan relatif mapan. 

Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi. Sistem informasi 

didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (1990) sbb: 

          Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian untuk mendukung 

operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dengan 

penyedian-penyediaan laporan yang diperlukan bagi pihak luar tertentu. 

Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas maka dibuatlah sistem 

informasi. Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A.Laitch dan K. Roscoe 

Bavis sebagai berikut:  

          “Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.” 

 

 

 



 
 

Devinisi umum sistem informasi adalah:  

     “Sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem informasi terhadap  

pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan.” 

 

2.1.1 Konsep Dasar Sistem 

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekolompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang 

terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu.  

Kata sistem mempunyai beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang 

mana kata tersebut didefinisikan.  

             Sistem adalah kelompok unsur yang saling berhubungan dan  

mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai hasil tertentu. 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur- prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. ( Jogiyanto H.M, 1994) 

 “Sistem adalah sekelompok unsur yang berhubungan erat satu dengan yang 

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.” (Mulyadi, 

1997 : 2). 

Dari defenisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum 

yaitu :  

a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur 

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

c. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

 

2.1.2 Karakteristik Sistem 

Sistem mempunyai beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu, antara lain : 

a. Komponen Sistem (Component) 



 
 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

saling bekerja sama membentuk membentuk suatu komponen sistem atau 

bagian-bagian dari sistem.  

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau 

dengan lingkungan kerjanya. 

c. Subsistem 

Bagian-bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain 

untuk mencapai tujuan dengan sasarannya masing-masing. 

d. Lingkungan Luar Sistem (Enviroment) 

Suatu sistem yang ada di luar dari batas sistem yang dipengaruhi oleh 

operasi sistem.  

e. Penghubung Sistem (Interface) 

Media penghubung antara subsistem dengan subsistem yang lain. Adanya 

pengubung ini memungkinkan berbagai sumber daya mengalir dari suatu 

subsistem ke subsistem lainnya. 

f. Masukan Sistem (Input) 

 Energi yang masuk kedalam sistem, berupa perawatan dan sinyal. 

Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut 

dapat berinteraksi. 

g. Keluaran Sistem (Output) 

 Hasil energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang 

berguna dan sisa pembuangan. 

h. Pengolah Sistem (Process) 

 Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah 

masukan  menjadi keluaran. 

i. Sasaran Sistem (Object) 

Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem, akan dikatakan berhasil apabila 

mengenai sasaran atau tujuan. 

 

 



 
 

2.1.3 Klasifikasi Sistem 

Suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi seperti berikut: 

a. Sistem abstrak dan sistem fisik 

Sistem abstrak adalah suatu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada 

secara fisik. 

Sistem alamiah dan sistem buatan manusia 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam sedangkan 

sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. 

b. Sistem tertentu dan sistem tak tentu 

Sistem tertentu adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara 

tepat sedangkan sistem tak tentu adalah sistem dengan perilaku ke depan 

yang tidak dapat diprediksi. 

c. Sistem tertutup dan sistem terbuka 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh oleh lingkungan luar 

atau otomatis, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan 

dan terpengaruhi oleh lingkungan luar. 

 

2.1.4 Definisi Analisa Sistem  

Analisa sistem dapat dinyatakan sebagai pemisah suatu hal dalam bagian-

bagian tertentu. Bagian-bagian tersebut kemudian dipelajari dan dievakuasi untuk 

mengetahui apakah terdapat cara-cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan 

manajemen. 

Menurut Ariesto Hadi Sutopo (2002:242) 

     “analisa sistem adalah proses menentukan kebutuhan sistem apa yang harus  

dilakukan system untuk memenuhi kebutuhan klien, bukanlah bagaimana sistem 

tersebut diimplementasikan.” 

 

Tahapan analisa sistem dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Memahami kerja dari sistem yang ada dan menemukan kelemahan-

kelemahan sistem yang lama selanjutnya diusulkan perbaikannya. 



 
 

b. Mengidentifikasikan masalah-masalah kebutuhan pemakai (user) dengan 

mempelajari bentuk formulir laporan-laporan yang telah dihasilkan oleh 

sistem yang sedang berjalan. 

c. Mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan user dan mengetahui 

gambaran dengan jelas apa yang dikerjakan pada tahap perancangan dengan 

alternatif pemecahan masalah yang paling cepat. alat yang digunakan dalam 

melakukan analisa sistem terstruktur  yaitu physical model yang 

digambarkan dengan flowmap. 

Ada beberapa pengertian mengenai analisa: 

a. Pengertian Analisa Masukan adalah Masukan pada sistem adalah data yang 

diterima dan akan diproses oleh sistem. 

b. Pengertian Analisa Proses adalah Proses pada sistem adalah suatu kegiatan 

yang dihasilkan oleh suatu proses dari masukan yang diterima oleh proses 

c. Pengertian Analisa Keluaran pada sistem adalah data yang dihasilkan oleh 

suatu proses dari masukan yang diterima 

 

2.1.5 Konsep Dasar Informasi 

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan 

data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya 

yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan 

atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengabilan 

keputusan. 

Sumber dari informasi adalah data. Menurut (Irsyad Rastafara, 2009:11):  

“Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata”  

Data merupakan bentuk jamak dan bentuk tunggal data atau item data. Kejadian 

adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu, sedangkan kesatuan nyata adalah 

berupa objek nyata seperti benda, tempat atau orang. 

 

 

 



 
 

Menurut Jogiyanto HM, MBA,Akt., Ph.D. (2003:36)  :  

 “Informass (information) adalah data yang diolah menjadi bentuk yang 

berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan 

sebagai suatu informasi. Untuk menjadi suatu informasi, maka data yang diolah 

tersebut harus berguna bagi pemakai.” 

 

2.1.6 Kualitas Informasi 

Informasi yang berkualitas memiliki 3 kriteria, yaitu: 

a. Akurat (accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan. 

Akurat juga berarti bahwa informasi itu harus dapat dengan jelas 

mencerminkan maksudnya. 

 

b. Tepat pada waktunya (timeliness) 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Di dalam 

pengambilan keputusan, informasi yang sudah usang tidak lagi bernilai. Bila 

informasi datang terlambat sehingga pengambilan keputusan terlambat 

dilakukan, hal itu dapat berakibat fatal bagi perusahaan.  

 

c. Relevan (relevance 

Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat 

bagi pemakainya. Di samping karakteristik, nilai informasi juga ikut 

menentukan kualitasnya. Nilai informasi (value of information) ditentukan 

oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu 

informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar dibanding biaya 

untuk mendapatkannya. 

 

 

 

 



 
 

2.1.7 Konsep Dasar Sistem Informasi 

 Hasil dari pembuatan dan pengembangan suatu sistem adalah untuk 

terpenuhinya kebutuhan informasi yang diperlakukan baik untuk bidang 

manajemen  atau bidang-bidang lainnya terutama untuk proses pengambilan suatu 

keputusan. Adapun pengertian dari informasi dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti 

bagi yang menerimanya. 

 

2.1.8 Komponen Sistem Informasi 

Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen sebagai 

berikut : 

a. Perangakat keras (hardware), mencakup berbagai peranti fisik seperti    

komputer dan printer. 

b. Perangakat lunak 

 

2.1.9 Keandalan Sistem Informasi 

Faktor-faktor yang menentukan  keandalan dari suatu sistem informasi sbb: 

a. Keandalan 

Keluaran sistem harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dari sistem 

itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif dan efisien yang dapat 

diandalkan. 

b. Kegunaan 

Suatu sistem yang harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu 

dan relevan untuk pengambilan keputusan. 

c. Ekonomis 

Semua kegiatan komponen sistem harus dapat memberikan nilai manfaat 

yang besar dengan nilai biaya yang minimal. 

d. Pelayanan 

Sistem harus dapat memberikan pelayanan-pelayanan dengan baik dan 

efesien kepada pengguna sistem sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi 

dan diinginkan. 



 
 

e. Kapasitas 

Sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani 

periode-periode operasi puncak seperti halnya periode aktivitas normal. 

f. Kesederhanaan 

Sistem harus cukup sederhana sehingga struktur operasinya dapat mudah 

di mengerti dan prosedurnya mudah di ikuti. 

g. Fleksibilitas 

Sistem harus cukup fleksibel untuk dapat menampung perubahan-perubahan 

kepentingan dalam kondisi dimana sistem beroperasi atau dalam kebutuhan 

yang di wajibkan. 

 

2.2 Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek dengan UML 

Analisa sistem dapat dinyatakan sebagai pemisahan suatu hal dalam bagian-

bagian tertentu.bagian-bagian tersebut kemudian dipelajari dan dievakuasi untuk 

mengetahui apakah terdapat cara-cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan 

manajemen. 

Menurut Ariesto Hadi Sutopo (2002:242)  :   

“analisa sistem adalah proses menentukan kebutuhan sistem apa yang harus 

dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan klien, bukanlah bagaimana sistem 

tersebut diimplementasikan.” 

Konsep Dasar Berorientasi Objek (Object-Oriented) 

Konsep dasar berorientasi obyek mencapai kematangannya pada saat 

masalah analisis dan desain menjadi lebih diperhatikan dari pada masalah coding. 

Secara spesifik, pengertian “berorientasi obyek” (Ariesto Hadi Sutopo, 2002:3) 

berarti bahwa “kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek 

tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya  

 

2.2.1 Sejarah UML 

Sejarah UML sendiri cukup panjang. Tahun 1950-an saat keterbatasan 

hardware, media penyimpanan dan software pemrograman, muncul metode 

perancangan sistem yang berbasis proses. Muncul diagram-diagram terkenal 



 
 

seperti Data Flow Diagram (DFD). Inti dari diagram ini adalah entitas apa dan 

melakukan proses apa dengan metode yang sangat terkenal SDLC: System 

Development Life Cycle. Tahun 1976, Chen menemukan Entity Relationship 

Diagram (ERD) yang berguna dalam memodelkan database dari suatu proses. 

Dimulailah era metode perancangan sistem berbasis DATA. Muncul istilah 

terkenal: Relational Database Management System (RDBMS). Metode 

perancangan ini berusaha menutupi kelemahan metode perancangan berbasis 

proses. Perlu diketahui bahwa proses sangat cepat berubah dibandingkan data. 

Sampai era tahun 1990, Tahun 90-an, diiringi membanjirnya software 

berorientasi object, bahkan hingga ke database seperti Oracle, SQL Server, dan 

lain-lain sudah menganut OR-DMBS (Object Relational – DBMS).  Seperti kita 

ketahui puluhan metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan di 

dunia. Diantaranya adalah: metodologi booch [1], metodologi coad [2], 

metodologi OOSE [3], metodologi OMT [4], metodologi shlaer-mellor [5], 

metodologi wirfs-brock [6], dsb. Masa itu terkenal dengan masa perang 

metodologi (method war) dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing 

metodologi membawa notasi sendiri-sendiri, yang mengakibatkan timbul masalah 

baru apabila kita bekerjasama dengan group/perusahaan lain yang menggunakan 

metodologi yang berlainan. 

Dimulai pada bulan Oktober 1994 Booch, Rumbaugh dan Jacobson, yang 

merupakan tiga tokoh yang boleh dikata metodologinya banyak digunakan 

mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. 

Pada tahun 1995 direlease draft pertama dari UML (versi 0.8). Sejak tahun 1996 

pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Tahun 

1997 UML versi 1.1 muncul, dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang 

dirilis bulan Maret 2003. Booch, Rumbaugh dan Jacobson menyusun tiga buku 

serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itulah UML telah menjelma 

menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Hingga saat 

ini UML sudah versi 2.2. 

 

 



 
 

2.2.2 Konsep Dasar UML 

Untuk menguasai UML, sebenarnya cukup dua hal yang harus kita 

perhatikan, yaitu menguasai pembuatan diagram UML dan menguasai langkah-

langkah dalam analisa dan pengembangan dengan UML. 

Komponen penyusun utama dari UML adalah things dan relationships; yang 

dikombinasikan dengan cara berbeda-beda dengan mengikuti aturan yang berbeda 

pula untuk menghasilkan tipe diagram yang berbeda. UML mendefinisikan 

diagram-diagram sebagai berikut: 

a. use case diagram 

b. class diagram 

c. statechart diagram 

d. activity diagram 

e. sequence diagram 

f. collaboration diagram 

g. component diagram 

h. deployment diagram 

 

2.2.3 Unified Modeling Language ( UML )  

UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, 

dan membangun sistem perangkat lunak. UML berorientasi objek, menerapkan 

banyak level abstraksi, tidak bergantung proses pengembangan, tidak bergantung 

bahasa dan teknologi, pemaduan beberapa notasi di beragam metodelogi, usaha 

bersama dari banyak pihak, didukung oleh kakas – kakas yang diintegrasikan 

lewat XML. Standar UML dikelola oleh OMG ( Object Management Group ). 

UML adalah bahasa pemodelan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, 

membangun dan mendokumentasikan artifak – artifak dari sistem.  

UML bukanlah :  

a. Bahasa pemrograman visual, tapi bahasa pemodelan visual.  

b. Spesifikasi kakas, tetapi spesifikasi bahasa pemodelan. 

c.  Proses, tetapi yang memungkinkan proses – proses.  

 



 
 

2.2.4 Tujuan UML  

Tujuan utama perancangan menggunakan UML adalah :  

a. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai untuk 

mengembangkan dan pertukaran model – model yang berarti.  

b. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesifikasi untuk memperluas 

konsep – konsep inti.  

c. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses 

pengembangan tertentu.  

d. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan.  

e. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek.  

f. Mendukung konsep–konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.  

 

2.2.5 Diagram dan Teknik Pemodelan UML  

Diagram mengemukakan banyak hal, penggunaan notasi yang terdefenisi 

baik dan ekspresif adalah penting pada proses pengembangan perangkat lunak, 

yaitu :  

a. Notasi standar memungkinkan pengembang mendeskripsikan skenario atau 

rumusan arsitektur dan kemudian mengkomunikasikan secara tidak ambigu. 

b. Notasi yang bagus membebaskan otak untuk berkosentrasi pada masalah – 

masalah yang lebih lanjut. 

c. Notasi yang baik memungkinkan mengeleminasi keperluan pemeriksaan 

konsistensi dan kebenaran keputusan dengan menggunakan tool 

terotomatisasi.  

 

2.2.6 Sequence Diagram  

Sequence Diagram menerangkan objek yang disusun dalam urutan tertentu. 

Urutan waktu yang dimaksud adalah ukuran yang dilakukan seseorang actor 

dalam menjalankan sistem. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case 

sequence diagram memperihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi. 

Untuk menghasilkan sesuatu dalam use case diagram ini sebaiknya digunakan di 



 
 

awal tahap perancangan atau analisis, karena kesederhanaanya dan mudah di 

mengerti. Sequence diagram menunjukkan bagaimana data operasi dilakukan. 

Pesan apa yang dikirim dan kapan sequence diagram didasarkan atas kelas 

diagram yang sudah dibuat hanya saja kelas diagram yang sudah dibuat belum 

menyertakan kelas boundary dan kelas control, maka sebelum membuat sequence 

diagram perlu dibuat class boundary dan kelas control terlebih dahulu. 

Beberapa symbol yang umum digunakan pada sequence diagram, yaitu  :   

a) Entity object, suatu objek yang berisi informasi kegiatan yang terkait yang 

tetap dan disimpan kedalam suatu database. 

b) Interface/Boundary object, sebuah objek yang menjadi penghubung antara 

user dengan system. Contohnya window, dialog box atau screen (tampilan 

layar) 

c) Control Object  

Suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab 

pada entitas. Contohnya adalah kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan 

sebagai objek. Contoh object mengkoordinir pesan (message) antara 

boundary dengan entitas. 

d)    Simple Message, symbol pengiriman pesan dari sebuah objek keobjek lain. 

e) Recursive sebuah obyek yang mempunyai sebuah operation kepada dirinya 

sendiri. 

f)  Activation, activation mewakili sebuah eksekusi operasi dari obyek, 

panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi sebuah operasi. 

g) Lifeline, garis titik-titik yang terhubung dengan objek, sepanjang lifeline     

terdapat activation. 

 



 
 

2.2.7 Diagram Struktur  

Diagram ini untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun dan 

mendokumentasikan aspek statik dari sistem. Diagram struktur pada UML terdiri 

dari:  

a. Diagram Kelas ( Class diagram )  

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kelas, interface dan kolaborasi serta 

keterhubungannya. Diagram kelas ditujukan untuk pandangan statik 

terhadap sistem.  

b. Diagram Objek ( Objek diagram )  

Diagram ini menunjukkan sekumpulan objek dan keterhubungannya. 

Diagram ini menunjukkan potongan statik dari instan – instan yang ada pada 

diagram kelas. Diagram ini memperlihatkan satu prototipe atau kasus 

tertentu yang mungkin terjadi. Diagram objek menyediakan notasi grafis 

formal guna memodelkan objek, kelas dan saling keterhubungan. Diagram 

objek berguna untuk abstract modelling dan perancangan program – 

program sesungguhnya.  

c. Diagram Komponen ( Component diagram )  

Diagram ini menunjukkan organisasi dan kebergantungan diantara 

sekumpulan komponen. Diagram ini merupakan pandangan statik terhadap 

implementasi sistem.  

d. Diagram Pengembangan ( Deployment diagram )  

Diagram ini menunjukkan konfigurasi pemrosesan saat jalan dan 

komponen–komponen yang terdapat didallamnya. Diagram ini merupakan 

pandangan statik dari arsitektur. Pilihan model dan diagram yang digunakan 

dipengaruhi oleh bagaimana persoalan ditangani dan bagaimana solusi 

dibentuk.  

 

 

 

 

 



 
 

2.2.8 Diagram Perilaku  

Diagram ini untuk memvisualiasi, menspesifikasi, membangun dan 

mendokumentasikan aspek dinamis dari sistem. Diagram perilaku pada UML 

terdiri dari :  

a. Diagram Use case (Use case diagram)  

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan aktor (jenis 

kelas khusus) dan keterhubungannya.  

b. Diagram Sekuen (Sequen diagram)  

Diagram ini menunjukkan interaksi yang terjadi antar objek. Diagram ini 

merupakan pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini menekankan 

pada basis keberurutan waktu dari pesan – pesan yang terjadi.  

c. Diagram Kolaborasi (Collaboration diagram)  

Diagram ini merupakan diagram interaksi. Diagram ini menekankan pada 

organisasi struktur dari objek – objek yang mengirim dan menerima pesan. 

d. Diagram Statechart (Statechart diagram)  

Diagram ini berisi state, transisi, kejadian dan aktivitas. Statechart 

merupakan pandangan dinamis dari sistem. Diagram ini penting dalam 

memodelkan perilaku antarmuka, kelas, kolaborasi dan menekankan pada 

urutan kejadian. Penting untuk sistem reaktif yang dipicu kejadian di dunia 

nyata.  

e. Diagram Aktivitas (Activity diagram)  

 Diagram ini untuk menunjukkan aliran aktivitas di sistem. Diagram ini   

adalah pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini penting untuk 

memodelkan fungsi sistem dan menekankan pada aliran kendali diantara 

objek–objek.  

 

2.2.9 Package Diagram  

Package diagram adalah sebuah pengelompokan yang memungkinkan untuk 

mengambil setiap bentuk di UML dan mengelompokan elemen-elemennya dalam 

tingkatan unit yang lebih tinggi. Kegunaanya yang paling umum adalah untuk 

mengelompokan class.   



 
 

Dalam sebuah model UML setiap class merupakan anggota sebuah package 

tunggal. Package-Package dapat juga merupakan anggota package lain. Jadi suatu 

stuktur hirarkis dimana package yang paling atas memiliki beberapa subpackage 

dengan beberapa subpackage sendiri dan seterusnya sampai hirarki tersebut 

berakhir pada class. Sebuah package dapat terdiri dari subpackage dan class. 

Setiap package mewakili sebuah namespace, artinya setiap class harus memiliki 

sebuah nama unik didalam packagenya. 

 

2.2.10  Notasi dalam UML  

UML menyediakan beberapa notasi dan artifak standar yang bisa 

digunakan sebagai alat komunikasi bagi para pelaku dalam proses analisis dan 

desain. Artifak di dalam UML didefenisikan sebagai informsi dalam berbagai 

bentuk yang digunakan atau dihasilkan dalam proses pengembangan perangkat 

lunak. Yang perlu diperhatikan untuk menjaga konsisten antar artifak, selama 

proses analisis dan desain adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi pada satu 

artifak harus juga dilakukan pada artifak sebelumnya.  

a. Aktor  

Aktor adalah segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem aplikasi 

komputer. Jadi aktor dapat berupa manusia, perangkat keras, atau mungkin 

objek lain dalam sistem yang sama. Biasanya yang dilakukan aktor adalah 

memberikan informasi pada sistem dan atau memerintahkan sistem untuk 

melakukan sesuatu.  

b. Kelas  

Kelas merupakan pembentuk utama dari sistem berorientasi objek karena 

kelas menunjukkan kumpulan objek yang memiliki atribut dan operasi yang 

sama. Kelas digunakan untuk mengabstraksikan elemen – elemen dari 

sistem yang sedang dibangun. Kelas bisa untuk merepresentasikan baik 

perangkat lunak maupun perangkat keras, baik konsep maupun benda nyata.  

c. Interface  

Interface merupakan kumpulan operasi tanpa implementasi dari suatu kelas. 

Implementasi operasi dalam interface dijabarkan oleh operasi dalam kelas. 



 
 

Oleh karena itu keberadaan interface selalu disertai oleh kelas yang 

mengimplementasikan operasinya. Interface ini merupakan salah satu cara 

mewujudkan prinsip enkapsulasi dalam objek.  

d. Use case  

Use – case menjelaskan urutan kegiatan yang dilakukan aktor dan sistem 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu walaupun menjelaskan kegiatan. 

Namun hanya menjelaskan “apa” yang dilakukan oleh aktor dan sistem, 

bukan “bagaimana” aktor dan sistem melakukan kegiatan tersebut.  

e. Interaksi  

Interaksi digunakan untuk menunjukkan baik aliran pesan atau informasi 

antar objek maupun hubungan antar objek. Biasanya interaksi ini dilengkapi 

juga dengan teks bernama operation signature yang tersusun dari nama 

operasi, parameter yang dikirim dan tipe parameter yang dikembalikan.  

f. Paket  

Paket adalah kontainer atau wadah konseptual yang digunakan untuk 

mengelompokkan elemen – elemen dari sistem yang sedang dibangun, 

sehingga bisa dibuat model yang lebih sederhana. Tujuannya adalah untuk 

mempermudah penglihatan ( visibility ) dari model yang sedang dibangun. 

Notasi Paket dapat dilihat pada gambar 2.21 di bawah ini.  

g. Catatan ( Note )  

Note digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar tambahan dari 

satu elemen sehingga bisa langsung terlampir dalam model. Catatan ini bisa 

ditampilkan ke semua elemen notasi yang lain.  

h. Ketergantungan ( Depedency )  

Ketergantungan merupakan relasi yang menunjukkan bahwa perubahan 

pada salah satu elemen memberi pengaruh pada elemen lain. Elemen yang 

ada di bagian tanda panah adalah elemen yang tergantung pada elemen yang 

ada di bagian tanpa tanda panah. 

 

 

 



 
 

2.3  Analisa Sistem Berorientasi Obyek 

Analisa sistem adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permaslahan-permasalahan, penyebab-penyebab masalah,  

mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan system, dan memahami secara 

keseluruhan tentang sistem yang akan kita kembangkan. 

Melakukan kajian dan menentukan berbagai faktor dari prosedur 

penyelenggaraan pengelolahan data yang berlangsung saat ini (present system) 

untuk biasa memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang efektif itulah yang 

menjadi titik berat dari sebuah proses penganalisaan akan sebuah sistem ( yang 

akan dikomputerisasikan). 

Keberhasilan dari tahap yang harus dilakukan sistem apa analisa adalah 

memahami kebutuhan-kebutuhan sistem dan membuat konsep sistem baru yang 

menggambaran apa yang harus dilakukan sistem guna memenuhi kebutuhan-

kebutuhan sistem. 

Tujuan utama dari analisa beerorientasi obyek adalah memodelkan sistem 

yang nyata dengan penekanan apa yang dilakukan sistem. Pada tahap analisa 

berorientasi obyek, obyek bisnis dalam sebuah sistem diidentifikasikan seperti 

siapa atau apa aktornya dan bagaimana mereka bekerja sama dalam aplikasi. 

 

2.3.1  Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktifitas dalam 

sebuah proses, yang mana dipakai pada business modelling untuk memperlihatkan 

uruan aktifitas proses bisnis karena bermanfaat untuk membantu memahami 

proses secara keseluruhan dalam memodelkan sebuah proses. 

Dengan kata lain, activity diagram adalah tehnik untuk mendeskripsikan 

logika prosedural, proses bisnis dan alairan kerja dalam banyak kasus. Activity 

diagram mempunyai peran seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaan 

dengan flowchar adalah activity diagram bias mendukung perilaku parallel 

sedangakan flowchart tidak bisa. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau 

beberapa use case ada use case diagram, atau bahkan tanpa menggunakan use 

case diagram. 



 
 

Sebuah activity diagram mempunyai  : 

a. Start point (initial node), menggambarkan awal dari aktiftas. 

b. End Point (activity final node), menggambarkan akhir dari aktifitas. 

c. Activities, menggambarkan proses bisnis dan dikenal sebagai activity state. 

Jenis-jenis activities  :  

1) Black hole activities  

Ada masukan dan tidak aa keluaran, biasanya digunakan jika 

dikehendaki ada1 atau lebih transaksi. 

2) Miracle activities 

Tidak ada masukan dan ada keluaran, biasanya dipakai pada aktu start 

point dan dikehendaki ada 1 atau lebih transaksi. 

3) Parallel activities 

Suatu activity yang berjalan secara bebarengan. Terdiri dari  : 

(a) Fork (percabangan)  

Mempunyai 1 transisi masuk dan 2 atau lebih transisi keluar. 

(b) Join (penggabungan)  

Mempunyai 2 atau lebih transisi masuk dan hanya 1 transisi keluar. 

(c) Decision Point  

Digambarkan dengan lambang wajik atau belah ketupat. 

Mempunyai transisi (sebuah garis dari / ke decision point). Setiap 

transisi yang ada harus mempunyai GUARD (kunci). Tidak ada 

sebuah keterangan (pertanyaan) pada tengah belah ketupat seperti 

pada flowchart. 

(d) Guard (kunci)  

Adalah sebuah kondisi benar sewaktu melewati sebuah transisi. 

Digambarkan dengan diletakkan diantara tanda [ ]. Tanda 

(otherwise) guard untuk menangkap suatu kondisi yang belum 

terdeteksi. Setiap transisi dari/ke decision point harus mempunyai 

guard yang konsisten dan lengkap serta tidak overlap. 

Contoh  :  X < 0, X = 0 dan X > 0 konsisten 

X <  = 0 dan X > = 0 tidak konsisten 



 
 

(e) Swimlane  

Sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan actor 

(mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama). Actor 

bisa ditulis nama actor ataupun sekaligus dalam lambang actor 

(stick figure) pada use case diagram. Swimline digambarkan secara 

vertical, walaupun kadang-kadang digambarkan secara horizontal. 

(f) Swimarea  

Ketika sebuah activity diagram mempunyai banyak swimlane, 

perlu dipikirkan dengan pendekatan swimarea. Swimarea 

mengelompokkan activity berdasarkan kegiatan didalam use case. 

 

2.3.2 Analisa Dokumen Keluar  

Analisa keluaran adalah analisa mengenai dokumen-dokumen keluaran yang  

dihasilkan dari sebuah sistem. 

 

2.3.3  Analisa  Dokumen Masukan 

Analisa masukan adalah bagian dari pengumpulan informasi tentang sistem 

yang sedang berjalan. Tujuan analisa masukan adalah memahami prosedur 

berjalan. 

 

2.3.4  Use Case Diagram   

Use diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user 

dan memfokuskan pada proses komputerisasi. Sebuah use case dapat 

menggambarkan hubungan antara use case dengan actor. Secara umum use case 

adalah pola perilaku sistem dan urutan transaksi yang berhubungan yang 

dilakukan oleh satu actor. 

Use case diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang 

user dan memfokuskan pada proses komputerisasi. Sebuah use case dapat 

menggambarkan hubungan antara use case dengan actor. Secara umum use cae 

adalah pola perilaku sistem dan urutan transaksi yang berhubungan yag dilakukan 

oleh satu actor. 



 
 

Secara umum Use case diagram terdiri dari  :  

a. Actor menggambarkan orang, sistem atau eksternal entitas/stakeholder yang 

menyediakan atau menerima informasi dari system. Actor adalah entity 

eksternal yang berhubungan dengan system yang berpartisipasi dalam use 

case. Actor dilukiskan dengan peran yang mereka mainkan dalam use case 

seperti pelanggan, kasir, supplier, penjual dan lain-lain. 

b. Use case  

Use case dibuat berdasarkan keperluan actor, merupakan „apa‟ yang 

dikerjakan sistem, bukan „bagaimana‟ sistem mengerjakannya. Use case 

diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya 

dengan actor. Nama use case boleh berdiri beberapa kata dan tidak bleh ada 

dua use case yang memeiliki nama yang sama. 

c. Associations 

Associations menggambarkan bagaimana actor terlibat dalam use case dan 

bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Associations 

Digambarkan dengan sebuah garis berpanah terbuka pada salah satu ujungnya 

yang menunjukkan arah relasi. 

Empat jenis relasi yang bias timbul pada use case diagram  

1) Association antara actor dan use case 

Ujung panah ada Association antara actor dan usecase mengindikasikan 

siapa/apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasika aliran 

data. Association antar actor dan use case sebaiknya menggunakan 

garis tanpa panah. Association antar actor dan use case yang 

menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila actor 

beriteraksi secara pasif dengan sistem. 

2) Association anatar use case 

(a) <<include>>  

Digunakan ketika dalam penulisan use case yang berbeda-beda 

terdapat deskripsi-deskripsi yang sama, maka relasi ini dapat 

digunakan untuk menghindari penulisan deskripsi yang berulang-

ulang. Sebuah use case dapat meng-include fungsionalitas  



 
 

 Use  case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Secara 

umum diasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil 

setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara normal. 

Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain. 

Sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihidari dengan cara 

menarik keluar fungsionalitas yang common. 

(b) <<extend>> 

Sebuah use case juga dapat meng-extend use case lain dengan 

behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use 

case menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan 

spesialisasi dari yang lain. 

(c) Generalization / inheritance antara use case 

Generalization / inheritance digunakan ketika ada sebuah keadaan 

yang lain sendiri/perilaku khusus. Generalization / inheritance 

digambarkan antara use case secara vertical dengan inheritance use 

case dibawah base/parent use case. 

(d) Generalization/inheritance antara actor 

Generalization/inheritance antara actor secara vertical dengan 

inheriting actor dibawah base/parent use case. 

 

2.4 Perancangan Sistem Berorientasi Obyek  

Selama analisis, perhatian kita adalah pada aa yang harus dikerjakan system, 

selama perencanaan keputusan dibuat tentang bagaimana pemecahan masalah 

akan dikerjakan. 

Perancangan sisem berorientasiobjek merupakan proses spesifikasi ang 

terperinci ataupendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan 

untuk rancang bangun implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu 

system dibentuk, untuk mengembangkan suatu system barudilakukan dengan 

menguraikan hubungan proses-proses dalam bentuk diagram-diagram. 

 

 



 
 

 

2.4.1 ERD 

Menurut Whitten, Jeffery L. Entity relationship diagram (ERD) adalah 

model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data 

dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut. 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam 

basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar 

relasi. Secara sederhana Entity Relationship Diagram dapat dianalogikan 

sebagai blue print arsitektur suatu bangunan, ataupun miniatur dalam 

rancangan bangunan. Dalam praktiknya, membangun suatu sistem terlebih 

dahulu dilakukan suatu perencaan. Pemodelan merupakan suatu sub bagian dari 

perencanaan secara keseluruhan sebagai salah satu upaya evaluasi perampungan 

suatu perencanaan. ERD merupakan kumpulan dari relasi-relasi yang mengandung 

seluruh informasi berkenaan suatu entitas/objek yang akan disimpan di dalam 

database. 

 

Komponen-komponen penyusun Entity Relationship Diagram adalah 

berikut: 

a. Entitas 

Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas 

juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata 

(eksistensinya) dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain (Fathansyah, 

1999). 

b. Atribut 

Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut 

digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci 

entitas atau key diberi garis bawah. 

Jenis-jenis kunci (key) antara lain  :  

1) Primary Key, yaitu suatu field atau atribut yang mengidentifikasi record 

dalam field dan bersifat untuk satu kejadian dari entity. 



 
 

2) Secondary Key, yaitu field atau atribut yang dapat menghilangkan 

kemungkinan primary key yang tidak unik. 

3) Candidate Key, yaitu field yang hanya dapat dicalonkan sebagai 

primary key. 

4) Alternate Key, yaitu dari beberapa kandidat tidak dapat dipakai sebagai 

primary key. 

5) Composite Key, beberapa field yang digabungkan menjadi satu karena 

tidak ada satupun field yang bisa dijadikan primary key. 

6) Foreign Key, yaitu field yang bukan key, tetapi berupa key pada field 

lain atau satu field yang melengkapi satu relasi yang menunjukan ke 

induknya. 

c. Relasi atau Hubungan 

Relasi menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang 

berasal dari himpunan entitas yang berbeda. 

 

2.4.2 LRS  (Logikal Recort Struktur) 

LRS adalah digambarkan oleh kotak persegi panjang dan dengan nama yang 

unik. File record pada LRS ditempatkan dalam kotak. LRS terdiri dari link-link 

tipe record lainnya, banyaknya link dari LRS yang diberi nama oleh field-field 

yang kelihatanya pada kedua link tipe record. 

Ada tiga kemungkinan hubungan yang terjadi :   

a. One to one (1 : 1) 

Tingkat hubungan dinyatakan satu pada satu, jika suatu kejadian pada 

entitas yang pertama hanya membuat satu hubungan dengan satu kejadian 

pada entitas kedua. Demikian juga sebaliknya, sutu kejadian pada entitas 

kedua hanya biasa mempunyai satu hubungan satu kejadian pada entitas 

pertama. 

b. One to Many ( 1 : M ) 

Tingkat hubungan satu pada banyak adalah sama dengan banyak pada satu, 

tergantung dari mana tingkat hubugan tersebut dilihat untuk satu kejadian 

pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan 



 
 

kejadian pada entitas kedua. Sebaliknya satu kejadian pada entitas yang 

kedua hanya bias mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada 

entitas yang pertama. 

c. Many to Many ( M : N ) 

Tingkat hubungan banyak kebanyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah 

entitas akan mempunyai banyak hubungan. 

 

2.4.3 Konsep Normalisasi  

Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical desain sebuah basis 

data/database, teknik pengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga 

membentuk struktur relasi yang baik (tanpa redudansi).  

Kegunaan normalisasi : 

a. Meminimasi pengulangan informasi. 

b. Memudahkan indentifikasi entiti/obyek. 

c. Menghindari kehilangan data tanpa sepengetahuan. 

Langkah – Langkah Normalisasi : 

1. Normal Pertama (1
st 

Normal Form)  

Aturan :  

a) Mendefinisikan atribut kunci  

b) Tidak adanya group berulang  

c) Semua atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci  

2. Normalisasi Kedua (2
nd 

Normal Form)  

Aturan :  

a) Sudah memenuhi dalam bentuk normal kesatu  

b) Sudah tidak ada ketergantungan parsial, dimana seluruh field hanya  

tergantung pada sebagian field kunci.  

3. Normalisasi Ketiga (3
rd 

Normal Form)  

Aturan :  

a) Sudah berada dalam bentuk normal kedua  



 
 

b) Tidak ada ketergantungan transitif (dimana field bukan kunci 

tergantung pada field bukan kunci lainnya).  

Normal seharusnya berada dalam bentuk normal tertinggi dan bergerak dari 

bentuk normal satu dan seterusnya untuk setiap kali membatasi hanya satu jenis 

redudansi.  

Keseluruhannya cuma ada lima bentuk normal. Tiga bentuk normal pertama 

menekankan redudansi yang muncul dari Function Dependencies sedangkan 

bentuk keempat dan kelima menekankan redudansi yang muncul.  

 

2.4.4 Class Diagram  

Diagram kelas (class diagram) sangat membantu dalam visualisasi kelas 

dari suatu sistem.hal ini disebabkan karena class aalah deskripsi kelompok objek-

objek dengan atribut (roperty), perilaku (operation) dan relasi yang sama. 

Disamping itu class diagram bisa memberikan pandangan global atas sebuah 

sistem. Hal tersbut tercermin dari class-class yang ada dan relasinya satu dengan 

lainnya. 

 

2.5 Konsep Dasar Basis Data 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara 

data yang satu dengan data yang lainnya yang tersimpan di simpanan luar 

komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanifulasinya. Basis 

data merupakan salah satu komponen terpenting dalam suatu sistem informasi, 

karena berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainnya. Sistem 

Basis Data merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari 

data yang saling berhubungan. Dibawah ini merupakan istilah-istilah yang 

digunakan dalam Basis Data: 

a. Entity 

Adalah suatu obyek yang nyata dan dapat direkam. Contoh pada bidang 

kesehatan entity adalah pasien, dokter, obat, kamar dan sebagainya. 

b. Atribut 



 
 

Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili entity, 

misalnya atribut dari pasien adalah nama pasien. 

c. Data Value 

Adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau 

atribut. 

d. Record 

Adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang 

suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi 

tentang seseorang: nomor register, nama pasien, alamat, tanggal berobat. 

e. File 

Kumpulan record-record sejenis yang mempunyai pasangan elemen yang 

sama, namun berbeda data valuenya. 

f. Data Base 

Merupakan kumpulan file-file yang mempunyai antara satu file dengan file 

yang lain sehingga membentuk satu bangunan basis data. 

 

2.5.1 Definisi Basis Data 

Definisi basis data menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005:129)  

menjelaskan bahwa basis data (database) adalah sekumpulan data store (bisa 

dalam jumlah yang sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, opticalisk, 

magnetic drum atau media penyimpanan skunder lainnya.  

Menurut Kusrini, 2007 Basis data adalah kumpulan data yang saling 

berelasi. Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti 

berikut 

a. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi 

sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan 

mudah 

b. Kumpulan data yang sling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikan rupa tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu untuk 

memenuhi kebutuhan. 

c. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 



 
 

media penyimpan elektronik.  

 

2.5.2 Tujuan Basis Data 

Basis data bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, 

ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Syarat sebuah basis data 

yang baik adalah Tidak ada redundansi dan inkonsistensi data, Mempermudah 

Pengaksesan data dan Mendukung Multiple User. 

 

2.5.3  Manfaat Basis Data 

Banyak manfaat atau kelebihan yang dapat kita peroleh dengan 

menggunakan basis data. Manfaat atau kelebihan basis data diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Kecepatan dan kemudahan (speed): Basis data memiliki kemampuan dalam 

mengelompokkan, mengurutkan bahkan perhitungan dengan matematika. 

Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat 

dilakukan dengan cepat dan mudah. 

b. Kebersamaan pemakai (sharabiliy): Sebuah basis data digunakan oleh 

banyak user dan banyak aplikasi. Untuk data-data yang diperlukan oleh 

banyak bagian/orang, tidak perlu dilakukan pencatatan di masing- masing 

bagian, tetapi cukup dengan satu basis data untuk dipakai bersama. 

c. Pemusatan Kontrol data: Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak 

keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat 

saja. 

d. Efisiensi ruang penyimpanan (space): Dengan pemakaian bersama, kita 

tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi 

cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan yang 

dimiliki oleh sebuah organisasi. Dengan teknik basis data yang benar, kita 

akan dapat menyederhanakan penyimpanan sehingga tidak semua data harus 

disimpan. 

e. Keakuratan (Accuracy): Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain 

data, keunikan data, hubungan antar datam dan lain-lain, dapat menekan 



 
 

ketidakakuratan dalam pemasukan/penyimpanan data. 

f. Ketersediaan (availability): Dengan basis data kita dapat mem-backup data, 

memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu 

kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu 

organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang 

semakin besar. 

g. Kelengkapan (Completeness) 

h. Kemanan (Security): Pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda 

sesuai dengan kepentingan dan posisinya. Basis data bisa diberikan 

password untuk membatasi orang yang mengaksesnya. 

i. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru 

j. Pemakainan secara langsung: Basis data memiliki fasilitas untuk melihat 

datanya secara langsung dengan tool yang disediakan oleh DBMS dengan 

menggunakan query. 

k. Kebebasan Data (Data Independence): Jika sebuah program telah selesai 

dibuat, dan ternyata ada perubahan ini/struktur data. Maka dengan basis 

data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus 

membongkar kembali program aplikasinya. 

l. User View: Basis data menyediakan pandangan yang berbeda-beda untuk 

tiap-tiap pengguna. 

 

2.5.4 Operasi Dasar Basis Data 

Beberapa operasi dasar basis data yang sering digunakan adalah : 

a. Pembuatan basis data 

b. Penghapusan basis data 

c. Pembuatan file /table 

d. Penghapusan file/table 

e. Pengubahan table 

f. Penambahan /pengisian 

g. Pengambilan data 

h. Penghapusan data 



 
 

2.5.5 Hierarki Basis Data 

Dalam Basis data (database), struktur data disimpan dalam berbagai 

tingkatan/ hierarki hingga membentuk suatu databse. Tingkatan tertinggi berupa 

database dan tingkat terendah berupa value/ nilai. 

a. Value/ nilai merupakan tingkatan terendah yang menyusun suatu database. 

Value atau nilai adalah data yang disimpan di dalam setiap kolom/ elemen. 

b. Field/ Kolom/ Atribut adalah tingkatan kedua yang menyusun suatu record 

yang menjelaskan kumpulan data yang disimpan. 

c. Record/ baris adalah kumpulan dari field/kolom yang saling berhubungan 

yang membentuk suatu tabel. 

d. Entity/ Tabel adalah kumpulan dari record data yang menjelaskan tentang 

subjek data 

e. Database/ File adalah kumpulan tabel-tabel yang menjelaskan suatu subjek 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tingkatan Data 

(Sumber : Pengembangan aplikasi database berbasis Java DB dengan Netbeans) 

 

Database 

Entity/ Tabel 

Field / Kolom 

Value 

Record 



 
 

2.5.6 Rancangan Dokumen Keluaran  

Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari 

keluaran sistem yang dirancang 

 

2.5.7 Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi 

masukan sistem yang dirancang. 

 

2.5.8 Rancangan Layar Program  

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer 

sebagai antar muka dengan pemakaian yang akan dihasilkan dari sistem yang 

dirancang. 

 

2.6. Pengenalan Java 

Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan 

program java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Kelas terdiri atas metode-

metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah 

melakukan tugasnya. Para pemrogram  Java banyak mengambil keuntungan dari 

kumpulan kelas di pustaka kelas Java, yang disebut dengan Java Application 

Programming Interface (API).  

Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut paket 

(package). Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk 

menciptakan applet dan aplikasi canggih. Jadi ada dua hal yang harus dipelajari 

dalam Java, yaitu mempelajari bahasa Java dan bagaimana mempergunakan kelas 

pada Java API. Kelas merupakan satu-satunya cara menyatakan bagian eksekusi 

program, tidak ada cara lain. Pada Java program javac untuk mengkompilasi file 

kode sumber Java menjadi kelas-kelas bytecode. File kode sumber mempunyai 

ekstensi *.java. Kompilator javac menghasilkan file bytecode kelas dengan 

ekstensi *.class. Interpreter merupakan modul utama sistem Java yang digunakan 

aplikasi Java dan menjalankan program bytecode Java. 

 



 
 

2.6.1 Sejarah Java 

Java diciptakan pada tahun 1991 oleh James Gosling et al. dari Sun 

Microsystems pada awalnya disebut dengan Oak, diambil dari nama pohon diluar 

jendela Gosling Namanya berubah menjadi Java karena sudah ada bahasa lain 

yang bernama Oak.  

Motivasi awal dari Java :  

Kebutuhan terhadap platform bahasa yang bersifat free, yang dapat di-

implementasikan pada produk elektronik untuk konsumen, seperti toaster dan 

kulkas. Salah satu dari proyek pertama yang dibangun menggunakan java remote 

control hand-held pribadi yang bernama Star 7. Pada saat yang sama, World Wide 

Web dan Internet sedang populer. Gosling et. al. menyadari bahwa Java bisa juga 

digunakan untuk pemrograman pada internet.  

 

2.6.2 Teknologi Java 

Yang termasuk teknologi Java adalah:  

a. Bahasa pemrograman 

Sebagai bahasa pemrograman, selain dapat digunakan untuk menciptakan 

berbagai macam aplikasi, Java juga dpat digunakan sebagai bahasa 

pemrograman biasa.  

b. Development Environment  

Sebagai development environment, teknologi Java menyediakan berbagai  

fasilitas : 

1) compiler  

2) interpreter 

3) documentation generator 

4) class file packaging tool  

c.  Application Environment  

Aplikasi Java merupakan program khusus yang dapat berjalan pada mesin 

apapun, yang telah memiliki Java Runtime Environment (JRE).  

Ada 2 deployment environment yang utama :  



 
 

1) JRE didapat dari Java 2 Software Development Kit (SDK), yang di 

dalamnya terdapat kumpulan lengkap file class dari semua package 

Teknologi Java, termasuk class bahasa basic, class komponen GUI 

dan lain-lain. 

2) Yang utama pada deployment environment lainnya adalah pada web 

browser. Sebagian besar browser komersial menyediakan  penerjemah 

/ interpreter untuk Teknologi Java dan runtime environment. 

 

2.6.3 Fitur Java 

a. Java Virtual Machine (JVM) 

1. Mesin virtual yang diimplementasikan oleh software sehingga 

menyamai mesin yang sebenarnya. 

2. Menyediakan spesifikasi platform perangkat keras yang dapat meng-

compile semua program Java  

b. Bytecode 

1. Bahasa mesin khusus yang dimengerti oleh Java Virtual Machine 

(JVM) 

2. Bebas dari kekhususan berbagai jenis perangkat keras komputer, jadi 

komputer dengan Java interpreter dapat mengeksekusi program java 

yang sudah ter-compile, tidak peduli jenis komputer apa yang telah 

meng-compile program tersebut.  

c. Garbage Collection 

Fungsi Garbage collection:  

1. Bertanggung jawab untuk mengosongkan memori. Pengosongan 

memori terjadi otomatis selama masa aktif dari program java. 

2. Programmer dibebaskan dari beban untuk mengalokasikan kembali 

memori itu sendiri.  

d. Code Security 

Code security disampaikan di Java melalui implementasi dari Java Runtime 

Environment (JRE).  



 
 

Fungsi JRE adalah untuk menjalankan kode yang telah ter-compile pada JVM 

dan menampilkan class loading (melalui class loader), memverifikasi kode 

(melalui bytecode verifier) dan yang terakhir adalah mengeksekusi kode. 

Class Loader  

1) Bertanggung jawab untuk mengisi semua class yang dibutuhkan pada 

program java.  

2) Memberikan keamanan, dengan memisahkan namespace untuk  class-class 

pada sistem file lokal, dimana semua class tersebut diimpor dari sumber 

pada jaringan. 

3) Setelah mengisi semua class, susunan memori dari pelaksanaan kemudian 

ditentukan. Hal ini memberikan proteksi untuk melawan akses yang tidak 

diinginkan  pada kode terlarang sejak peta memory ditentukan selama 

runtime.  

e. Bytecode verifier  

Menguji format pada fragment code dan mengecek fragmen code dari code 

ilegal yang dapat mengganggu akses pada objek.  

 

2.6.4 Fase Program Java 

Gambar di bawah ini menjelaskan proses compiling and executing pada 

program Java : 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Fase Program Java 

 

Gambar 2.2 Proses Compiling dan Executing 

(Sumber : Modul JENI Intro 1 BAB 2 Pengenalan Java) 

 

 

 



 
 

 

2.6.5 Relational Database Management System ( RDBMS )  

Merupakan sekumpulan data yang disimpan sedemikian rupa sehingga 

mudah diambil informasinya bagi pengguna, dan data tersebut saling 

berhubungan.  

RDBMS merupakan suatu paket perangkat lunak yang kompleks digunakan 

untuk memanipulasi database.  

Ada tiga prinsip dalam RDBMS :  

a. Data definition  

Mendefinisikan jenis data yang akan dibuat (dapat berupa angka atau huruf), 

cara relasi data, validasi data dan lainnya.  

b. Data Manipulation  

Data yang telah dibuat dan didefinisikan tersebut akan dilakukan beberapa 

pengerjaan, seperti menyaring data, melakukan proses query. 

c. Data Control  

Bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data, seperti siapa saja 

yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user.  

Semua operasi input dan output yang berhubungan dengan database harus 

menggunakan DBMS. Bila pemakai akan mengakses database, DBMS 

menyediakan penghubung (interface) antara pemakai dengan database.  

Hubungan pemakai dengan database dapat dilakukan dengan dua cara :  

 1. Secara interaktif menggunakan bahasa pertanyaan (query language).  

 2. Dengan menggunakan program aplikasi.  

 

Gambar 2.3 RDBMS 



 
 

2.6.6 Structured Query Language ( SQL ) 

SQL singkatan dari Structured Query Language. SQL adalah bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Menurut ANSI (American 

National Standards Institute), bahasa ini merupakan standard untuk relational 

database management systems (RDBMS).  

Pernyataan-pernyataan SQL digunakan untuk melakukan beberapa tugas 

seperti : update data pada database, atau menampilkan data dari database. 

Beberapa software RDBMS dan dapat menggunakan SQL, seperti : My SQL, 

Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Ingres. Setiap 

software database mempunyai bahasa perintah/sintaks yang berbeda, namun pada 

prinsipnya mempunyai arti dan fungsi yang sama.  

Perintah-perintah tsb antara lain : "Select", "Insert", "Update", "Delete", 

"Create", dan "Drop", yang dapat digunakan untuk mengerjakan hampir semua 

kebutuhan untuk memanipulasi sebuah database.  

 

2.7 Sejarah StarUML 

StarUML merupakan software opensource untuk membuat secara cepat, 

fleksibel, dapat diperluas, dengan banyak fitur dan gratis yang berjalan pada 

platform Win32. Tujuan dari StarUML adalah untuk membuat modeling software 

dan berikut platform UML/MDA untuk menyaingi software UML yang komersil 

seperti Rational Rose, Together dan lain sebagainya. StarUML adalah software 

permodelan yang mendukung UML (Unified Modeling Language). Berdasarkan 

pada UML version 1.4 dan dilengkapi 11 macam diagram yang berbeda, 

mendukung notasi UML 2.0 dan juga mendukung pendekatan MDA (Model 

Driven Architecture) dengan dukungan konsep UML. StarUML dapat 

memaksimalkan pruduktivitas dan kualitas dari suatu software project.  



 
 

 

Gambar 2.4 

 Lingkungan kerja (workspace) StarUML 

 

 

2.7.1 XAMPP 

XAMPP adalah sebuah software web server apache yang didalamnya sudah 

tersedia database server mysql dan support php programming. XAMPP 

merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di 

Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal satu kali sudah 

tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP Support (PHP 4 dan 

PHP 5) dan beberapa module lainnya. Hanya bedanya kalau yang versi untuk 

Windows sudah dalam bentuk instalasi grafis dan yang Linux dalam bentuk file 

terkompresi tar.gz. Kelebihan lain yang berbeda dari versi untuk Windows adalah 

memiliki fitur untuk mengaktifkan sebuah server secara grafis, sedangkan Linux 

masih berupa perintah-perintah di dalam console.  

Oleh karena itu yang versi untuk Linux sulit untuk dioperasikan. Dulu 

XAMPP untuk Linux dinamakan LAMPP, sekarang diganti namanya menjadi 

XAMPP FOR LINUX. 



 
 

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam 

satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 

XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk 

anda atau auto konfigurasi. 

 

2.7.2 NetBeans 7.0  

IDE NetBeans adalah sebuah lingkungan pengembangan, sebuah tools 

untuk programmer menulis, mengompilasi, mencari kesalahan dan menyebarkan 

program. IDE NetBeans ditulis dalam Java, namun dapat mendukung bahasa 

pemrograman lain. Terdapat banyak modul untuk memperluas IDE NetBeans. 

IDE NetBeans adalah sebuah produk bebas dengan tanpa batasan bagaimana 

digunakan. (www.netbeans.org) 

NetBeans mengacu pada dua hal, yakni platform untuk pengembangan 

desktop java, dan sebuah Integrated Development Environment (IDE) yang 

dibangun menggunakan platform NetBeans. Platform NetBeans memungkinkan 

aplikasi dibangun dari sekumpulan komponen-komponen perangkat lunak 

moduler yang disebut „modul‟. Sebuah modul adalah suatu asrisp Java (Java 

Archive) yang membuat kelas-kelas Java untuk berinteraksi dengan NetBeans 

Open API dan file manifestasi yang mengidentifikasinya sebagai modul. Aplikasi 

yang dibangun dengan modul-modul dapat dikembangkan dengan menambahkan 

modul-modul baru. Karena modul dapat dikembangkan secara independen, 

aplikasi berbasis platform NetBeans dapat dengan mudah dikembangkan oleh 

pihak ketiga secara mudah dan powerful. 

Pengembangan NetBeans diawali dari Xelfi, sebuah proyek mahasiswa 

tahun 1997 di bawah bimbingan Fakultas Matematika dan Fisika Universitas 

Charles, Praha. Sebuah perusahaan kemudian dibentuk untuk proyek tersebut dan 

menghasilkan versi komersial NetBeans IDE sehingga kemudian dibeli oleh Sun 

Microsystem pada tahun 1999. Sun Microsystem kemudian menjadikan NetBeand 

open source pada bulan Juni tahun 2000. Sejak itu komunitas NetBeans terus 

berkembang. 



 
 

Lingkungan pengembangan yang terintegrasi pada IDE NetBeans, 

memudahkan pengguna untuk membuat beragam aplikasi yang mudah. 

 

 

Gambar 2.5  

 Lingkungan kerja (workspace) NetBeans 7.0 

 

2.8 Teori Pendukung 

2.8.1 Pengertian Stakeholder  

Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang 

mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat 

mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. 

Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder merupakan 

orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Misalnya bila 

mana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 

terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, 

anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, 

pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. Stakeholder dalam hal ini 

dapat juga dinamakan pemangku kepentingan. 

2.8.2 Pengertian Work Breakdown Structure (WBS) 

WBS adalah suatu metode pengorganisaian proyek menjadi struktur 

pelaporan hierarakis. WBS digunakan untuk melakukan Breakdown atau 



 
 

memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail.hal ini dimaksudkan agar 

proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. 

WBS disusun bedasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang 

meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan 

menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hirarki tertentu 

menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci, yang disebut sebagai Wok 

Breakdown Structure. 

 

2.9 Pengertian Milestone  

Milestone adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat seolah-olah 

menjadi temporary finish atau selesai sementara atas  sekelompok atau 

serangkaian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian dari schedule besar. Item 

pekerjaan yang dijadikan milestone haruslah item pekerjaan yang dianggap 

menjadi bagian penting sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya atau 

berpengaruh atas kelangsungan pekerjaan berikutnya. 

 

2.10  Pengertian Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

Menurut Sugeng Djojowirono, 1984, Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Proyek merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam 

suatu proyek konstruksi sehingga akan diperoleh biaya total yang diperlukan 

untuk menyelesaikan suatu proyek. 

Rencana anggaran biaya adalah merencanakan sesuatu bangunan dalam 

bentuk dan faedah dalam penggunaanya,beserta besar biaya yang diperlukan dan 

susunan-susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan 

kerja dalam bidang teknik.Dimana Rencana Anggaran biaya merupakan perkiraan 

perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek 

konstruksi sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk tahap 

penyelesaian proyek pekerjaan konstruksi.  

Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan gambar-gambar rencana dan 

spesifikasi yang mudah ditentukan serta upah tenaga kerja dan alat kerja.Dalam 



 
 

proses konstruksi, estimasi meliputi banyak hal yang mencakup bermacam-

macam maksud dan kepentingan bagi berbagai manajemen dalam organisasi. 

 

 Pengertian Manajemen Proyek

Menurut H. Kerzner Manajemen proyek adalah merencanakan, menyusun 

organisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk 

mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi 

manajemen proyek menggunakan pendekatan hiraki vertikal dan horizontal.  

Pengertian manajemen proyek menurut Olson (2003;16) manajemen 

proyek adalah aplikasi sumber daya yang mencakup pengetahuan, peralatan, dan 

teknik untuk merancang aktivitas proyek dan kebutuhan proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


