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2.1 Pengertian Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) 

adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set 

entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. 

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan 

yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh 

umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa 

elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga 

membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu 

rakyat yang berada dinegara tersebut. 

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam 

forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan 

pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam 

pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang 

memiliki hubungan di antara mereka. 

Menurut Sutedjo (2002), sistem adalah kumpulan elemen yang saling 

berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Sutanta (2003), sistem adalah 

sekumpulan elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang 

dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk 

melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. 

 



 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang 

terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari 

pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini 

dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkangelombang. 

Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem 

dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang 

berbeda. Informasi bisa di katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari 

pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun demikian, istilah ini memiliki 

banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat 

dengan konsep seperti arti, pengetahuan, negentropy, Persepsi, Stimulus, 

 komunikasi,  kebenaran,  representasi, dan rangsangan mental. 

Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau 

situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, 

pengumpulan intelejen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. 

Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi 

statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, 

diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi 

sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau 

instruksi dan alirannya. 

Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai 

contoh, dokumen berbentuk spreadsheet (semisal dari Microsoft Excel) seringkali 

digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan 

laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di 

dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya 

makna dan manfaat. 

Menurut Sutedjo (2002), informasi adalah hasil pemrosesan data yang 

diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah 

dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang 

untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Sedangkan 

menurut Sutanta (2003), informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga 



 

menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara 

langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. 

 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Secara umum Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, 

teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk 

mendapatkan jalurkomunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, 

memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian 

internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambilan keputusan. 

Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu 

sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, 

memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi (Sutedjo, 2002). 

Menurut O’Brien (2005, p5), sistem informasi adalah suatu kombinasi 

terartur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras), software (piranti 

lunak), computer networks and data communications (jaringan komunikasi), dan 

database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi 

di dalam suatu bentuk organisasi. 

 

2.1.4 Pengertian Perizinan 

Perizinan adalah kata pokok dari izin. Pengertian izin menurut devinisi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. 

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, 

memperbolehkan, tidak melarang. Izin menurut Prof. Bagirmanan yaitu 

merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan 

untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum 

dilarang. Menurut W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra bahwa 



 

istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari 

sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula. 

2.2  Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, 

persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili 

perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.  

a. PROSEDUR PERMOHONAN SIUP 

1) Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan 

SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian & 

Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan 

SIUP Menengah dan SIUP Kecil.  

2) Sedangkan untuk permohonan SIUP-BESAR diajukan melalui Kanwil 

Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan.  

 

b. PERSYARATAN SIUP 

1.  Photo copy KTP pemohonan 

2.    Photo copy KTP Direksi 

3.     Photo copy NPWP 

4.       Photo copy Akte Pendirian Perusahaan 

5.       Photo copy Izin Lokasi 

7.       Photo copy IMB 

8.     Photo copy SITU 

9.      Photo copy UKL/UPL atau SPPL 

10.   Pas poto 3 x 4 sebanyak 2 buah 

11. Photo copy Neraca perusahaan 

12.   Photo copy Bukti Pembelian mesin 

13. Photo copy Formulir model Pm II  

 



 

c. MASA BERLAKU SIUP 

Surat izin usaha perdaganagn berlaku selaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 

dikeluarkan. 

2.3  Analisa Dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan  Unified 

Modeling Language(UML) 

Analisa dan perancangan sistem berorientasi objek merupakan penguraian 

suatu sistem informasi kedalam bagian-bagian komponen sistem informasi dengan 

maksud mengevaluasi hambatan yang terjadi sehingga dapat di usulkan suatu 

perbaikan dengan dengan metode UML. 

 

2.3.1 Pengertian UML ( Unified Modeling Language) 

Pengembangan UML dimulai dari kerja sama Grady Booch dan James 

Rumbaugh pada tahun 1994 untuk mengkombinasikan dua metodologi terkenal- 

Booch dan OMT. Kemudian iIvar Jacobson pencipta metode OOSE (Object 

Oriented Software enginering) bergabung. Usulan UML diberikan ke OMG 

(Object Management Group – konsorium standarisasi teknologi object ) agar 

UML dijadikan bahasa dan notasi pemodelan dilakukan pada tahun 1997. OMG 

Menerima UML, UML telah menjadi standar dee-facto karena pencipta-

penciptanya sangat popular. Banyak pengembangan perangkat lunak yang 

mengadopsi UML. OMG adalah konsorium yang beranggotakan lebih dari 850 

perusahaan untuk mendefinisikan standar-standar teknologi objek termasuk cobra 

(Common Object Request Broker Architecture). 

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa grafis untuk 

merekomendasikan menspesifikasi, dan membangun sistem perangkat lunak. 

UML Berorientasi objek, menerapkan banyak level abtraksi, tidak Bergantung 

proses pengembangan, tidak bergantung bahasa dan teknologi, pemaduan 

beberapa notasi di beragam metodologi, usaha bersama dari banyak pihak, 

didukung oleh kakas-kakas yang diintegrasikan lewat XML(XMI) standar UML 

dikelola oleh OMG (Object Management Group). UML adalah  bahasa 

pemodelan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun dan 

mendokumentasikan artifak-artifak dari sistem. 



 

Tujuan utama perancangan 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 spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

c. Mendukung spesifikasi independent bahasa pemrograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

d. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

e. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti, 

komponen, kolaborasi, Framework, dan patern.  

Pemodelan diagram dengan metode UML ada 13 diagram yang terbagi menjadi 3 

kategori yaitu  

a. Sturcture Diagram 

Menggambarkan elemen dari spesifikasi yang mengabaikan waktu yaitu : 

1) Class diagram. 

2) Object diagram 

3) Component diagram 

4) Depeloyment Diagram 

5) Composite Structure Diagram 

6) Package Diagram 

b. Behavior Diagram 

Menggambarkan ciri-ciri behavior/ method/ function dari sebuah sistem atau 

business process : 

1) Use case diagram 

2) Activity diagram 

3) State Machine Diagram 

c. Interaction Diagram  

Bagian dari Behavior diagram yang menggambarkan objek interactions : 

1) Communication Diagram 



 

2) Interaction Overview Diagram 

3) Sequence Diagram 

Timing Diagram 

2.3.2 Analisa sistem Berorientasi Obyek 

a. Activity Diagram 

Dalam buku yang berjudul Analis & Design Berorientasi Objek karangan 

Sutopo Ariesto Hadi ( 2002 : 109 ) pengertian Activity Diagram adalah tehnik 

untuk mendefinisikan logika procedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam 

banyak kasus. Activity diagram mempunyai peran seperti halnya flowchart, akan 

tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah activity diagram bisa mendukung 

prilaku parallel sedangkan flowchart tidak bisa. 

 

b. Use Case Diagram 

Pengertian use case menurut Bambang Hariyanto. Ir, MT. dengan judul 

buku Rekayasa Sistem Berorientasi Objek ( 2004 : 267 ) merupakan salah satu 

diagram untuk memodelkan aspek prilaku sistem. 

Use case ( 2004 : 267 ) adalah interaksi antara actor external dan sistem, 

hasil yang dapat diamati oleh aktor, berorientasi pada tujuan dideskripsikan 

didiagram use case dan text.  

Actor ( 2004 : 269 )  adalah pemakai sistem, dapat berupa manusia / sistem 

terotomatisasi lain. Actor adalah sesuatu atau seseorang yang berinteraksi dengan 

sistem, yaitu siapa atau apa yang menggunakan sistem. 

Include ( 2004 : 271 )  prilaku use case merupakn bagian dari use yang lain. 

Sedangkan extende, memperluas prilaku use case yang lain. 

 

c. Deskripsi Use Case Diagram 

Deskripsi Use Case Diagram adalah bagaimana sistem beraksi, menurut 

Bambang Hariyanto. Ir, MT. dengan judul buku Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek ( 2004 : 267 ) Perilaku ini merupakan aktifitas sistem yg bisa dilihat dari 

luar dan bisa diuji. Perilaku sistem ini di capture di dalam use case. Use case 



 

sendiri mendeskripsikan sistem, ligkungan sistem serta hubungan antara sistem 

dengan lingkungannya. 

 

 

2.4 Perancangan Sistem Berorientasi Obyek (Object Oriented Design) 

Perancangan berorientasi obyek merupakan tahap lanjutan setelah analisa 

berorientasi obyek, perancangan berorientasi obyek adalah suatu pendekatan yang 

digunakan untuk menspesifikasi kebutuhan – kebutuhan sistem dengan 

mengkolaborasikan obyek–obyek, atribut–atribut, dan method–method yang 

ada.(Whitten 2004:686). 

Tujuan perancangan sistem itu untuk memahami kebutuhan kepada pemakai 

sistem (user) dan memberikan gambaran yang jelas serta rancang bangun yang 

lengkap. 

 Tahap-tahap yang dilakukan pada perancangan berorientasi obyek adalah :  

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD adalah sebuah model data yang menggunakan beberapa notasi 

untuk menggambarkan data dalam hal entitas dan relasi yang digambarkan 

oleh data tersebut.(Whitten 2004:295). Elemen-elemen ERD yaitu sebagai 

berikut : 

1. Entity (Entitas) 

Sesuatu (obyek) yang ada didalam sistem. Entitas merupakan kata benda 

yang dikelompokkan menjadi empat jenis nama, yaitu : orang, benda, 

lokasi dan kejadian. Entitas disimbolkan dengan persegi pajang. 

 

 

Simbol Entitas 

Jenis-jenis Entitas 

a) Strong Entity Set 

Strong entity set yaitu entity set satu atau banyak atributnya digunakan 

oleh entitas lain. 

 

 

 

Strong Entity 

 

 

 

 

Barang 

Pegawai

i 

Absen Isi 



 

 

 

 

 

 

b) Weak Entity Set  

Weak entity set yaitu entity set yang tidak memiliki atribut yang dapat 

dijadikan kunci, sehingga membutuhkan atribut dari entitas lain. 

Dengan kata lain entitas yang bergantung pada entitas lain (strong 

entity). 

 

 

 

Weak Entity 

2. Relationship (Hubungan atau relasi) 

Sebuah asosiasi bisnis alami antara satu atau lebih entitas. Sebuah relasi 

bisa menunjukkan sebuah peristiwa yang menghubungkan sebuah entitas 

ke entitas yang lain.(Whitten 2004:298) Simbol Relationship pada ERD 

digambarkan dengan diamond atau decision. Jika satu entitas dihubungkan 

dengan Relationship, maka digambarkan dengan garis lurus. Kumpulan 

dari Irelationship yang sejenis disebut Relationship Set. 

 

 

Simbol Relasi 

3. Atribute (Atribut) 

Suatu deskripsi karakteristik dari entitas.(Whitten, 2004:296). Atribut juga 

merupakan karakteristik dari relationship, maksudnya sesuatu yang 

menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan entitas maupun 

relationship. Atribut disimbolkan dengan sebuah elips. Dari setiap atribut 

entitas terdapat satu atribut yang dijadikan sebuah key (kunci). Beberapa 

jenis key, yaitu : 

a) Primary Key 

Field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file dan bersifat 

unik. 

b) Secondary Key 

Field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file dan tidak 

bersifat unik. 

c) Candidate Key 

Pegawai Isi Absen 

Isi 



 

Beberapa field yang dapat dijadikan calon primary key. 

d) Alternate Key 

Field dari candidate key yang tidak terpilih jadi primary key. 

e) Composite Key 

Beberapa field yang digabungkan untuk membentuk primary key. 

f) Foreign Key 

Field yang bukan key, tetapi merupakan key pada file lain. 

4. Cardinality (Kardinaliti) 

Jumlah kejadian minimum dan maksimum dari satu entitas yang 

dihubungkan dengan kejadian yang tunggal dari entitas lain.(Whitten 

2004:299) 

Ada 3 (tiga) kemungkinan hubungan yang ada yaitu : 

a) One To One ( 1 : 1 ) 

Jumlah kejadian adalah satu ke satu antara entitas yang saling 

berhubungan.(Whitten, 2004:299) Artinya tingkat hubungan dimana 

satu kejadian pada entitas yang pertama hanya mempunyai satu 

hubungan dengan satu kejadian pada entitas kedua, demikian juga 

sebaliknya. 

      

 

 

 

 

b) One To Many ( 1 : M ) 

Jumlah kejadian adalah satu ke banyak dari satu entitas ke entitas lain 

yang berhubungan.(Whitten, 2004:299) Artinya tingkat hubungan 

dimana satu kejadian pada entitas yang pertama mempunyai banyak 

hubungan dengan kejadian pada entitas kedua, demikian juga 

sebaliknya. 

 

 

 

 

c) Many To Many ( M : N ) 

Jumlah kejadian adalah banyak ke banyak dari satu entitas ke entitas 

lain yang berhubungan.(Whitten, 2004:299) Artinya tingkat hubungan 

dimana tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak 

hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya. 

Cetak Pesanan 1 1 Nota 

1 
1 

1 
1 

Punya 
M Prodi Fakultas 1 

1 M
1 1 



 

 

 

 

 

 

 

b. Logical Record Structure (LRS) 

Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah Diagram-ER akan 

mengikuti pola/aturan pemodelan tertentu.(Whitten 2004:295) Dalam kaitannya 

dengan konversi ke LRS, maka perubahan yang terjadi adalah mengikuti aturan-

aturan berikut ini: 

1. Setiap entitas akan diubah ke bentuk kotak. 

2. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika 

hubungan yang terjadi pada diagram-ER 1:M (relasi bersatu dengan 

cardinality M) atau tingkat hubungan 1:1 (relasi bersatu dengan cardinality 

yang paling membutuhkan referensi), sebuah relasi dipisah dalam sebuah 

kotak tersendiri (menjadi entitas baru) jika tingkat hubungannya M:M (many 

to many) dan memiliki foreign key sebagai primary key yang diambil dari 

kedua entitas yang sebelumnya saling berhubungan. 

c. Tabel/Relasi 

Tabel adalah koleksi objek yang terdiri dari sekumpulan elemen yang 

diorganisasi secara kontinyu, artinya memori yang dialokasi antara satu elmen 

dengan elmen yang lainnya mempunyai address yang berurutan (Whitten 

2004:295).  Pada tabel, pengertian perlu dipahami adalah: 

1. Keseluruhan tabel (sebagai koleksi) adalah kontainer yang menampung 

seluruh elemen. 

2. Indek tabel, yang menujukan address dari sebuah elemen. 

3. Elment tabel, yang dapat dipacu melalui indeknya, bertipe tertentu yang 

sudah terdefinisi 

4. Seluruh elemen tabel bertipe:”sama”. Dengan catatan: beberapa bahasa 

pemograman memungkinkan pendefinisian tabel dengan elmen generik, 

tapi pada saat diinstansiasi, harus diinstanisasi dengan tipe sama. 

d. Spesifikasi Basis Data 

M 
Isi Barang Pesanan N

M 1 
M 1 



 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain dan tersimpan diluar komputer serta digunakan perangkat lunak 

( software ) tertentu untuk memanipulasinya.(Whitten 2004:295). 

Sedangkan sistem berbasis data adalah suatu sistem penyusunan dan 

pengelolaan record-record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk 

menyimpan atau merekam serta melihat data operasional lengkap pada sebuah 

organisasi, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

kepentingan proses pengambilan keputusan. 

 

e. Rancangan Dokumen Keluaran 

Menurut Scott (1996) Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan 

dihasilkan dari keluaran sistem yang dirancang. 

 

f. Rancangan Dokumen Masukan 

Menurut Scott (1996) Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan 

untuk menjadi masukan sistem yang dirancang. 

 

g. Rancangan Layar Program 

Rancangan layar program merupakan bentuk tampilan sistem dilayar 

komputer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem 

yang dirancang. 

 

h. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 

skenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh obyek dan message (pesan) 

yang diletakkan diantara obyek-obyek didalam use case. Komponen utama dalam 

sequence diagram terdiri dari obyek yang dituliskan dengan kotak segiempat 

bernama. Message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang 

ditunjukkan dengan progres vertikal.(Whitten, 2004:702) 

 

i. Class Diagram 

Pengertian class diagram menurut Bambang Hariyanto, ir., MT. dalam 

bukunya yang berjudul Rekayasa Sistem Berorientasi Objek  (2004:262) adalah 

diagram ini menunjukkan sekumpulan kelas, interface dan kolaborasi dan 

keterhubungannya. 

Sequence diagram memiliki : 



 

a) Actor 

      Menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. 

b) Entity Object, suatu objek yang berisi informasi kegiatan yang terkait yang  

tetap dan disimpan ke dalam suatu database. (Jeffery L. Whitten et al, 2004: 

686) 

c)  Interface/Boundary Object, sebuah objek yang menjadi penghubung antara  

 user dengan sistem. Contohnya window, dialogue box atau screen(tampilan  

 layar).  ( Jeffery L. Whitten et al, 2004 : 686) 

d)  Simple Message, simbol pengiriman pesan dari sebuah objek ke objek lain.  

 (  Jeffery L. Whitten et al, 2004 : 704) 

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

 terdapat  activation. (Munawar, 2005 : 87;89) 

Class diagram merupakan diagram paling umum dipakai disemua pemodelan 

disemua orientasi objek. Pemodelan class merupakan pemodelan paling utama 

dipendekatan berorientasi objek. Pemodelan class menunjukkan clas-clas yang 

ada di sistem dan hubungan antar class. Class diagram digambarkan dengan 

sebuah kotak dengan 3 section. 

Komponen-komponen class diagram : 

a. Class Name 

Nama class menggunakan huruf besar diawal kalimatnya dan diletakkan 

diatas kotak. Bila class  mempunyai nama yang terdiri dari 2 suku kata atau lebih, 

maka semua suku kata digabungkan tanpa spasi dengan huruf awal tiap suku kata 

menggunakan huruf besar. 

b. Attribute 

Attribute adalah property dari sebuah class. Attribute ini melukiskan batas 

nilai yang mungkiin ada pada objek yang mungkin ada. Sebuah class mungkin 

mempunyai nol atau lebih attribute. Secara konfensi, jika nama attribute terdiri 

atas satu suku kata, maka ditulis dengan huruf kecil. Akan tetapi jika 

nama.attribute mengandung lebih darri satu suku kata maka semua suku kata 

dengan suku kata pertama menggunakan huruf kecil dan awal suku kata 

berikutnya menggunakan huruf besar. 



 

c. Operation 

Operation adalah sesuatu yang bias di lakukan oleh sebuah class atau class 

yang lain. Seperti halnya attribute, nama operation juga menggunakan hurup kecil 

semua terdiri dari satu suku kata. Akan tetapi jika lebih dari satu suku kata, maka 

semua suku kata digunakan dengan suku kata pertama hurup kecil dan hurup awal 

tiap suku kata berikutnya dengan hurup besar. 

d.  Association  

Association adalah konsep dasar hubungan antar class. Setiap class pada 

asosiasi memainkan sebuah peran dan multiplicity memberikan spesifikasi berapa 

banyak objek pada suatu class  berhubungan dengan suatu classs pada asosiasi 

class. 

 

2.4.1 Manajemen Proyek 

Manajemen Proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu pula. 

Manajemen proyek sangat cocok untuk suatu lingkungan bisnis yang menuntut 

kemampuan akuntansi, fleksibilitas, inovasi, kecepatan, dan perbaikan yang 

berkelanjutan. (Jogiyanto,2001) 

Manajemen Proyek Sistem Informasi adalah sebuah cara yang 

dilakukan untuk mengelola sumber daya (manusia, data, anggaran) untuk 

mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Apa maksud dari mencapai suatu tujuan 

yang ditentukan Maksudnya ialah suatu proyek yang dimanajemen sedemikian 

rupa agar sesuai dengan anggaran, keinginan konsumen, sesuai jadwal, dll. Hal 

itulah yang menjadi dasar dari manajemen sistem informasi tersebut. 

2.4.2 Project Execution Plan 

Project Execution Plan (PEP) adalah dokumen yang menetapkan mengatur 

sarana untuk mengeksekusi, memonitor, dan proyek control menurut Kenneth 

R.Bainey, 2004. Rencananya berfungsi sebagai kendaraan komunikasi utama 



 

untuk memastikan bahwa semua orang menyadari dan mengetahui  tujuan proyek 

dan bagaimana mereka akan dicapai.  

 

 

 

2.4.3 Analisa Resiko 

Risiko adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

organisasi. Australian/ NZ Standard 4360 : 1999 mendefinisikan Risk sebagai “ 

The chance of something happening that will have or impact upon objectives ( 

perubahan dari sesuatu yang terjadi yang akan mempuyai pengaruh terhadap 

tujuan ) menurut Scott,(1996) 

Kata something ( sesuatu ) menurut definisi risiko diatas dapat menyangkut : 

Komersil, legal, operasional, teknologi, karyawan, manajemen, manusia, 

financial, kejadian alamiah, politik. Sedangkan kata impact ( pengaruh ) dapat 

menyangkut : aset, lingkungan, reputasi, komunitas, manusia, penghasilan, biaya, 

kinerja dan layanan. Dan kata objectives ( tujuan ) dapat menyangkut : aset, 

manusia, layanan, komunitas, laba, lingkungan, reputasi 

 

2.4.4  Software yang digunakan  

Sistem penggajian karyawan menggunakan software pendukung seperti, 

microsoft access, Visual Basic.net, Rasional Rose. 

 

2.4.4.1 Microsoft access 

Menurut Madcoms (2009), Microsoft  Access  adalah  

sebuah program aplikasi basis  data  komputer  relasional yang ditujukan untuk 

kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini 

merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office. 

Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine, dan 

juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. 

Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format 

Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle 

Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Para 



 

pengguna/programmer yang mahir dapat menggunakannya untuk 

mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang kompleks, sementara 

para programmer yang kurang mahir dapat menggunakannya untuk 

mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang sederhana. Access juga 

mendukung teknik-teknikpemrograman berorientasi objek, tetapi tidak dapat 

digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman berorientasi objek. 

 

2.4.4.2 Visual Basic.Net 

Visual Basic Net 2008 adalah salah satu program berorientasi objek, 

selain itu ada pula program Java dan C++ yang juga berbasis objek. Program 

Visual Basic Net 2008 adalah produksi Microsoft Corp. Program ini biasanya 

dipaket bersama-sama dengan Visual C# 2008 dan Visual C++ 2008 dalam paket 

Visual Studio 2008. Bahasa Visual Basic telah digunakan secara luas karena 

kemudahan penggunaannya bagi orang awam dan penulisan kode di dalamnya 

tidak terlalu rumit dibandingkan bahasa C, Delphi, dan Java. 

Visual Basic Net 2008 (disingkat VBNet 2008) menawarkan banyak 

kemudahan dibandingkan versi-versi sebelumnya, antara lain teknik pemrograman 

dapat dibuat lebih terstruktur dan lebih banyak bantuan dalam pemprograman. 

Rahmat Priyanto (2009), Jauh lebih mudah untuk menguasainya dibandingkan 

dengan versinya yang terdahulu, yaitu Visual Basic 6 (disingkat VB6). Ada 

banyak perubahan dalam VBNet 2008 ini dibandingkan VB6, antara lain: 

a. Bahasa pemprograman sekarang benar-benar bahasa berbasis objek (Object 

Oriented Programming), sedangkan VB6 bukan bahasa berbasis objek. 

b.  Aplikasi dan komponen yang ditulis di VBNet 2008 mempunyai akses penuh 

ke Net Framework, sedangkan di VB6 tidak dikenal atau tidak digunakan Net 

Framework. 

c. Semua aplikasi yang dibuat beroperasi dalam manajemen Common Language 

Runtime (CLR). 

Net Framework sendiri (yang sekarang sudah versi 3.5) adalah suatu 

himpunan file-file pustaka yang telah terorganisasi dan berguna sebagai fasilitas 

untuk sistem dan aplikasi. Seorang programmer tidak perlu lagi menghapal 



 

fungsi-fungsi Windows API untuk akses sistem seperti di dalam bahasa VB6 

karena sudah diorganisasi oleh Net Framework. Semua fungsi-fungsi Windows 

API tersebut telah dijadikan objek-objek yang dapat dengan mudah digunakan dan 

ditemukan oleh programmer VBNet 2008. Pemrograman Berbasis Objek (PBO) 

sendiri adalah suatu pendekatan ke arah struktur pengembangan aplikasi 

berdasarkan objek, di mana objek tersebut dapat berupa prosedur, event, ataupun 

variabel. Objek satu dapat menjadi bawahan objek lainnya berdasarkan susunan 

fungsinya, artinya suatu objek terdepan terdiri atas beberapa objek yang memiliki 

tugas lebih sempit, dan antar objek dapat saling berinteraksi dalam melaksanakan 

tugas tertentu. Contoh kode Visual Basic Net yang PBO adalah: 

Dim Masukan as String= “Selamat Membaca” 

Dim nilai as String = Strings.Left(Masukan, 3) 

Objek Masukan bertipe string, yang isi teksnya adalah ‘‘Selamat 

Membaca’’. Pada baris berikutnya digunakan objek Left untuk memprosesnya. 

Objek Left sendiri dapat diakses melalui objek Strings. Hasil proses objek Left 

terhadap objek Masukan, yaitu mengambil tiga karakter string kirinya untuk 

kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam objek nilai yang bertipe string pula. 

Common Language Runtime (CLR) adalah suatu runtime lingkungan yang 

memproses, melaksanakan, dan mengatur kode daras Visual Basic, mirip dengan 

runtime Visual Basic tradisional, yaitu vbrun300.dll atau msvbvm60.dll. 

Kemampuannya lebih ditingkatkan sehingga jalannya program yang dibuat lebih 

stabil dan penanganan kesalahan lebih baik, dengan tujuan supaya program dapat 

berjalan secara optimum. 

 

2.4.4.3 Rational Rose 

Rational Rose adalah software yang memiliki perangkat-perangkat 

pemodelan secara visual untuk membangun suatu solusi dalam rekayasa software 

dan pemodelan bisnis. Rational Rose dikeluarkan oleh perusahaan software 

bernama Rational Software, perusahaan yang mencetuskan ide pembentukan 

konsorsium bagi perusahaan-perusahaan yang memakai standar UML sebagai 



 

bahasa pemodelan di perusahaannya. Rational Rose memakai UML sebagai 

bahasa pemodelannya, ditambah beberapa fitur lain yang membuat Rational Rose 

menjadi software pemodelan visual yang terkemuka.(Wendy Boggs, 2002) 

Beberapa fitur terkemuka diantaranya Rational Rose memiliki Rational 

Unified Process (RUP) yaitu proses yang paling terperinci yang ada saat ini dan 

akan memberikan pedoman secara umum dalam pembuatan software dan 

pemodelan bisnis. Selain itu, Rational Rose memiliki kemampuan membuat solusi 

client/server, yang kemudian dapat diterapkan dan didistribusikan dalam 

lingkungan perusahaan. 

Keunggulan Rational Rose, diantaranya :  

a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pemodelan standar yaitu UML, akan 

meningkatkan komunikasi intra tim.  

b. Rational Rose mendukung round-trip engineering sehingga kita dapat meng-

generate model kedalam kode (Java, C++, Visual Basic, dan sebagainya) dan 

melakukan reverse engineering untuk menampilkan arsitektur software dari 

kode yang ada. Hal ini dapat dilakukan secara bolak-balik sebagai proses 

iterative selama proses rekayasa software.  

c. Model dan kode senantiasa sinkron selama dalam development cycle.  

d. Membangun software menggunakan Rational Rose memudahkan dalam 

memperbaiki software tersebut karena apabila suatu saat ditemukan 

requirement baru, kita dapat lagi menggambarkan lagi software tersebut dalam 

UML.  

e. Para user Rational Rose dapat berkomunikasi walaupun bekerja dalam sistem 

operasi yang berbeda (Windows atau UNIX).  

f. Dengan menggunakan Rose Web Publisher suatu tim dapat 

mengkomunikasikan model dan spesifikasinya dalam web browser. 

g.  Mendukung rekayasa software untuk sistem client/server sehingga Rational 

Rose merupakan software pemodelan visual yang tangguh dalam lingkungan 

client/server, e-business, dan lingkungan perusahaan terdistribusi (kantor-

kantor terletak dalam tempat yang berbeda-beda). 


