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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Seperti yang didefinisikan oleh Jogiyanto (2003:1) bahwa “sistem adalah 

kumpulan dari beberapa komponen dari suatu kesatuan yang berinteraksi yang 

mempunyai tujuan – tujuan tertentu”. Sistem adalah sekumpulan sub sistem yang 

saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, yang mencakup karakteristik 

sistem yang bersama – sama berinteraksi menurut pola tertentu terhadap masukan 

untuk mencapai suatu tujuan dengan menghasilkan keluaran. Dalam arti luas 

dapat didefinisikan sebagai sekumpulan elemen – elemen yang saling 

berhubungan dan saling bergantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Dalam konsep dasar sistem ini akan menjelaskan beberapa teori tentang 

definisi sistem, karakteristik sistem dan klasifikasi sistem. 

  

2.1.1 Definisi Sistem  

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekolompok unsur yang erat 

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

mencapai tujuan tertentu. Berikut ini merupakan definisi sistem menurut beberapa 

ahli: 

a. Menurut Andri Kristanto (2008 : 1) adalah merupakan jaringan Kerja dari 

prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama- sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.  

b. Menurut Dr. Ir. Harijono Djojodihardjo (1984: 78) “Suatu sistem adalah 

sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek 

dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan 

suatu kesatuan secara fungsional.” 

c. Menurut Lani Sidharta (1995: 9), “Sistem adalah himpunan dari bagian-

bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan 

yang sama” 
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d. Dalam buku Tata Sutabri (2012 : 7), menurut Prof.  Dr.  Mr.  S.  Prajudi 

Atmosudirjo menyatakan bahwa :   

“Sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen yang 

berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga 

unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemprosesan atau 

pengolahan yang tertentu”. 

Dari beberapa definisi sistem diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

dikelompokan menjadi dua bagian yang menekankan pada prosedurnya dan pada 

yang menekankan pada elemennya.  Kedua kelompok ini adalah benar dan tidak 

bertentangan yang berbeda adalah cara pendekatannya, atau dari definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau kelompok dari 

elemen atau komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan 

saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.2 Karakteristik Sistem 

Menurut Jogiyanto, suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat 

tertentu, yaitu memiliki komponen – komponen (components), batas sistem 

(boundary), lingkungan sistem (Environment), penghubung (Interface), masukan 

(Input), keluaran (Output), pengolah (Proses), dan sasaran (Objective), dan tujuan 

(Goal). 

a. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.  Komponen sistem atau 

elemen –elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian – bagian dari 

sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat – sifat dari sistem untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengarui suatu sistem secara 

keseluruan. 

b. Batas Sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya.  Batas sistem ini 
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memungkinkan suatu sistem di pandang sebagai satu kesatuan.  Batas suatu 

sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

c. Lingkungan Sistem (Environment) 

Lingkungan luar dari sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem.  Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan (harus dijaga dan merupakan energi dari sistem) dan dapat 

bersifat merugikan (harus ditahan dan dikendalikan). 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya.  Melalui penghubung ini memungkinkan sumber daya 

mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya.  Keluaran (output) dari satu 

subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya melalui 

penghubung.  Dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi yang 

lainnya membentuk satu kesatuan. 

e. Masukan Sistem (Input) 

Masukan (input) adalah adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem.  

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan 

sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang masukan supaya 

sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses 

untuk didapatkan keluaran. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.  Keluaran dapat merupakan 

masukan subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

g. Pengolah Sistem  

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan 

menjadi keluaran. 
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h. Sasaran Sistem  

Suatu sistem pasti mempunya tujuan (goal) atau sasaran (objective).  Kalau 

suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 

gunanya.  Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. 

 

2.1.3 Klasifikasi Sistem 

Menurut Jogiyanto, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut 

pandangan, diantaranya adalah sebagai berikut:   

a. Sistem diklasifikasikan berdasarkan sebagai sistem abstrak (abstract sistem) 

dan sistem fisik (physical sistem).  Sistem abstrak adalah sistem yang berupa 

pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak, misalnya sistem teologi.  Sistem 

fisik adalah sistem yang ada secara fisik misalnya sistem komputer. 

b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural sistem) dan sistem 

buatan manusia.  Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses 

alam dan tidak dibuat manusia.  Misalnya sistem perputaran bumi.  Sistem 

buatan manusia adalah sistem yang di rancang oleh manusia yan melibatkan 

interaksi manusia dengan mesin yang disebut dengan human-machine sistem 

atau man-machine sistem. 

c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic sistem) dan 

sistem tak tentu (probabilistic sistem).  Sistem tertentu beroperasi dengan 

tingkah laku yang sudah dapat diprediksi.  Interaksi diantara bagian-

bagiannya dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat 

diramalkan.  Misalnya sistem pada komputer.  Sistem tak tentu adalah sistem 

yang kondisi masa depannya tidak dapat dipredisikan karena mengandung 

unsur probabilitas. 

d. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed sistem) dan sistem 

terbuka (open sistem).  Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan 

dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya.  Sistem ini bekerja secara 

otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya.  Secara teoritis 

sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar 

tertutup, yang ada hanyalah relatively closed sistem (secara relatif tertutup, 
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tidak benar-benar tertutup).  Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan 

dan terpengaruh dengan lingkungan luar atau subsistem yang lainnya.  Karena 

sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka suatu 

sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik.  Sistem yang 

baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatif tertutup karena 

sistem tertutup akan secara otomatis dan terbuka hanya untuk pengaruh yang 

baik. 

2.1.4 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan hasil dari data yang di proses yang berasal dari 

inputan suatu kejadian yang nyata yang berguna bagi pemakainya.                                

Pengertian informasi di atas merupakan pengembangan teori yang di kemukakan 

oleh Jogiyanto yang menyatakan bawah informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

2.1.5 Kosep Dasar Informasi 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan yang di sajikan secara tepat dan 

akurat.  Sumber dari informasi adalah data, data merupakan bentuk jamak dari 

bentuk tunggal atau data item.  Data adalah kenyataan yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata kejadian-kejadian (event).  Kejadian 

adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu yang menyangkut perubahan nilai 

yang disebut transaksi. Sedangkan kesatuan nyata adalah berupa suatu objek yang 

nyata dan terjadi pada saat kejadian berlangsung.  Data juga dapat diartikan suatu 

yang perlu diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu informasi. Menurut 

Jogiyanto, kualitas informasi yang di harapkan tergantung 4 (empat) hal pokok 

yaitu: 

a. Akurat 

Akurat mempunyai arti informasi yang dihasilkan harus bebas dari 

kesalahan–kesalahan, yang tidak biasa, tidak menyesatkan dan menceminkan 

maksudnya. 
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b. Tepat Waktu 

Tepat waktu berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat, 

karena informasi adalah landasan untuk mengambil suatu keputusan.  Untuk 

itu diperlukan suatu teknologi untuk dan mengirim dengan cepat dan tepat. 

c. Relevan 

Berarti informasi mempunyai manfaat dan berguna bagi pemakainya.  Karena 

batas relevensi seseorang berbeda, maka informasi bisa dikatakan berguna 

jika benar–benar berguna dan dibutuhkan pemakainya.  

d. Aman 

Aman berarti informasi harus terbebas dari penyadap oleh pihak orang yang 

tidak berwenang dalam penggunaan informasi tersebut. 

 

2.1.6 Sistem Informasi 

Sistem yang ada berfungsi sebagai penghasil suatu keluaran, baik berupa 

informasi maupun berupa objek / benda.  Untuk keluaran berupa informasi, maka 

sistem tersebut dikatakan sebagai sistem informasi. 

 

2.1.7 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen sistem yang 

berada didalam suatu ruang lingkup organisasi, saling berinteraksi untuk 

menghasilkan sebuah informasi yang bertujuan untuk pihak manajemen tertentu 

dan untuk mencapai tujuan tertentu.  Menurut Jogiyanto, faktor – faktor yang 

menentukan kehandalan dari suatu sistem informasi atau informasi dapat 

dikatakan baik jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Keunggulan (usefulness) 

Yaitu suatu sistem yang harus dapat menghasilkan informasi yang tepat dan 

relevan untuk mengambil keputusan manajemen dan personil operasi dalam 

organisasi. 

b. Ekonomis 

Kemampuan sistem yang mempengaruhi sistem harus bernilai manfaat 

minimal, sebesar biayanya. 
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c. Kehandalan (Reliability) 

Keluaran dari sistem harus mempunyai tingkat ketelitian tinggi dan sistem 

tersebut harus beroperasi secara efektif. 

d. Pelayanan (Customer Service) 

Yakni suatu sistem memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada para 

pengguna sistem pada saat berhubungan dengan organisasi. 

e. Kapasitas (Capacity) 

Setiap sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani 

setiap periode sesuai yang dibutuhkan. 

f. Sederhana dalam kemudahan (Simplicity)  

Sistem tersebut lebih sederhana (umum) sehingga struktur dan operasinya 

dapat dengan mudah dimengerti dan prosedur mudah diikuti. 

g. Fleksibel (Fleksibility) 

Sistem informasi ini harus dapat digunakan dalam kondisi yang bagaimana 

yang diinginkan oleh organisasi tersebut atau pengguna tertentu. 

 

2.1.8 Komponen Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto, istilah dalam komponen sistem informasi adalah blok 

bangunan (building block) yang dapat di bagi menjadi enam blok yaitu : 

a. Blok masukan (input block) 

Blok input merupakan data–data yang masuk ke dalam sistem informasi, 

yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar yang dapat diolah menjadi suatu 

informasi tertentu. 

b. Blok model (model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang 

akan mengolah data input untuk menghasilkan suatu informasi yang 

dibutuhkan. 

c. Blok keluaran (output block) 

Merupakan informasi yang menghasilkan sekumpulan data yang nantinya 

akan disimpan berupa data cetak laporan. 
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d. Blok teknologi (technologi block) 

Blok teknologi merupakan penunjang utama dalam berlangsunganya sistem 

informasi.  Yang memiliki beberapa komponen yaitu diantaranya alat 

memasukkan data (input device), alat untuk menyimpan dan mengakses data 

(storege device), alat untuk menghasilkan dan mengirimkan keluaran (output 

divice) dan alat untuk membantuk pengendalian sistem secara keseluruan 

(control device).  Teknologi informasi terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu 

teknisi (humanware atau brainware), perangkat lunak (software), dan 

perangkat keras (hardware). 

e. Blok basis data (database block) 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di perangkap keras komputer dan digunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasinya.  Data perlu di simpan dan perlu di 

organisasi sedemikian rupa, supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. 

f. Blok kendali (control block)  

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan 

bahwa hal–hal yang dapat merusak sistem dapat di cegah bila terlanjur terjadi 

kesalahan-kesalahan kerusakan dalam penggunaan sistem. 

 

2.2 Kegiatan Belajar Mengajar 

Thursan (2005:1), belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-

lain kemampuan. 

Menurut Slameto (2003:13), belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Nasution (1982:8) mengemukakan bahwa mengajar adalah 

segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau 
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mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak 

sehingga terjadi proses belajar. 

Usman (1994:3) mengemukakan bahwa mengajar adalah membimbing 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa 

mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya 

dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses 

belajar. 

Kegiatan belajar megajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Kegiatan  belajar 

mengajar banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena itu 

perwujudan kegiatan belajar mengajar dapat terjadi dalam berbagai model. Bruce 

Joyce dan Marshal Weil mengemukakan 22 model mengajar yang di kelompokan 

ke dalam 4 hal, yaitu:  proses informasi, perkembangan pribadi, interaksi sosial 

dan modifikasi tingkah laku ( Joyce & Weil, Models of Teaching, 1980 ).  

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar 

mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan 

siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian 

pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri 

siswa yang sedang belajar.  

Kegiatan belajar mengajar memiliki makna dan pengertian yang lebih luas 

daripada pengertian mengajar semata. Dalam proses belajar mengajar tersirat 

adanya suatu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar 

dan guru yang mengajar. Antara kedua kegiatan ini terjalin interaksi yang saling 

menunjang. 

 

 

 



16 
 

2.3 Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek 

2.3.1 Unified Modeling Language (UML) 

Menurut (Adi Nugroho : 2005). “Unified Modeling Language (UML) 

adalah alat bantu  analisis serta perancangan perangkat lunak berbasis objek”. 

Unfied Modelling Language (UML) menurut Martin Fowler (2005 : 1) 

adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta-model tunggal, yang 

membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem 

yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek (OO). UML 

merupakan standar yang relatif terbuka yang dikontrol oleh Object Management 

Company (OMG), sebuah konsorsium terbuka yang terdiri dari banyak 

perusahaan. 

Menurut A. Suhendar, S. Si. dan Hariman Gunandi, S. Si., MT dalam 

bukunya yang berjudul ”Visual Modelling Menggunakan UML dan Rational 

Rose” mengatakan, tujuan utama UML diantaranya untuk: 

a. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif 

untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan 

dimengerti secara umum. 

b. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemograman dan proses rekayasa. 

c. Menyatukan praktek–praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 

Menurut A. Suhendar, S. Si. dan Hariman Gunandi, S. Si., M.T. dalam 

bukunya yang berjudul ”Visual Modeling Menggunakan UML dan Rational Rose” 

mengatakan, untuk membuat suatu model, UML memiliki diagram grafis sebagai 

berikut: 

a. Use-case diagram 

b. Class diagram 

c. Behavior diagram: 

1) Statechart diagram               

2) Collaboration diagram 

d. Implementation diagram: 

1) Component diagram 
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2) Deployment diagram 

2.3.2 Analisa Sistem Berorientasi Obyek 

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 berorientasi objek yaitu untuk menentukan kebutuhan 

pemakai secara akurat.  Pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam analisa 

berorientasi objek antara lain : 

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 ke dalam 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 berorientasi objek 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. 

Alat bantu yang digunakan dalam analisa beriorientasi objek antara lain:  

a. Activity Diagram 

Menurut munawar 2005, 109, “Activity Diagram adalah teknik untuk 

mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam 

flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah Activity 

Diagram bisa mendukung perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa”. 
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Simbol-simbol yang sering digunakan pada saat pembuatan Activity Diagram 

adalah sebagai berikut : 

1) Start Point, diletakan pada pojok kiri atas dan menggambarkan awal dari 

aktivitas 

2) End Point, menggambarkan akhir dari aktivitas 

3) Activity, menggambarkan suatu proses / kegiatan bisnis 

Jenis-jenis activity : 

a) Black hole activities  

 Ada masukan dan tidak ada masukan, biasanya digunakan bila 

dikehendaki ada 1 atau lebih transisi. 

b) Miracle activities  

 Tidak ada masukan tetapi ada keluaranya, biasanya dipakai pada wakti  

start point dan dikehendaki ada 1 atau lebih transisi. 
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c) Parallel activities 

Suatu activity yang berjalan secara berbarengan. Dan terdiri dari : 

(1) Fork (Percabangan), digunakan untuk menunjukan kegiatan yang 

dilakukan secara pararel atau untuk menggabungkan dua kegiatan 

pararel menjadi satu. 

(2) Join (Penggabungan), menunjukan adanya dekomposisi. 

4) Decision Points, menggambarkan pilihan untuk pengambilan keputusan, 

true atau false. 

5) Guards (Kunci), sebuah kondisi benar sewaktu melewati sebuah transisi, 

harus konsisten dan tidak overlap. 

6) Swimlane, pembagian activity diagram untuk menunjukan siapa 

melakukan apa. 
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b. Analisa Dokumen Keluaran 

 Analisa dokumen keluaran merupakan analisa mengenai keluaran-

keluaran dokumen yang dihasilkan melalui proses-proses yang ada dalam 

sistem berjalan. 

c. Analisa Dokumen Masukan 

 Analisa dokumen masukan adalah untuk mengetahui dokumen-dokumen 

apa saja yang digunakan sebagai masukan data pengolahan sistem penjualan 

tunai pada sistem yang berjalan. 

d. Use case diagram  

 Use case diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang 

user.  Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara internal sistem dan 

eksternal sistem atau hubungan antara use case dan aktor. 

1) Actor 

Actor adalah sesuatu (entitas) yang berhubungan dengan sistem dan 

berpartisipasi dalam use case.  Actor menggambarkan orang, sistem atau 

entitas eksternal yang secara khusus membangkitkan sistem dengan input 

atau masukan kejadian-kejadian, atau menerima sesuatu dari sistem.   

Actor dilukiskan dengan peran yang mereka mainkan dalam use case, 

seperti bagian administrasi dan lain-lain. 

Dalam use case diagram terdapat satu aktor pemulai atau initiator actor 

yang membangkitkan rangsangan awal terhadap sistem, dan mungkin 

sejumlah aktor lain yang berpartisipasi atau participating actor. Akan 

sangat berguna untuk mengetahui siapa aktor pemulai tersebut. 

2) Use Case 

Use case yang dibuat berdasar keperluan aktor merupakan gambaran dari 

“apa” yang dikerjakan oleh sistem, bukan “bagaimana” sistem 

mengerjakannya.  Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang 

dicapai dari interaksinya dengan aktor. 
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3) Relationship 

Relasi (relationship) digambarkan sebagai bentuk garis antara dua simbol 

dalam use case diagram.  Relasi antara actor dan use case disebut juga 

dengan asosiasi (association).  Asosiasi  ini digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana hubungan antara keduanya. 

Relasi-relasi yang terjadi pada use case diagram bisa antara actor dengan 

use case atau use case dengan use case. 

Bentuk Relationship dalam UML 

Relasi antara use case dengan use case : 

a) Include, pemanggilan use case oleh use case lain atau untuk menggambarkan 

suatu use case termasuk di dalam use case lain (diharuskan).  Contohnya 

adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Digambarkan dengan garis lurus 

berpanah dengan tulisan <<include>>. 

b) Extend, digunakan ketika hendak menggambarkan variasi pada kondisi 

perilaku normal dan menggunakan lebih banyak kontrol form dan 

mendeklarasikan ekstension pada use case utama. Atau dengan kata lain 

adalah perluasan dari use case lain jika syarat atau kondisi terpenuhi.  

Digambarkan dengan garis berpanah dengan tulisan <<extend>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

e. Sequence Diagram 

Diagram yang menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dengan objek 

lainnya melalui pesan (message) yang disampaikan, disusun dalam urutan 

kejadian atau waktu dan secara khusus berasosiasi dengan use case. 

Setelah kita menentukan tanggung jawab dan perilaku dari objek, kita dapat 

menciptakan suatu model yang terperinci dari bagaimana objek tersebut akan 

saling berhubungan satu sama lain untuk menyediakan kemampuan/fungsi yang 

ditetapkan pada setiap use case yang telah didesain sebelumnya.  UML 

menyediakan dua jenis diagram untuk melukiskan interaksi tersebut dengan nyata.  

Sequence Diagram dan collaboration diagram. 

Sequence Diagram menunjukkan secara detil bagaimana objek saling 

berhubungan satu sama lain dari waktu ke waktu, dan collaboration diagram 

menunjukkan bagaimana objek bekerja sama dalam bentuk urutan pesan untuk 

memenuhi fungsionalitas dari suatu use case. 

Definisi dari sequence diagram adalah suatu diagram UML yang 

memodelkan logika dari suatu use case dengan menggambarkan interaksi berupa 

pengiriman pesan(message) antar objek dalam urutan waktu. (Whitten:702).  

Beberapa simbol yang umum digunakan pada sequence diagram, yaitu: 

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

tetap dan disimpan ke dalam suatu database. (Whitten:686) 

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

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

layar). (Whitten:686) 

3) Control Object, suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki 

tanggung jawab kepada entitas. contohnya adalah kalkulasi dan aturan bisnis 

yang melibatkan berbagai objek.  Control object mengkoordinir 

pesan(message) antara boundary dengan entitas. (Whitten:686) 
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4) Simple Message, simbol pengiriman pesan dari sebuah objek ke objek lain. 

(Whitten:704) 

5) Recursive, sebuah objek yang mempunyai sebuah operation kepada dirinya 

sendiri. (Munawar:89) 

6) Activation, Activation mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjang 

kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi sebuah operasi. 

(Munawar:87-89) 

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

terdapat activation. (Munawar:87-89) 
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f.   Class Diagram 

Class diagram merupakan bagian yang paling penting dalm analisa dan 

perancangan berorientasi objek.  Dalam UML diagram kelas digunakan untuk 

memodelkan static structure dari sistem informasi. 

Kelas merupakan himpunan dari objek yang sejenis yang mempunyai atribut 

(attribute) dan perilaku (behaviors/method) yang sama. Atribut adalah sebuah 

nilai data karakteristik yang dimiliki oleh objek sebuah kelas sedangkan method 

adalah perilaku atau operasi yang dikenakan oleh suatu kelas.  Pada gambar kelas 

terdapat tiga bagiannya. 

Diagram Kelas (class diagram) adalah suatu diagram yang melukiskan kelas 

yang sesuai dengan komponen-komponen perangkat lunak yang digunakan untuk 

membangun aplikasi perangkat lunak.  Class diagram secara khas meliputi di 

bawah ini: (Whitten:702) 

1) Kelas (Class) 

2) Relasi Associations, Generalization dan Aggregation 

3) Atribut (Attributes) 

4) Operasi (Operations/Method) 

5) Visibility, tingkat akses objek external kepada suatu operasi atau   

atribut 

Diagram kelas menggambarkan struktur objek sistem, dimana 

diperlihatkan hubungan amtar mereka.  Diagram kelas merupakan fondasi untuk 

component diagram dan deployment diagram. 
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Secara garis besar terdapat 3 jenis class.  Ketiga jenis class tersebut 

dikelompokkan berdasarkan fungsi dan karakternya masing-masing, yaitu: 

1) Entity Class Diagram 

Merupakan paket utama dari sistem yang berisi kumpulan kelas berupa 

entitas-entitas yang membentuk sistem dan menjadi landasan untuk 

menyusun basis data pada model data konseptual. 

2) Control Class Diagram 

Berisi kumpulan kelas yang menjadi kontrol program termasuk koneksi 

dengan basis data dan merupakan kelas perantara atau penghubung antara 

entity class dengan kelas antar muka pemakai (interface). 

3) Boundary Class Diagram 

Berisi kumpulan kelas yang menjadi interface antara pemakai (user) dengan 

sistem, seperti tampilan form untuk pencetakan. 

 

g. Package Diagram 

  Package (paket) adalah mekanisme pengelompokan yang digunakan untuk 

menandakan pengelompokan elemen-elemen model. Sebuah package dapat 

mengandung beberapa paket lain di dalamnya. Package digunakan untuk 

memudahkan pengorganisasian elemen-elemen model. 
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2.3.3 Perancangan Berorientasi Objek (Object Oriented Design) 

Object oriented design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur 

software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem 

(Suhendar dan hariman, 2001:11).  Perancangan berorientasi objek merupakan 

proses spesifikasi yang terperinci atau pendefinisian 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 berorientasi objek bertujuan untuk : 

a. Sistematika proses pendesainan 

b. Menghasilkan pendesainan model program 

c. Memberikan gambaran pemecahan masukan dengan efektif 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam perancangan berorientasi objek adalah 

sebagai berikut : 

2.3.3.1 Perancangan Basis Data 

Merupakan tahap merancang basis data yang akan diterapkan oleh sistem.  

Berbeda dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan sistem 

terstruktur, secara garis besar tahap dalam merancang basis data pada perancangan 

berorientasi objek sebagai berikut : 

Entity Relationship Diagram (ERD), digunakan untuk menggambarkan dan 

menjelaskan tentang hubungan antara penyimpanan data (data store) yang ada di 

dalam diagram aliran data. Komponen-komponen yang digunakan antara lain 

sebagai berikut : 

a. Entity Set 

persegi panjang.  Entity set merupakan simbol utama dari Pada Entity 

Relationship Diagram (ERD) digambarkan dengan sebuah bentuk ERD.   

Entity adalah suatu objek yang ada dalam suatu sistem nyata maupun abstrak 

dimana data tersimpan dan diberi nama dengan kata benda.  Entity set adalah 

kumpulan entity yang sejenis.  Secara umum entity set dapat dikelompokkan 
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dalam beberapa kelas, yaitu : objek, agen dan kejadian-kejadian yang ada di 

dalam sistem. 

b. Relationship Set 

Pada Entity Relationship Diagram (ERD) setiap relationship set digambarkan 

dengan sebuah bentuk belah ketupat, dengan garis yang menghubungkan satu 

entity dengan entity lain yang terkait.  Relationship set menunjukkan 

hubungan alamiah yang terjadi pada entity.   Relationship set adalah 

kumpulan relationship yang sejenis. Pada umumnya relationship set diberi 

nama dengan kata kerja. 

c. Attribute 

Secara umum attribute adalah sifat atau karakteristik dari setiap entity 

maupun relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau 

relationship tersebut, sehingga sering dikatakan adalah elemen data dari 

entity dan relationship. 

Setiap entitas harus memiliki atribut yang unik untuk pengidetifikasian, 

atribut yang dimaksud disebut dengan key, Jenis-jenis key adalah: 

1) Primary Key, yaitu key yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi 

secara unik setiap instansi dari entitas. (Whitten:298) 
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2) Secondary Key, yaitu suatu key yang tidak terpilih untuk dijadikan primary 

key.  Juga disebut sebagai alternate key. (Whitten:298) 

3) Composite key, suatu kelompok atribut yang dapat dengan unik 

mengidentifikasi suatu instansi dari suatu entitas. (Whitten:297) 

4) Foreign key, suatu primary key dari suatu entitas yang digunakan di entitas 

yang lain untuk mengidentifikasi instansi dari suatu hubungan (relationship). 

(Whitten:301) 

d. Cardinality 

Cardinality adalah tingkat hubungan antara entitas dan dilihat dari segi 

kejadian atau banyak tidaknya hubungan yang terjadi antara entity pada ERD.  

Ada tiga kemungkinan tingkat hubungan yang ada, yaitu : 

1) One To One (1:1) 

Terjadi bila suatu entitas hanya memiliki sebuah hubungan dengan entitas 

lainnya dan hubungan dinyatakan satu pada satu kejadian. 

2) One To Many atau Many To One (1:M, M;1) 

Terjadi apabila sebuah entitas memiliki banyak hubungan dengan entitas 

lain atau sebaliknya. 

3) Many To Many (M:N) 

Terjadi apabila dua buah entitas memiliki banyak hubungan 

 

2.3.4 Logical Record Structure (LRS) 

 LRS dibentuk dengnan nomor dari tipe record di gambarkan oleh kotak 

empat persegi panjang dengan nama yang unik.  LRS juga terdiri dari hubungan 

antara tipe record.  Dua metode yang dapat dikonversikan ke LRS.  Metode ini 

dimulai dengan ERD dan langsung dikonversikan ke LRS. 

 Logical Record Structure dibentuk dengan nomor dari tipe record. 

Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak empat persegi panjang dan dengan 

nama yang unik.  Beda LRS dengan diagram ER nama tipe record berada diluar 

kotak field tipe record ditempatkan. Logical Record Stucture terdiri dari link-link 

diantara tipe record.  Link ini menunjukan arah dari satu tipe record ke tipe 

record lainnya. Banyak link dari LRS yang diberi tanda field-field yang kelihatan 
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pada kedua link tipe record.  Penggambaran LRS mulai 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 Diagram ER yang langsung dikonversikan ke LRS. 

 

2.3.5  Transformasi ERD ke LRS 

  Kolom relasi atau tabel menunjukan atribut file yang merupakan suatu 

data  field.  Kumpulan pada data field disebut dengan dominan, sedangkan 

masing-masing baris dari record didalam data disebut dengan tuple.  Setiap tuple 

atau record mempunyai kunci yang unik (key field) yang terdiri dari primary key 

(kunci primer) dan foreign key (kunci asing). 

 

2.3.6 Tabel / Relasi 

 Secara umum Tabel adalah koleksi objek yang terdiri dari sekumpulan 

elemen yang diorganisasi secara kontinue, artinya memori yang dialokasi antara 

satu elemen dengan elemen yang lainnya mempunyai address yang berurutan. 

Pada tabel, pengertian perlu dipahami adalah : 

a. Keseluruhan tabel (sebagai koleksi) adalah kontainer yang menampun seluruh 

elemen. 

b. Indek tabel yang menunjukan address dari sebuah elemen. 

c. Elemen tabel yang dapat dipacu melalui indeknya bertipe tertentu yang sudah 

terdefinisi. 

 Seluruh elemen tabel bertipe :  “sama”.  Dengan catatan :  Beberapa 

bahasa pemrograman memungkinkan pendefinisian tabel dengan 

elemengenerik, tapi pada saat diinstansiasi harus diinstanisasi dengan tipe 

sama. 
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2.4 Basis Data 

2.4.1 Pengertian Basis Data 

  Menurut Jogiyanto, 2003 :  46, “Basis data adalah kumpulan daridata yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 

komputer yang digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya”. 

 Sedangakan secara umum basis data merupakan kumpulan dari data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain dan tersimpan diluar komputer serta 

digunakan perangkat lunak (software) tertntu unutk memanipulasinya.  Sedangkan 

sistem berbasis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengolahan 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. 

2.4.2 Rancangan Dokumen Keluaran 

      Identifikasi kebutuhan (requirement) merupakan kebutuhan yang 

ditentukan oleh pengguna atau pemilik sistem. Salah satu kebutuhannya yaitu 

functional requirement.  Functional requirement merupakan spesifikasi hal-hal 

yang harus dilakukan oleh sebuah sistem.  

      Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasillkan dari 

keluaran sistem yang dirancang.  Rancangan keluaran ini dimaksudkan untuk 

memberi gambaran mengenai keluaran dari sebuah sistem yang diusulkan.  Data 

yang telah diolah menjasi informasi pada sistem ini memiliki keluaran sesuai 

dengan pengunaan sistem. 

2.4.3 Rancangan Dokumen Masukan 

      Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi 

masukan sistem yang dirancang.  Rancangan masukan ini dimaksudkan untuk 

memberi gambaran mengenai masukan untuk sebuah sistem yang diusulkan.  Data 

yang akan diolah pada sistem ini memiliki berbagai masukan sesuai dengan 

penggunaan sistem. 
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2.4.4 Rancangan Layar Program 

      Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer 

sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang 

dirancang. 

2.5 Operasi Dasar Basis Data 

Di dalam sebuah disk, basis data dapat diciptakan dan dapat pula ditiadakan, 

menempatkan beberapa basis data dalam sebuah disk, selain itu dalam sebuah 

basis data dapat ditempatkan satu atau lebih file/tabel. Pada file/tabel inilah 

sesungguhnya data disimpan. Karena itu, operasi-operasi dasar yang dapat 

dilakukan berkenaan dengan basis data meliputi: 

a. Pembuatan basis data baru (creat database), yang identik dengan 

pembuatan lemari arasip yang baru. 

b. Penghapusan basis data (drop database), yang identik dengan perusakan 

lemari arsip (sekaligus beserta isinya jika ada). 

c. Pembuatan file/tabel baru ke suatu basis data (creat table), yang identik 

dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. 

d. Penghapusan file/tabel dari suatu basis data (drop table), yang identik 

denganperusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. 

e. Penambahan/pengisian data baru ke sebuah file/tabel di sebuah basis data 

(insert), yang identik dengan penambahan lembar arsip ke sebuah map 

arsip. 

f. Pengambilan data dari sebuah file/tabel (retrieve/search), yang identik 

dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. 

g. Pengubahan data dari sebuah file/tabel (update), yang identik dengan 

perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. 

h. Penghapusan data dari sebuah file/tabel (delete) yang identik dengan 

penghapusan sebuah lembar arsip yang ada didalam sebuah map arsip. 

Berikut ini adalah istilah-istilah basis data menurut Cannoly & Begg(2005) : 

1) Entity 

Objek yang berbeda dari organisasi yang direpresentasikan ke dalam 

database. 
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2) Attribute 

 Sifat-sifat yang menjelaskan aspek-aspek suatu objek yang ingin 

disimpan. 

3) Relationship 

 Hubungan antar entity. 

4) Field 

 Unit terkecil dari data record yang disimpan dalam basis data. 

5) Record 

 Berisi kumpulan field yang saling berkaitan. 

6) File 

 Berisi kumpulan dari berbagai record. 

7) Primary Key 

Primary key pada sebuah tabel harus unik, karena menunjukkan 

identifikasi pada setiap record dan nilai setiap record tidak bernilai 

null. 

8) Foreign Key 

Merupakan sebuah kolom atau sekumpulan kolom yang 

menghubungkan setiap baris dengan child table yang mengandung 

Foreign Key dengan baris pada parent table yang mengandung nilai 

candidate key yang sama. 

2.6 Komponen Sistem Basis Data 

Berikut ini merupakan komponen sistem basis data: 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis 

data adalah: 

1) Komputer (satu untuk sistem yang stand-alone atau lebih daari satu 

untuk sistem jaringan). 

2) Memori sekunder yang on-line (Hardisk). 

3) Memori sekunder yang off-line (Tape atau Removable Disk) untuk 

kepertluan backup data. 

4) Media/perangkat komunikasi (untuk sistem jaringan). 
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b. Sistem Operasi (Operating System) 

Secara sederhana, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan 

atau memfungsikan sistem computer, mengendalikan seluruh sumber daya 

(resource) dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam 

computer (operasi I/O, pengelolaan file, dan lain-lain). Sejumlah sistem 

operasi yang banyak digunakan seperti MS-DOS, MS-Windows 3.1, ms-

Windows 95 (untuk computer stand alone atau untuk computer client dalam 

sistem jaringan atau Novel-Netware, MS-Windows NT, Unix dan SUN-

Solaris (untuk computer server dalam sistem jaringan). Program pengelola 

basis data hanya dapat aktif (running) jika sistem operasi yang 

dikehendakinya (sesuai) telah aktif. 

c. Basis  Data (Database) 

Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis 

data dapat berisi/memiliki sejumlah objek basis data (seperti file/tabel, 

indeks, dan lain-lain). Disamping berisi /menyimpan data, setiap basis data 

juga mengandung/menyimpan definisi struktur (baik untuk basis data 

maupun objek-objeknya secara detail). 

d. Sistem Pengelola Basis Data (Database Management System/DBMS) 

Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara 

langsung, tetapi ditangani oleh sebuah Perangkat Lunak (Sistem) yang 

khusus/spesifik. Perangkat lunak inilah (disebut DBMS) yang akan 

menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah dan diambil 

kembali. DBMS juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian 

data secara bersama, pemaksaan keakuratan/konsistensi data, dan 

sebagainya. Perangkat lunak yang termasuk DBMS seperti MS-Access, 

MS—SQLServer, Oracle dan sebagainya. 

e. Pemakai (User) 

Ada beberapa jenis/tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang 

dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi  terhadap sistem, antara 

lain: 
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1) Programmer Aplikasi 

Pemakai yang berinteraksi dengan basis data nelalui Data 

Manipulation Language (DML), yang disertakan (embedded) dalam 

program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk (seperti C, 

Pascal, Cobol, dan lain-lain). 

2) User Mahir (Casual User) 

Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul 

program. Mereka menyatakan query (untuk akses data) dengan bahasa 

query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. 

3) User Umum (End User/Naïve User) 

Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data  melalui 

pemanggilan satu program aplikasi permanen (executable program) 

yang telah ditulis/disediakan sebelumnya. 

4) User Khusus (Specialized User) 

Pemakai yang menulis aplikasi basis data non konvensional, tetapi 

untuk keperluan-keperluan khusus, seperti untuk aplikasi AI, Sistem 

Pakar, Pengolahan Citra, dan lain-lain, yang bisa saja mengakses basis 

data dengan/tanpa DBMS yang bersangkutan. 

5) Aplikasi (Perangkat Lunak) Lain 

Aplikasi (Perangkat Lunak) lain ini bersifat opsional. Artinya 

ada/tidaknya tergantung pada kebutuhan kita. DBMS yang digunakan 

lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data, 

sementara bagi pemakai basis data (khususnya yang menjadi end-

user/naïve user) dapat dibuatkan/disediakan program khusus/lain 

untuk melakukan pengisian, pengubahan dan pengambilan data. 

Program ini ada yang sudah disediakan bersama dengan DBMS-nya, 

ada juga yang harus dibuat sendiri dengan menggunkan aplikasi lain 

yang khusus untuk itu (development tools).  
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2.7 Software Yang Digunakan 

2.7.1 Pemrograman Visual Basic 2008 

Menurut Yuswanto (2003 : 1), Microsoft visual basic merupakan 

pemrograman kendali kejadian (Event Driven Programming) yang artinya 

program menunggu sampai adanya respon dari pemakai berupa event atau 

kejadian tertentu. Ketika eventerdeteksi, kode yang berhubungan dengan program 

akan dijalankan..   

Visual Basic berasal dari singkatan BASIC (Beginner’s All-purpose 

Symbolic Instruction Code) yang dibuat oleh Profesor Jhon Kemeny dan Thomas 

Kurtz dari Darmont pada pertengahan tahun 1960. Kemudahan menggunakan 

bahasa pemrograman BASIC akhirnya mendorong Microsoft untuk 

mengembangkan bahasa BASIC dengan GUI BASED. Graphical User Interface 

membuat pengguna bahasa Basic semakin senang dengan komponen yang 

disediakan oleh pembuatnya, mereka merasakan kemudahan dalam menggunakan 

dan membuat program dengan bahasa yang berbasis visual.Sejak saat itu bahasa 

pemrograman Visual Basic berkembang dengan berbagai versi, dan sampai pada 

akhirnya muncul bahasa pemrograman Visual Basic 2008 atau Visual Basic 9. 

2.7.2 Microsoft Access 2007 

Munurut Dhewiberta Hardjono (2007:2) dalam bukunya yang berjudul 

pengembangan Aplikasi Database dengan Microsoft office Access 2007, 

menjelaskan bahwa dahulu ketika masih menggunakan OS DOS. Wordstar dan 

Lotus 1-2-3 merupakan Aplikasi wajid yang harus dimiliki oleh setiap pengguna 

komputer. Keduanya merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata 

dan angka seperti halnya Word Dan Excel. Akan tetapi, kedua aplikasi tersebut 

mulai ditinggalkan setelah dunia perkomputeran mulai bergerak ke sistem GUI 

(Graphic User Interface). Sekitar Tahun 1992 Microsoft meluncurkan Office ke 

pasaran, Aplikasi ini digunakan untuk mengolah kata dan angka seperti halnya 

Wordstar dan Lotus, Untuk versi awalnya, Microsoft Access belum disertakan 

dalam Office. Baru sekitar tahun 1995-an Microsoft meluncurkan kembali 

Microsoft office 95 lengkap dengan Microsoft access. Bersamaan dengan hal itu, 

system operasi Microsoft Office Windows 95 juga dirilis. Masyarakat komputer 



36 
 

didunia mulai menggandrungi system operasi Microsoft Windows system operasi 

Microsoft Windows. Microsoft office Mulai berkembang dan semakin banyak 

digunakan di perkantoran, instansi pemerinta maupun pendidikan. system operasi 

Microsoft Windows Sekarang ini Microsoft meluncurkan versi baru dari Microsoft 

Access 2007 ada banyak perbedaan dengan versi lamanya.  

2.7.3 Microsoft Office Visio 2007 

Microsoft Office Visio 2007 adalah salah satu program yang dikeluarkan 

oleh Microsoft untuk membantu perancangan aliran kerja suatu sistem. Microsoft 

Office Visio merupakan sebuah program grafis untuk mempermudah  pembuatan 

gambar diagram secara cepat dan praktis. Microsoft Office Visio menyediakan 

banyak fasilitas yang dapat membantu dalam pembuatan diagram untuk 

menggambarkan informasi dan sistem dari penjelasan dalam bentuk teks menjadi 

suatu diagram dalam bentuk gambar disertai penjelasan singkat. Untuk 

mempelajari Microsoft Visio dan menggambar diagram, dibutuhkan teknik yang 

sangat tinggi karena Visio sangat mudah untuk digunakan dan diimplementasikan. 

Visio dapat menghasilkan suatu diagram mulai dari yang sederhana hingga 

diagram yang lebih kompleks, penambahan shape dilakukan dengan menarik 

shape ke halaman pengerjaan. Microsoft Visio 2003 merupakan pengembangan 

versi sebelumnya dari segi template, wizard, dan filter. Template dan Shape yang 

terdapat pada Microsoft Visio 2003 digunakan membantu user dalam merancang, 

membuat, serta menggambarkan informasi dan sistem dalam bentuk diagram. 

Oleh karena Visio merupakan salah satu produk dari Microsoft Office, maka 

Visio dapat berkolaborasi dengan produk Microsoft Office lainnya seperti 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Project. Bentuk kolaborasi dapat 

dilakukan dengan fasilitas export dan import data. Dibandingkan dengan versi 

sebelumnya, Visio memiliki shape dan template baru diantaranya pada bagian 

diagram Brainstorming, Business Process, Building Plan, Project Schedule, 

Network, Software dan Web Diagram. 
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2.7.4 Rational Rose 

Menurut Adi Nugroho dalam bukunya Rational Rose untuk Pemodelan 

Berorientasi Objek, Rational Rose adalah tools pemodelan visual untuk 

pengembangan system berbasis objek yang handal untuk digunakan sebagai 

bantuan bagi para pengembang dalam melakukan analisis dan perancangan 

system. Rational rose mendukung permodelan bisnis yang membantu para 

pengembang  memahami system secara komprehensif. Ia juga membantu analisis 

system dengan cara pengembang membuat diagram use case untuk melihat 

fungsionalitas sistem secara keseluruhan sesuai dengan harapan dan keinginan 

pengguna. Kemudian, ia juga menuntut pengembang untuk mengambangkan 

Interaction Diagram untuk melihat bagaimana objek-objek saling bekerjasama 

dalam menyediakan fungsionalitas yang diperlukan. 

Rational Rose dikeluarkan oleh perusahaan Software bernama Rational 

Software, perusahaan yang mencetuskan ide bagi perusahaan-perusahaan yang 

memakai standar UML sebagai bahasa pemodelan di perusahaannya. 

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. Adapun keunggulan dari Rational Rose adalah sebagai 

berikut: 

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 

menggenerate 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 
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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).  

2.7.5 Microsoft Project 2007 

Microsoft Project 2007 adalah software yang dapat mampu membuat 

rancangan proyek serta melakukan manajemen dalam proyek tersebut. 

kelengkapan Fitur dan kemampuannya yang luar biasa dalam pengolah data-data 

proyek menjadikan software Microsoft Project 2007 ini paling banyak dipakai 

oleh operator komputer. (Herlan Lesmana : 2013)  

Microsoft Project 2007 merupakan software yang dapat digunakan untuk 

membuat rancangan proyek serta melakukan manajemen dalam proyek tersebut. 

kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam pengolah data-

data proyek menjadikan software ini paling banyak dipakai oleh operator 

komputer. Ini karena keberadaannya benar-benar mampu membnatu dan 

memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama pekerjaan yang 

berhubungan dengan olah data proyek. 

Microsoft Project 2007 memberikan unsur-unsur manajeman proyek yang 

sempurna dengan memadukan kemudahan penggunaan, kemampuan, dan 

fleksibilitas sehingga penggunanya dapat mengatur proyek secara lebih efisien 

dan efektif. Anda akan mendapatkan informasi, mengendalikan pekerjaan proyek, 

jadwal, laporan keuangan, serta mengendalikan kekompakan tim proyek. Anda 

juga akan lebih produktif dengan mengintegrasikan program-program Microsoft 
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Office yang familiar, membuat pelaporan yang kuat, perencanaan yang terkendali 

dan sarana yang fleksibel. 

Berikut ini beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan Microsoft Project: 

a. Dapat melakukan penjadwalan produksi secara efektif dan efisien, karena 

ditunjang dengan informasi alokasi waktu yang dibutuhkan untuk tiap 

proses, serta kebutuhan sumber daya untuk setiap proses sepanjang waktu. 

b. Dapat diperoleh secara langsung informasi aliran biaya selama periode. 

c. Mudah dilakukan modifikasi, jika ingin dilakukan rescheduling. 

d. Penyusunan jadwal produksi yang tepat akan lebih mudah dihasilkan dalam 

waktu yang cepat. 

Tujuan yang diharapkan dari sistem ini adalah penggunaan platform atau 

sistem project management yang effektif & seragam (uniform), menghilangkan 

duplikasi informasi & data entry, menurunkan ketergantungan terhadap 

spreadsheet, memudahkan pembuatan laporan konsolidasi, dan memperbaiki 

komunikasi antara staf/karyawan. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari 

sistem ini seperti informasi proyek yang up-to-date, akurat, tepat waktu, dan 

dipercaya, bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi 

2.8 Manajemen Proyek 

Menurut Schwalbe (2004 : 8), manajemen proyek merupakan aplikasi ilmu 

pengetahuan, skill, tools, dan taknik untuk aktifitas suatu proyek dengan maksud 

dan memenuhi atau melampauwi kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah 

proyek. 

Menurut PMBOK (Project Management Body of Knowledge) dalam buku 

Budi Santoso (2009 : 3), manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan 

(knowledges), keterampilan (skills), alat (tools) dan teknik (techniques) dalam 

aktifitas-aktifitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek.  

Menurut Chase, Aquilano, Jacobs (2001 ; 58) Manajemen proyek dapat 

didefinisikan sebagai perencanaan, pengarahan, dan pengaturan sumber daya 

(manusia, peralatan, bahan baku) untuk mempertemukan bagian teknik, biaya dan 

waktu suatu proyek. 
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Sebagai standar yang diakui secara internasional (IEEE Std 1490-2003) 

memberikan dasar-dasar manajemen proyek, terlepas dari jenis proyek baik itu 

konstruksi, perangkat lunak, teknik, otomotif dan lain - lain. PMBOK mengakui 5 

kelompok proses dasar dan 9 bidang pengetahuan khas dari hampir semua proyek. 

Konsep dasar yang berlaku untuk proyek-proyek, program dan kegiatan.  

Kelima kelompok proses dasar: 

a. memulai 

b. Perencanaan 

c. Pelaksana 

d. Pemantauan dan Pengendalian 

e. penutupan 

Proses tumpang tindih dan berinteraksi sepanjang proyek atau fase. Proses 

yang dijelaskan dalam hal:        

a. Input (dokumen, rencana, desain, dll) 

b. Alat dan Teknik (mekanisme diterapkan untuk input) 

c. Keluaran (dokumen, produk, dll) 

Menurut Nielrz (2012) sembilan proses project integration management 

dapat menjelaskan bidang ilmu dan berbagai pengalaman praktis di manajemen 

proyek, dari sudut pandang komponen-komponen prosesnya. Proses-proses 

tersebut diorganisasikan menjadi sembilan bidang ilmu yang akan dijelaskan 

dibawah ini: 

2.8.1 Manajemen Cakupan Proyek 

Manajeman lingkup proyek menjelaskan proses-proses yang dibutuhkan, 

agar dapat dipastikan bahwa proyek telah mencakup seluruh pekerjaan yang 

benar-benar dibutuhkan, agar proyek berhasil diselesaikan. Terdiri dari persiapan, 

perencanaan lingkup, penetapan lingkup, verifikasi dan pengendalian perubahan 

lingkup. 

a. Stakeholder 

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau 

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki 

hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, 
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maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai 

stakeholder  jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, 

legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. 

Ada berbagai pendapat mengenai definisi stakeholders menurut para ahli 

seperti: 

1) Freeman (1984), mendefenisikan stakeholders sebagai kelompok atau 

individu yangdapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu 

pencapaian tujuan tertentu. 

2) Biset (1998), secara singkat mendefinisikan stakeholder sebagai orang 

dengan suatukepentingan atau perhatian pada permasalahan. 

3) Grimble and Wellard (1996), mendefinisikan stakeholder dari segi posisi 

penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. 

b. Deliverables 

Hasil yang dapat diserahkan (deliverables) adalah hasil proyek yang dikirim 

ke pelanggan. Hasil ini biasanya dikirimkan di akhir fase proyek yang besar 

seperti spesifikasi, perancangan, dsb. Deliverables biasanya merupakan 

patokan, tetapi patokan belum tentu merupakan deliverables. Patokan bisa 

jadi berupa hasil proyek internal yang dipakai oleh manager proyek untuk 

memeriksa kemajuan proyek, yang tidak diberikan kepada pelanggan. 

c. 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. 

d. Work Breakdown Structure (WBS) 

Menurut Schwable (2004, p157), Work Breakdown Sturcture (WBS) adalah 

sebuah analisa yangberorientasi keluar dari pekejaan yang terlibat dalam 

proyek yang mendefinisikan keseluruhan ruang lingkup proyek. Work 

Breakdown Sturcture (WBS) merupakan dokumen dasar dalam manajemen 
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proyek karena menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengaturan jadwal 

proyek, biaya dan perubahan. Seorang ahli dalam manjemen proyek percaya 

bahwa kegiatan yang tidak seharusnya bilamana kegiatan tersebut tidak 

termasuk dalam Work Breakdown Sturcture (WBS). 

2.8.2 Manajeman Waktu Proyek 

Manajemen Waktu Proyek, menjelaskan proses-proses yang dibutuhkan 

agar dapat dipastikan proyek selesai tepat waktu. Terdiri dari penetapan aktifitas, 

pengurutan aktifitas, perkiraan lama aktifitas, serta penyusunan dan pengendalian 

jadwal. 

a. Gantt Chart 

Menurut fairuzelsaid (2009) gantt chart adalah suatu alat yang 

bernilai khususnya untuk proyek-proyek dengan jumlah anggota tim yang 

sedikit, proyek mendekati penyelesaian dan beberapa kendala proyek. 

Karakteristik gantt chart : 

1) Gantt chart secara luas dikenal sebagai alat fundamental dan mudah 

diterapkan oleh para manajer proyek untuk memungkinkan seseorang 

melihat dengan mudah waktu dimulai dan selesainya tugas-tugas dan 

sub- sub tugas dari proyek. 

2) Semakin banyak tugas-tugas dalam proyek dan semkin penting urutan 

antara tugas-tugas maka semakin besar kecenderungan dan keinginan 

untuk memodifikasi gantt chart. 

3) Gantt chart membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan “what if” saat 

melihat kesempatan-kesempatan untuk membuat perubahan terlebih 

dahulu terhadap kebutuhan. 

Keuntungan menggunakan gantt chart: 

1) Sederhana, mudah dibuat dan dipahami, sehingga sangat bermanfaat 

sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. 

2) Dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan 

sesungguhnya pada saat pelaporan. 

3) Bila digabungkan dengan metode lain dapat dipakai pada saat pelaporan. 
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Kelemahan gantt chart: 

1) Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu 

kegiatan dan kegiatan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui 

dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap 

jadwal keseluruhan proyek. 

2) Sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan/pembaharuan bila 

diperlukan, karena pada umumnya ini berarti membuat bagan balok baru. 

2.8.3   Manajemen Biaya Proyek 

Manajemen biaya proyek, menjelaskan proses-proses yang dibutuhkan agar 

dapat dipastikan proyek selesai, sesuai dengan anggaran yang disetujui. Terdiri 

dari perencanaan sumber daya, perkiraan biaya, anggaran biaya dan pengendalian 

biaya. 

2.8.4 Manajemen Resiko Proyek 

Manajemen resiko proyek, menjelaskan proses-proses yang berhubungan 

dengan pengidentifikasian resiko, kuantifikasi resiko, penyusunan 

penanggulangan resiko dan pengendalian penanggulangan resiko. 

2.8.5 Manajemen Komunikasi Proyek 

Manajemen komunikasi proyek, menjelaskan proses-proses yang 

dibutuhkan untuk dapat dipastikan agar informasi proyek dapat dikumpulkan, 

disusun, disebar, dan disimpan. Terdiri dari perencanaan komunikasi, distribusi 

informasi, pelaporan kinerja, dan penyelesaian administratif. 

2.8.6 Manajemen Mutu Proyek 

Manajemen mutu proyek, menjelaskan poses-proses yang berfokus pada 

perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kualitas lingkungan yang 

memungkinkan proyek memenuhi atau melampuai kebutuhkan stakeholder atau 

ekspetasinya. Semua kegiatan yang menentukan kebijakan mutu, sasaran dan 

tanggung jawab untuk proyek untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan.  

2.8.7 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek, menjelaskan proses-proses yang 

dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek, 
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secara paling efektif. Terdiri dari perencanaan organisasi, perekrutan staff dan 

pembangunan tim kerja. 

2.8.8 Manajemen Pembelian Proyek 

Manajemen pembelian proyek menjelaskan proses untuk membeli/ 

memperoleh produk, servicesor hasil yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan 

proyek. Termasuk kontrak control processes manajemen dan perubahan untuk 

mengelola kontrak atau pesanan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




