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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Konsep Dasar Sistem 

 

Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau 

elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan 

dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk 

melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut 

mengenai sistem adalah sebagai berikut. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Menurut Flippo (1987) dalam buku Sistem Informasi (2005 : 23), “ada    

dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang 

menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau 

elemennya”. 

 

a. Pendekatan pada prosedural 

   Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan,  berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

 

b. Pendekatan pada komponen / elemen 

Kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujan tertentu. 

Tujuan utama suatu sistem, yaitu : 

a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen 

b. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen 

c. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. 
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2.2 Konsep Dasar Informasi 

 Menurut(Edhy Susanta 2004, 4) didefinisi informasi adalah : 

“Informasi adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang penting bagi 

penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan yang dapat di rasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau 

secara tidak langsung pada saat mendatang”. 

 

 Sehingga dalam kaitannya sistem dan informasi mempunyai hubungan 

yang sangat erat. Dalam sistem informasi, terdapat inti dan tujuan, yaitu 

menghasilkan informasi itu sendiri. Sesederhana apapun sistem informasi 

yang dikembangkan, jika bisa menghasilkan informasi yang diharapkan, 

apapun sistem informasi yang dikembangkan, jika tidak dapat menghasilkan 

informasi yang diharapkan makan pengembangan dikatakan gagal. 

 

 Suatu informasi dapat dikatakan berkualitas apabila didukung tiga hal : 

a. Akurat (Accuracy) 

Sebuah Informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak 

biasa atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 

b. Tepat Waktu (Timeliness) 

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data yang 

diberikan harus tepat waktunya, tidak terlambat karena informasi 

merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang 

terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, Sehingga kalau 

dilakukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dapat 

menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang diambil. Kebutuhan akan 

tepat waktunya sebuah informasi itulah yang pada akhirnya akan 

menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi. 
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c. Relevan (Relevancy) 

Informasi akan relevan jika memeberikan manfaat bagi pemakainya dan 

sesuai dengan kebutuhan, serta berkaitan langsung dengan masalah yang 

ada. 

 

2.3 Pengertian Analisa Berorientasi Objek 

 Object oriented analysis adalah metode analisis yang memeriksa 

requirements (syarat atau keperluan yang harus dipenuhi suatu sistem) 

(Suhendar dan Hariman, 2002:11) 

 Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisa 

sistem sebagai berikut :  

a. Menganalisa sistem yang ada dan mempelajari apa yang dikerjakan oleh 

sistem yang ada. 

b. Menspesifikasikan sistem yaitu spesifikasi masukan yang digunakan 

database yang ada proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 

 Tujuan dari analisa beriorientasi obyek yaitu untuk menentukan  

kebutuhan pemakai secara akurat. 

a. Pendekatan top down, yaitu memecahkan masalah ke dalam bagian-

bagian terkecil atau per level sehingga mudah untuk diselesaikan. 

b. Pendekatan modul, yaitu membagi sistem kedalam modul-modul yang 

dapat beroperasi tanpa ketergantungan. 

c. Penggunaan alat-alat bantu dalam bentuk grafik dan teks sehingga mudah 

untuk dimengerti serta dikoreksi apabila terjadi perubahan. 

  Pendekatan dalam analisa beriorientasi obyek dilengkapi dengan alat-alat 

dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga 

hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang 

terdefinisi dengan baik dan jelas. 
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2.3.1 Activity Diagram 

 Activity Diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktifitas 

dalam sebuah proses, yang mana pada business modelling untuk 

memperlihatkan urutan 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 aliran kerja dalam 

banyak kasus. Activity diagram mempunyai peran seperti halnya 

flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah activity 

diagram bisa mendukung perilaku paralel sedangkan  flowchart tidak bisa. 

 Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case 

pada use case diagram, atau bahkan tanpa menggunakan use case 

diagram. Sebuah activity diagram mempunyai : 

a. Start point (initial node), dimana diletakkan pada pojok kiri atas. 

b. End point(activity final node) 

c. Activities, dimana menggambarkan proses bisnis dan dikenal sebagai 

activity state. 

       Jenis-jenis activity : 

1) Black hole activities 

Ada masukan dan tidak ada keluaran, biasanya digunakan bila 

dikehendaki ada 1 atau lebih transisi. 

2) Miracle activities 

Tidak ada masukan tetapi ada keluarannya, biasanya dipakai pada 

waktu start point dan dikehendaki ada 1 atau lebih transisi. 

3) Parallel activities 

Suatu activity yang berjalan secara berbarengan. Terdiri dari : 

(a) Fork (percabangan) 

Memepunyai 1 transisi masuk dan 2 atau lebih transisi keluar. 

Ketika ada > 1 transisi masuk ke fork yang sama, gabunglah 

dengan sebuah decision point. 
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(b) Join (penggabungan) 

Mempunyai 2 atau lebih transisi masuk dan hanya 1 transisi 

keluar. 

d. 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. 

e. 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 harus 

konsisten dan lengkap serta overlap. 

f. 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. Swimplane digambar secar vertical, Walaupun 

kadang-kadang digambar secara horizontal. 

g. 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 Keluaran 

 Adalah sistem analisa mengenai keluaran-keluaran yang dihasilkann 

dari sebuah sistem. 
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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 case Diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut 

pandang user dan memfokuskan pada proses komputerisasi. Sebuah use 

case dapat menggambarkan hubungan antara  usec case dengan actor. 

Secara umum use case adalah pola perilaku sistem dan urutan transaksi 

yang berhubungan yang dilakukan oleh satu actor. 

Use case diagram terdiri dari : 

a. Use case 

Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif 

pengguna. Use case dibuat berdasarkan keperluan actor, merupakan’apa’ 

yang dikerjakan sisem, bukan ‘bagaimana’ sistem mengerjakannya. Use 

case diberi nama yamg menyatakan apa hal yang dicapai dari hsil 

interaksinya dengan actor dan dinotasikan dengan gambar (horizontal 

ellipse). 

Use case biasanya menggunakan kata kerja dan sebuah nama use case 

boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada 2 use case yang 

memiliki nama yang sama. Use case diagram tidak terpengaruh urutan 

waktu, meskipun demikian supaya mudah dibaca perlu penyusunan use 

case. 

b. Actor 

Actor menggambarkan orang. Sistem atau ekternal entitas/stakeholder 

yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Actor adalah 

entity eksternal yang berhubungan dengan sistem yang berpartisipasi 

dalam use case. Actor dilukiskan dengan peran yang mereka mainkan 

dalam use case, seperti pelanggan, kasir, dan lain-lain.  
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c. Associations 

Associations menggambarkan bagaimana actor terlibat dalam use case dan 

bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Association 

digambarkan dengan sebuah garis berpanah terbuka pada salah satu 

ujunnya yang menunjukkan arah relasi. Jenis-jenis relasi yang bisa timbul 

pada use case diagram adalah sebagai berikut : 

1) Association antara actor dan use case 

Ujung panah pada association antara actor dan use case mengindikasikan 

siapa/apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran 

data. Association antar actor dan use case yang menggunakan panah 

terbuka untuk mengindikasikan bila actor berinteraksi secara pasif dengan 

sistem. 

2) Association antara use case 

Digunakan ketika dalam penulisan use case-use case yang berbeda 

terdapat deskripsi-deskripsi yang sama, maka relasi ini dapat digunakan 

untuk menghindari penulisn 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-incude 

dieksekusi secara normal. Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari 

satu use case lain, sehingga duplikasi difungsionalitas dapat dihindari 

dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang common. 

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

behaviornya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case 

menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang 

lain. 
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2.3.5 Deskripsi Use Case Diagram 

 Membuat diagram use case adalah proses dua langkah : pertama, 

pengguna bekerja dengan tim proyek untuk menulis deskripsi use case 

berbasis teks, dan kedua tim proyek menterjemahkan kasus use case 

description ke dalam diagram use case formal, baik deskripsi use case dan 

use case diagram ini didasarkan pada persyaratan diidentifikasikan dan 

activity diagram deskripsi program bisnis. Deskripsi use case berisi semua 

informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan diagram use case. 

Meskipun dimungkinkan untuk melompati langkah menggunakan 

deskripsi use case dan bergerak langsung untuk membuat diagram use 

case dan diagram lainnya yang sesuai, pengguna seringkali memiliki 

kesulitan menggambarkan proses bisnis, mereka hanya menggunakan 

diagram use case. 

 Melalui penciptaan deksripsi use case, pengguna dapat 

menggambarkan rincian yang dibutuhkan dari masing-masing use case 

individu. Untuk yang akan datang deskripsi use case pertama gunakan atau 

menggunakan diagram use case secara teknis, itu benar-benar tidak 

bermasalah. Keduanya harus dilakukan untuk sepenuhnya 

menggambarkan persyaratan bahwa sistem informasi harus bertemu. 

 Deskripsi use case berisi semua informasi yangdibutuhkan untuk 

membangun diagram yang mengikuti, tetapi menyatakan dalam cara yang 

lebih formal yng biasanya sederhana bagi pengguna untuk mengerti. Ada 

tiga bagian dasar untuk suatu deskripsi use case : Overview Information, 

Relationship, Flow of Events. 

 Overview Information : informasi gambaran mengidentifikasikan 

use case dan menyediakan informasi didominasi dasar tentang use case. 

Nama use case dari use case harus menjadi frase kata kerja-kata benda 

(misalnya, membuat penunjukan). Nomor ID use case menyediakan cara 

yang unik untuk menemukan setiap usse case dan juga memungkinkan tim 

Seperti  telah disebutkan, jenis use case adalah tinjauan atau detail dan 

penting atau nyata. Actor utama biasanya pemicu use case-orang atau hal 
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yang dimulai pelaksanaan use case. Tujuan utama dari use case adalah 

untuk memenuhi tujuan dari actor utama. Gambaran singkat biasanya satu 

kalimat yang menjelaskan inti dari use case. 

 Relationships : Use case relationship hubungan use case 

menjelaskan bagaimana kasus penggunaan terkait dengan use case lainnya 

dan pengguna. Ada empat tipe dasar hubungan : association, extend, 

include, and generaliation. Sebuah dokumen hubungan asosiasi 

komunikasi yang terjadi antara use case dan aktor-aktor yang 

menggunakan use case. Seorang aktor adalah reprensentasi UML untuk 

peran bahwa seorang pengguna bermain di use case. Semua aktor yang 

terlibat dalam use case didokumentasikan dengan hubungan asosiasi. 

Hubungan extend merupakan perpanjangan fungsional use case untuk 

menggabungkan perilaku opsional. Hubungan sertakan merupakan 

dimasukkannya wajib use case lain. Termasuk hubungan memungkinkan 

dekomposisi-fungsional putus  dari beberapa use case yang kompleks 

mejadi sederhana. Generalisasi yang memungkinkan kasus gunakan untuk 

mendukung warisan. 

 
2.4 Perancangan Berorientasi Objek 

 Object oriented design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur 

software yang didasarkan pada manipulasi obyek-obyek sistem atau subsistem 

(Suhendar dan Hariman, 2001:11). Perancangan beriorientasi obyek 

merupakan proses spesifikasi yang terperinci atau pendefinisan dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun 

implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Untuk 

mengembangkan suatu sistem baru digunakan dengan menguraikan hubungan 

proses-proses dalam bentuk diagram-diagram. 

Perancangan beriorientasi obyek bertujuan untuk : 

a. Sistematika proses pendesainan 

b. Menghasilkan pendesian model program 

c. Memberikan gambaran pemecahan masukan dengan efektif 
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2.4.1 ERD 

  ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar 

data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. 

  ERD memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk 

menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. 

Pada dasarnya ada tiga simbol yang digunakan, yaitu : 

a. Entity 

Entity merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang lain(Fathansyah, 1999: 30). Simbol dari 

entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. 

b. Atribut 

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi 

dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi 

elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol 

elips. 

c. Hubungan / Relasi 

Hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas 

yang berbeda. 

 

2.4.2 Logical Record Struktur (LRS) 

 LRS adalah suatu terstruktur yang terdiri dari sejumlah record 

type, dimana setiap record type dinyatakan dalam bentuk kotak persegi 

panjang dan memiliki sebuah nama yang unik ditulis diluar kotak dan 

nama field yang ditulis didalam kotak yang berisi link diantara record 

type, dimana setiap link diberi label dengan field yang muncul pada kedua 

buah record yang dihubungkan oleh link tersebut. 

 Konversi ER-Diagram ke Logical Record Strukture dan Relasi 

(LRS) ER-Diagram harus diubah ke bentuk LRS(struktur record secara 
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logik). Dari bentuk Logical Record Structure terdiri dari link-link diantara 

tipe record. Link ini menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. 

Banyak link dari LRS yang diberi tanda field-field yang kelihatan pada 

kedua link type record. Penggambaran LRS dimulai dengan penggambaran 

model yang dimengerti. Dua metode yang dapat digunakan, dimulai 

dengan hubungan kedua model yang dapat dikonversikan ke LRS. Metode 

yang lain dimulai dengan ER-Diagram yang langsung dikonversikan ke 

LRS. 

 Logical record structure inilah yang nantinya dapat 

ditranformasikan ke bentuk relasi (tabel). 

 

2.4.3 Tabel / Relasi 

 Tabel adalah bentuk pernyataan data secara grafis 2 (dua) dimensi, 

yaitu yang terdiri dari kolom dan baris. Relasi adalah bentuk visual dari 

sebuah file, dan tiap tuple dalam sebuah field, atau yang dalam bentuk 

lingkaran. Diagram E-R dikenal dengan sebutan atribut. Konversi dari 

logical record structure dilakukan dengan cara : 

a. Nama Logical Record structure menjadi nama relasi. 

b. Tiap atribut menjadi sebuha kolom didalam relasi. 

 

2.4.4 Spesifikasi Basis Data 

  Basis data adalah kumpulan data (arsip atau file) yang saling 

berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis agar 

dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 

 Sedangkan sistem basis data adalah kumpulan file atau label yang 

saling berhubungan yang memungkinkan beberapa pemakai dan / atau 

program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file (tabel) tersebut. 

 

 

 

 


