
BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Informasi

Menurut kutipan dari  Tata Sutabri  (2012 :   2),  “terdapat dua kelompok 

pendekatan didalam pendefinisian sistem yaitu kelompok yang menekankan pada 

elemen  komponennya”.  Pendekatan  yang  menekankan  pada  prosedur 

mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan,  berkumpul  bersama-sama  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran atau tujuan tertentu.

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. Dalam buku Tata Sutabri (2012 :  6), Menurut Gordon B.  Davis dalam bukunya 

menyatakan bahwa “ Sistem bisa berupa abstrak atau fisik ”, dimana sistem yang 

abstrak adalah susunan gagasan-gagasan atau konsepsi yang teratur yang saling 

bergantung.  Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-

gagasan tentang tuhan, manusia, dan lain sebagainya.  Sedangkan sistem yang 

bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang berkerja sama untuk mencapai suatu 

tujuan. 

b. Dalam buku Tata Sutabri (2012 : 7), Menurut Norman L.  Enger menyatakan bahwa 

“ Suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai 

tujuan-tujuan perusahaan ” .

c. 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”.
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Dari beberapa definisi sistem diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

dikelompokan menjadi dua bagian yang menekankan pada prosedurnya dan asa 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 kupulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang 

saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk 

mencapai tujuan tertentu.

Sistem  merupakan  kumpulan  elemen-elemen  yang  saling  berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki 

arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat.

Data merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian –

kejadian dan kesatuan yang nyata.

Menurut  Jerry  Fithgerald  sistem  merupakan  suatu  jaringan  kerja  dari 

prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan  bersama-sama  untuk  melakukan 

suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik pisik maupun 

non  pisik  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk 

mencapai  suatu  tujuan  yaitu  mengolah  data  menjadi  informasi  yang  lebih 

berguna.

1.2. Karakteriskik Sistem 

Model umum sebuah sistem terdiri dari input, proses, output.  Hal ini merupakan 

konsep sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat sebuah sistem dapat mempunyai 

beberapa masukan dan keluaran sekaligus.  Selain itusebuah sistem juga memiliki 

karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang merincikan bahwa hal tersebut bisa dikatan 

sebagai suatu sistem.  Adapun karakteristik sistem menurut Tata Sutbari (2012 : 13-14) : 

Adapun karakteristik dari sistem terbagi menjadi 8 yaitu sebagai berikut :

a.) Komponen - Komponen 
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Komponen  –  komponen sistem dapat  berupa  suatu  sub  sistem atau 

bagian – bagian dari  sistem yang mempunyai sifat dari sistem yang 

menjalankan  fungsi  tertentu  dan  mempengaruhi  proses  secara 

keseluruhan.

b.) Batasan Sistem ( Boundary )

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan  sistem  lainnya  atau  dengan  lingkungannya.  Batasan  suatu 

sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

c.) Penghubung ( Interface )

Penghubung sistem adalah media penghubung antara suatu subsistem 

dengan  subsistem  yang  lain  untuk  berintegrasi  membentuk  satu 

kesatuan.

d.) Masukan ( Input )

Masukan  adalah  segala  sesuatu  yang  masuk  kedalam  sistem  dan 

selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.

e.) Keluaran ( Output )

Keluaran  adalah  hasil  dari  data  yang  diolah  dan  diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna.

f.) Pengolah ( Proses )

Suatu  sistem  dapat  mempunyai  suatu  bagian  pengolah  yang  akan 

mengubah masukan menjadi keluaran yang diproses dalam sistem.

g.) Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan  luar  sistem  adalah  segala  sesuatu  yang  berada  diluar 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem yang relevan dengan sistem.

h.) Sasaran atau Tujuan

Suatu sistem pasti mempunyai suatu tujuan atau sasaran. Tujuan atau 

sasaran  yang  menjadi  pemotivasi  yang mengarahkan sistem,  karena 

tujuan  dari  sistem  sangat  menentukan  masukan  yang  dibutuhkan 

sistem  dan  keluaran  yang  akan  dihasilkan.  Suatu  sistem  dikatakan 

berhasil apabila telah mencapai suatu tujuan.
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Informasi benilai sempurna apabila pengambil keputusan dapat mengambil 

keputusan  secara  optimal  dalamsetiap  hal,  dan  keputusan  yang  rata-rata  akan 

menjadi  optimal  dan  menghindari  kejadian-kejadian  yang  akan  mendatangkan 

kerugian.   Namun demikian informasi  yang sempurna mungkin memang tidak 

ada.   Dalam hal-hal  demikian,  perkiraan-perkiraan  hasil  sebelumnya  mungkin 

dipengaruhi  oleh  informasi  tambahan,  meskipun  informasi  tersebut  tidak 

memberikan kepastian.  Informasi yang tidak sempurna sesungguhnya merupakan 

informasi dari uji petik (sampling) .  informasi ini tidak sempurna karena lebih 

banyak mengandung perkiraan dan bukan suatu hal yang pasti.

Menurut  Tata  Sutabri  (2012  :   33-34)  Kualitas  dari  suatu  informasi 

tergantung dari 3 (tiga) hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat waktu 

(timelines), dan relavan (relavance) .

1.) Akurat

Informasi  harus  bebas  dari  kesalahan-kesalahan  dan  tidak  menyesatkan 

bagi bagi orang yang menerima informasi tersebut.

2.) Tepat pada waktunya

Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang 

using atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik,sehingga bila dijadikan 

dasar dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal.

3.) Relevan

Informasi harus mempunyai manfaat bagi penerimanya.

Sistem informasi  terdiri  dari  komponen-komponen yang disebut dengan 

istilah  blok  bangunan  (building  block),  yang  terdiri  dari  blok  masukan,  blok 

model, blok keluaran, blog teknologi, blok basis data, dan blok kendali.  Sebagai 

suatu  sistem,  keenam blok  tersebut  saling  berinteraksi  satu  dengan  yang  lain 

membentuk  satu  kesatuan  untuk  mencapai  sasaran.   Berikut  ini  komponen-

komponen menurut Tata Sutabri (2012 :  39)
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a.) Blok Masukan

Blok masukan mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi 

termasuk  metode  dan  media  untuk  memperoleh  data  yang  akan 

dimasukan, yang dapat berupa dokumen dasar.

b.) Blok Model

Blok  model  terdiri  dari  kombinasi  prosedur,  logika,  dan  model 

matematik  yang akan  memanipulasi/mentransformasi  data  masukan dan 

data yang tersimpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan.

c.) Blok Keluaran

Keluaran yang berupa informasi yang berkualitas.

d.) Blok teknologi

Blok  teknologi  merupakan  kotak  alat  dalam  sistem  informasi. 

Teknologi terdiri dari 3 bagian utama yaitu teknisi(brainware), perangkat 

lunak(software),  dan  perangkat  keras(hardware).   Teknisi  dapat  berupa 

orang-orag yang mengetahui teknologi dan membuatnya beroperasi seperti 

operator computer, pemrogram, operator pengolah data. Perangkat lunak 

dapat  berupa  aplikasi  –  aplikasi  perangkat  lunak  seperti  program, 

sedangkat  teknologi  perangkat  keras  berupa  teknologi  masukan  yaitu 

semua perangkat yang digunakan untuk menangkap data seperti keyboard, 

scanner,  barcode.  Teknologi  keluaran  yaitu  perangkat  yang  dapat 

menyajikan informasi yang dihasilkan seperti printer, monitor. Teknologi 

pemroses  komponen  CPU,  teknologi  penyimpanan  merupakan  semua 

peralatan yang digunakan untuk menyimpan data seperti  magnetic tape, 

CD  serta  teknologi  telekomunikasi  merupakan  teknologi  yang 

memungkinkan hubungan jarak jauh seperti internet dan ATM.

e.) Blok Basis Data

Blok  basis  data  merupakan  kumpulan  dari  file  data  yang  saling 

berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar dapat diakses dengan 

mudah dan cepat.
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f.) Blok Kendali / keamanan

Pengendalian  perlu  dirancang  dan  diterapkan  untuk  meyakinkan 

bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur 

terjadi kesalahan dapat langsung diatasi.

1.3. Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi  Objek Dengan 

UML

a. UML (Unified Modeling Language )

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang 

telah menjadi standar dalam industri  untuk visualisasi,  merancang dan 

mendokumentasikan  sistem  piranti  lunak.  UML  menawarkan  sebuah 

standar  untuk merancang model  sebuah sistem.  Dengan menggunakan 

UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, 

dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi 

danjaringan  apapun,  serta  ditulis  dalam bahasa  pemrograman  apapun. 

Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep 

dasarnya,  maka  ia  lebih  cocok  untuk  penulisan  piranti  lunak  dalam 

bahasa-bahasa berorientasi obyek. Notasi UML terutama diturunkan dari 

3  notasi  yang  telah  ada  sebelumnya  :  Grady  Booch  OOD  (Object-

Oriented Design), Jim Rumbaugh OMT (Object Modelling Technique), 

dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented Software Engineering).

Adapun tujuan dari UML adalah :

1) Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 

ekspresif  untuk  mengembangkan dan  saling  menukar  model  yang 

mudah dan dimengerti secara umum.

2) Memberikan  bahasa  pemodelan  yang  bebas  dari  berbagai  bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa.

3) Menyatukan  praktek-praktek  terbaik  yang  terdapat  dalam 

permodelan.

Cakupan  UML  diantaranya  :  Pertama,  UML  menggabungkan 

konsep  BOOCH,  OMT,  dan  OOSE,  sehingga  UML merupakan  suatu 
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bahasa permodelan tunggal yang umum dan digunakan secara luas oleh 

para user ketiga metode tersebut dan bahkan para user metode lainnya. 

Kedua,  UML  menekankan  pada  apa  yang  dapat  dikerjakan  dengan 

metode-metode  tersebut.  Ketiga,  UML  berfokus  pada  suatu  bahasa 

permodelan standar, bukan pada proses standar.

Berikut  adalah  13  buah  diagram  UML  (Unified  Modeling 

Language) :

1) Class Diagram

2) Object Diagram

3) Component Diagram

4) Deployment Diagram

5) Composite Structure Diagram

6) Package Diagram

7) Use Case Diagram

8) Activity Diagram

9) State Machine Diagram

10) Communication Diagram

11) Interaction Overview Diagram

12) Sequence Diagram 

13) Timing Diagram

b. Analisa Sistem Berorientasi Obyek

Analisa sistem adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, penyebab-penyebab masalah, 

mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan sistem, dan memahami secara 

keseluruhan tentang sistem yang akan kita kembangkan.

Melakukan kajian dan menemukan berbagai faktor dari  prosedur 

penyelenggaraan  pengolahan  data  yang  berlangsung  saat  ini  (present  

systems)  untuk bisa  memenuhi  kebutuhan akan sistem informasi  yang 

efektif, itulah yang menjadi titik berat dari sebuah proses penganalisaan 

akan sebuah sistem (yang akan dikomputerisasikan).
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Keberhasilan  dari  tahap  analisa  adalah  memahami  kebutuhan-

kebutuhan  sistem  dan  membuat  konsep  sistem  baru  yang 

menggambarkan  apa  yang  harus  dilakukan  sistem  guna  memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan sistem.  

Tujuan utama dari analisa berorientasi obyek adalah memodelkan 

sistem yang nyata dengan penekanan apa yang harus dilakukan sistem.

Pada tahap analisa berorientasi obyek, obyek bisnis dalam sebuah 

sistem diidentifikasikan seperti siapa atau apa aktornya dan bagaimana 

mereka bekerja sama dalam aplikasi.

1) Activity Diagram

Activity  diagram menggambarkan  proses  bisnis  dan  urutan 

aktivitas  dalam  sebuah  proses,  yang  mana  dipakai  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  teknik  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), menggambarkan awal dari aktifitas.

b) End  point (activity  final  node),  menggambarkan  akhir  dari 

aktifitas.

c) Activities,  menggambarkan  proses  bisnis  dan  dikenal  sebagai 

activity state.
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Jenis-jenis activities :

a) Black hole activities

Ada masukan dan tidak ada keluaran, biasanya digunakan 

jika dikehendaki ada 1 atau lebih transisi.

b) Miracle activities

Tidak  ada  masukan  dan  ada  keluaran,  biasanya  dipakai 

pada waktu start point dan dikehendaki ada 1 atau lebih transisi.

c) Parallel activities

Suatu  activity  yang  berjalan  secara  berbarengan.  Terdiri 

dari :

(1) Fork (pencabangan)

Mempunyai 1 transisi masuk dan 2 atau lebih transisi 

keluar. Ketika ada > 1 transisi masuk ke  fork  yang sama, 

gabungkan dengan sebuah decision point.

(2) Join (penggabungan)

Mempunyai 2 atau lebih transisi masuk dan hanya 1 

transisi keluar dan fork  harus berhubungan dengan join. 

(3) 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.

(4) Guards (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  points harus  mempunyai  guard  yang  harus 

konsisten dan lengkap serta tidak overlap.
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Contoh :

x<0,x=0 dan x>0 konsisten

x<=0 dan x>=0 tidak konsisten

x<0 dan x>0 bagaiman jika x=0?

(5) Swimlane

Sebuah  cara  untuk  mengelompokkan  activity 

berdasarkan actor (mengelompokkan activity dalam sebuah 

urutan yang sama).

(6) Swimarea

Swimarea mengelompokkan  activity  berdasarkan 

kegiatan didalam use case.

2) Analisa Keluaran

Analisa  keluaran  adalah   analisa  mengenai  dokumen  – 

dokumen keluaran yang dihasilkan dari sebuah sistem.

3) Analisa Masukan

Analisa  masukan adalah bagian dari  pengumpulan informasi 

tentang sistem yang sedang berjalan. Tujuan analisa masukan adalah 

memahami prosedur sistem yang sedang berjalan.

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  use case 

dan  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 
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actor,  merupakan  “apa”  yang  dikerjakan  sistem,  bukan 

“bagaimana”  sistem  mengerjakannya.  Use  case diberi  nama 

yang menyatakan apa hal yang dicapai dari  hasil  interaksinya 

dengan  actor  dan  dinotasikan  dengan  gambar  (horizontal 

ellipse).

b) Actor

Actor menggambarkan  orang,  sistem  atau  eksternal 

entitas/stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi 

dari  sistem.  Actor adalah  entity  eksternal  yang  berhubungan 

dengan  sistem  yang  berpartisipasi  dalam  use  case.  Seorang 

actor secara khusus membangkitkan sistem dengan input atau 

masukan kejadian-kejadian, atau menerima suatu sistem. Tidak 

boleh ada komunikasi  langsung antar  actor dan sebuah  actor 

jangan  digambarkan  ditengah-tengah  use  case.  Dan  letakkan 

actor utama pada pojok kiri atas dari diagram.

Actor dilukiskan  dengan  peran  yang  mereka  mainkan 

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

c) Associations

Associations menggambarkan  bagaimana  actor terlibat 

dalam  use  case dan  bukan  menggambarkan  aliran  data  atau 

informasi.  Relasi  (relationship)  digambarkan  sebagai  bentuk 

garis antara dua simbol dalam use case diagram.

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.

Sebaiknya  menggunakan  garis  tanpa  panah  untuk 

association antara actor dan use case.

11



Association antara  actor dan  use case yang menggunakan 

panah  terbuka  untuk  mengindikasikan  bila  actor 

berinteraksi secara pasif dengan sistem.

(2) Association antara use case

(a) Include

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  control  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  lurus  berpanah 

dengan tulisan <<extend>>.

(c) Generalization / Inheritance antar Use Case

Generalization dipakai  ketika  ada  sebuah 

perlakuan  khusus  (single  condition)  dan  merupakan 

pola  hubungan  base-parent  use  case.  Digambarkan 

dengan  generalization /  inheritance antar  use  case 

secara  vertikal  dengan  inheriting  use  case dibawah 

base / parent use case.

(d) Generalization / Inheritance antar Actors

Digambarkan  generalization antar  actors secara 

vertikal dengan inheriting actor dibawah base /  parent 

use case.
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c. Perancangan Sistem Berorientasi Obyek

Selama  analisis,  perhatian  kita  adalah  pada  apa  yang  harus 

dikerjakan sistem,  terlepas  dari  bagaimana semuanya akan dikerjakan. 

Selama  perencanaan  keputusan  dibuat  tentang  bagaimana  pemecahan 

masalah akan dikerjakan.

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  dilakukan  dengan  menguraikan  hubungan  proses-proses  dalam 

bentuk diagram-diagram.

1) ERD

ERD  merupakan  model  data  berupa  notasi  grafis  dalam 

pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara 

penyimpan.  Model  data  sendiri  merupakan  sekumpulan  cara, 

peralatan untuk mendiskripsikan data yang berhubungan satu sama 

lain  serta  batasan  konsistansi.  Model  data  terdiri  dari  model 

hubungan entitas dan model relasional.

ERD  disebut  juga  dengan  diagram  hubungan  entitas  dan 

digunakan untuk menganalisa data  dan menggambarkan hubungan 

antara  data  yang  ada  dalam  diagram  arus  data.  Komponen  – 

komponen ERD adalah Entitas, Relasi, Atribut dan Cardinality. ERD 

menggambarkan  hubungan  antara  data  yang  ada  dan  tidak 

menggambarkan proses – proses yang terjadi.  Adapun bentuk dari 

ERD adalah sebagai berikut :

a.) Unary Relationship ( 1 relasi dihubungkan 1 entitas )

b.) Binary Relationship ( 1 relasi dihubungkan 2 entitas )

c.) N-Ary Relationship ( 1 relasi dihubungkan 3 entitas )
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2) LRS

LRS adalah digambarkan oleh kotak persegi panjang.  Setiap 

entuty  akan  diubah  kebentuk  sebuah  kotak  dengan  nama  entity 

berada  diluar  kotak  dan  atribut  berada  didalam  kotak.  Sebuah 

relationship kadang disatukan dalam sebuah kotak bernama entity, 

kadang dipisah menjadi sebuah kotak tersendiri.

3) Tabel

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.  Tiap satu  LRS akan menjadi 

satu table, sedangkan nama LRS menjadi nama tabel.

4) Spesifikasi Basis Data

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.

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.

5) Rancangan Dokumen Keluaran

Rancangan  keluaran  merupakan  informasi  yang  akan 

dihasilkan dari keluaran sistem yang dirancang.
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6) Rancangan Dokumen Masukan

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk 

menjadi masukan sistem yang dirancang.

7) Rancangan Layar Program

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar 

komputer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan 

dari sistem yang dirancang.

8) Sequence Diagram

Sequence  diagram adalah  menjelaskan interaksi  obyek yang 

disusun  dalam  suatu  urutan  waktu/kejadian.  Urutan  waktu  yang 

dimaksud  adalah  ukuran  yang  dilakukan  seorang  aktor  dalam 

menjalankan sistem. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan 

use  case  diagram,  memperlihatkan  tahap  demi  tahap  apa  yang 

seharusnya  terjadi  untuk  menghasilkan  sesuatu  didalam  use  case. 

Diagram ini  sebaiknya  digunakan  diawal  tahap  perancangan  atau 

analisis karena kesederhanaannya dan mudah dimengerti. 

Sequence  diagram menunjukan  bagaimana  data   operasi 

dilakukan  pesan  apa  yang  dikirim  dan  kapan  sequence   diagram 

didasarkan atas kelas diagram yang sudah dibuat hanya saja kelas 

diagram yang sudah dibuat belum menyertakan kelas boundary dan 

kelas  control,  maka  sebelum  membuat  sequence  diagram  perlu 

dibuat class boundary dan kelas control terlebih dahulu.

9) Class Diagram

Class diagram sangat membantu dalam visualisasi kelas dari 

suatu  sistem.  Hal  ini  disebabkan  karena  class adalah  deskripsi 

obyek-obyek  dengan  atribut  (property),  perilaku  (operation)  dan 

relasi  yang  sama.  Disamping  itu  class  diagram bisa  memberikan 

pandangan global  atas  sebuah sistem.  Hal  tersebut  tercermin  dari 
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class-class yang  ada  dan  relasinya  satu  dengan  lainnya.  Itulah 

sebabnya class diagram menjadi diagram paling populer di UML.

Diagram  kelas  memperlihatkan  aturan  dan  tanggung  jawab 

entitas  yang  menentukan  perilaku  sistem.  Diagram  ini  berperan 

dalam  menangkap  struktur  dari  semua  kelas  yang  membentuk 

arsitektur  yang  dibuat.  Diagram  ini  merupakan  fondasi  untuk 

component diagram dan  deployment diagram.  Dalam notasi  UML 

class digambarkan dengan kotak.  Nama class menggunakan huruf 

besar diawal kalimatnya dan diletakkan diatas kotak.

Komponen-komponen class diagram :

a) Kelas, Atribut, Operasi

Kelas  didefinisikan  sebagai  kumpulan  atau  himpunan 

obyek-obyek  yang  dengan  atribut  dan  operation yang  sama. 

Obyek  (object)  adalah  orang,  benda,  tempat,  kejadian  atau 

konsep-konsep yang ada didunia nyata yang penting bagi suatu 

aplikasi perangkat lunak/perangkat keras. Setiap obyek memiliki 

keadaan sesaat (state), perilaku (behaviour). State sebuah obyek 

adalah  kondisi  obyek  tersebut  yang  dinyatakan  dalam 

attribute/properties.  Sedangkan  perilaku  suatu  obyek 

mendefinisikan  bagaimana  sebuah  objek  bertindak  atau 

berinteraksi. Perilaku sebuah obyek dinyatakan dalam operation.

Atribut adalah data yang dimiliki suatu obyek dalam suatu 

kelas,  misalnya  kelas  barang,  yang  memiliki  atribut  KdBrg, 

sebuah kelas (tingkah laku sebuah obyek) atau fungsi yang dapat 

diaplikasikan ke suatu obyek dalam kelas. Misalnya suatu obyek 

barang pasti memiliki fungsi-fungsi seperti cari, simpan, hapus 

dan sebagainya. Operasi yang sama dapat diterapkan pada kelas 

yang  berbeda,  misalnya  fungsi  simpan  dapat  diterapkan  pada 

kelas barang maupun pada kelas pelanggan.   

b) Association
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Association menunjukkan hubungan antara masing-masing 

kelas.  Setiap  association mempunyai  dua  association  end. 

Masing-masing  end dihubungkan ke satu kelas dari kelas-kelas 

dalam association. Sebuah end dapat dibuat lebih jelas dengan 

memberikan  nama  dengan  sebuah  label.  Label  ini  disebut 

dengan role name (association end sering disebut role).

Sebuah  association  end juga  mempunyai  atau  memiliki 

“multiplicity”,  multiplicity ini  menunjukkan  berapa  banyak 

obyek  yang  berpartisipasi  dalam  suatu  relasi.  Secara  umum, 

multiplicity menunjukkan batasan terendah dan tertinggi untuk 

obyek-obyek yang berpartisipasi. Multiplicity yang paling umum 

digunakan adalah 1, *, dan 0..1.

2. Teori Pendukung

a. Pengertian Surat Menyurat

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara 

tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik atas nama 

sendiri maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi, instansi 

ataupun  perusahaan.  Informasi  –  informasi  ini  dapat  beberapa 

permintaan, laporan, pemikiran, sara-saran dan sebagainya.

Surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan 

secara  terus  menerus  antara  pihak  yang  satu  kepada  pihak  yang 

lainnya.  Dan  dilaksanakan  dengan  cara  berkiriman  surat.  Surat 

menyurat  disebut  juga  dengan  istilah  korespondensi.  Jika  hanya 

sepihak saja yang mengirimkan surat secara terus menerus tanpa ada 

tanggapan dari pihak lainnya hal ini tidak dapat dinamakan kegiatan 

surat menyurat.

b. Bahasa Surat Menyurat

Pada  hakekatnya  surat  itu  adalah  suatu  karangan  yang  berupa 

perumusan  dalam  bentuk  tertulis  tentang  pernyataan,  pemikiran, 
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permintaan,  atau  hal  –  hal  yang  ingin  disampaikan  kepada  pihak 

penerima surat. Karena surat sebagai karangan, maka surat pun harus 

memenuhi berbagai ketentuan mengenai penyusunan karangan ataupun 

komposisi seperti tema, tata bahasa, kalimat, alenia, gaya bahasa, dan 

penggunaan tanda baca. Sebagai karangan surat dapat disusun secara :

a.) Deduktif  yaitu  dimana  penulis  terlebih  dulu  melaporkan  pokok 

permasalahannya,  baru  dikemukakan  penjelasannya  atau  alasan  – 

alasannya.

b.) Induktif  yaitu  penyusunan  kalimat  –  kalimat  dimana  terlebih  dulu 

dikemukakan  alasan  –  alasanya,  baru  melaporkan  pokok  –  pokok 

permasalahannya. 

c. Jenis – jenis Surat

a.) Berdasarkan Sifat Surat

Berdasarkan sifatnya surat dapat digolongkan menjadi lima jenis 

yaitu :

(a.) Surat Pribadi adalah surat – surat yang bersifat kekeluargaan, surat – surat 

yang berisi masalah keluarga, baik tentang kesehatan, keuangan keluarga 

dan sebaginya.

(b.) Surat Dinas Pribadi disebut juga surat setengah resmi adalah surat – surat 

yang dikirimkan dari  seseorang atau  pribadi  kepada instansi  –  instansi, 

perusahaan – perusahaan.

(c.) Surat  Dinas  Swasta  disebut  juga  surat  resmi  adalah  surat  –  surat  yang 

dibuat  oleh  instansi  –  instansi  swasta  yang  dikirimkan  untuk  para 

karyawannya ataupun untuk para relasinya atau instansi – instansi  yang 

terkait.

(d.) Surat Niaga adalah surat yang berisi soal – soal perdagangan yang dibuat 

oleh perusahaan yang dikirimkan kepada para langganannya.

(e.) Surat Dinas Pemerintah 
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Surat  dinas  digunakan  untuk  kepentingan  pekerjaan  formal 

seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam 

pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat 

dinas  yaitu  sebagai  dokumen  bukti  tertulis,  alat  pengingat 

berkaitan  fungsinya  dengan  arsip,  bukti  sejarah  atas 

perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat 

keputusan  dan surat instruksi.

Ciri – ciri surat dinas :

(1.) Menggunakan kop surat instansi atau lembaga yang bersangkutan

(2.) Mengguakan nomor surat, lampiran, dan perihal

(3.) Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku

(4.) Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi

(5.) Menggunakan cap atau stempel instansi pembuat surat

(6.) Format surat 

b.) Berdasarkan Wujud Surat

Penggolongan  surat  berdasarkan  wujudnya  dapat  dibagi 

kedalam tujuh jenis yaitu :

(a.) Surat menggunakan kartu pos

Kartu  pos  adalah  blanko  yang  dikeluarkan  oelh  perum 

postel  atau  instansi  lain  yang  telah  diberi  izin  perum postel 

untuk  mencetaknya  asal  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah 

ditetapkan perum postel.

(b.) Warkat Pos

Warkat pos adalah sehelai kertas yang telah dicetak dengan 

memakai  lembaga  dam  petunjuk  penulisan  berita,  yang 

dikeluarkan oleh perum postel yang telah diberi izin.

(c.) Surat bersampul
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Surat  bersamoul  adalah  surat  –  surat  yang  isinya  ditulis 

pada  kertas  lain,  kemudian  kertas  surat  tersebut  dimasukkan 

kedalam sampul atau amplop.

(d.) Surat terbuka dan surat tertutup

Surat terbuka adalah surat – surat yang isinya dapat dibaca 

oleh umum, misalnya surat dari pembaca kepada pembaca atau 

surat yang dikirimkan oleh pembaca untuk pemerintah, instansi 

lain,  melalui  redaksi  surat  kabar,  majalah,  tabloid  dan 

sebagainya.

(e.) Memorandum dan nota

Memorandum  adalah  salah  satu  alat  komunikasi  berupa 

surat  – surat  dilingkungan dinas yang penyampaiannya tidak 

resmi dan digunakan secara intern (didalam lingkungan sendiri 

baik  perusahaan,  instansi  lainnya).  Nota  merupakan  alat 

komunikasi kedinasan antara pejabat dari suatu unit organisasi 

yang digunakan secara intern dalam lingkungan sendiri tetapi 

bersifat resmi.

(f.) Telegram

Telegram  adalah  suau  alat  komunikasi  dengan  cara 

menyampaikan  berita  –  berita  melalui  radio  atau  pesawat 

telegram  mengenai  suatu  hal  yang  perlu  segera  mendapat 

penyelesaian dengan cepat. Isi telegram berupa tulisan – tulisan 

singkat yang dikirimkan dari jarak jauh.

(g.) Surat Biasa

Surat  buasa  adalah  surat  –  surat  yang  isinya  tidak 

mengandung rahasia walaupun terbaca oleh orang lain, seperti 

surat undangan pernikahan atau khitanan, surat pertemuan para 

siswa untuk rekreasi dan sebagainya.

c.) Berdasarkan Keamanan Isinya
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Berdasarkan keamanan isinya, surat dapat digolongkan mnjadi 

tiga jenis yaitu :

(a.) Surat Sangat Rahasia

Surat-surat  yang  digunakan  untuk  surat-surat  yang 

berhubungan dengan keamanan Negara atau surat-surat  yang 

berupa dokumen Negara, sehingga bila surat ini jatuh ketangan 

yang tidak berhak maka akan membahayakan masyarakat atau 

Bangsa dan Negara.

(b.) Surat Rahasia

Surat-surat  yang  isinya  harus  dirahasiakan,  tidak  boleh 

dibaca oleh orang lain, karena bila jatuh ketangan orang yang 

tidak berhak, akan merugikan perusahaan atau instansi tersebut.

(c.) Surat Konfidensial

Surat-surat yang termasuk surat rahasia juga, karena isinya 

tidak  boleh  diketahui  oleh  orang  lain,  cukup  diketahui  oleh 

pejabat yang bersangkutan, karena kalau jatuh ketangan yang 

tidak  berhak,  akan  mencemarkan  nama  baik  orang  tersebut. 

Contoh surat laporan tentang karyawan yang korupsi.

d.) Berdasarkan Proses Penyelesaiannya

Surat  berdasarkan proses  penyelesaiannya dapat  digolongkan 

menjadi tiga jenis yaitu :

(a.) Surat Kilat

Surat yang harus dikirimkan dengan sangat segera atau kilat 

adalah  surat  yang  harus  ditangani  secepat  mungkin  pada 

kesempatan  yang  pertama  karena  surat  ini  harus  segera 

dikirimkan  secepatnya  karena  penerima  harus  cepat 

menanggapi dan menyelesaikannya.

(b.) Surat Segera
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Surat yang secepatnya diselesaikan tetapi tidak perlu pada 

kesempatan  yang  pertama  dan  segera  dikirimkan  supaya 

mendapat tanggapan dan penyelesaiannya dari pihak penerima.

(c.) Surat Biasa

Surat yang tidak perlu tergesa-gesa untuk penyelesaiannya 

karena  tidak  perlu  mendapat  tanggapan  yang  cepat  dari 

penerimanya.

e.) Berdasarkan Dinas Pos

Surat  berdasarkan  dinas  pos  dapat  digolongkan  menjadi, 

sebagai berikut :

(a.) Surat Biasa

Surat  yang  menurut  penggolongan  dinas  pos,  surat  yang 

dibuat oleh seseorang yang isinya atau sifatnya biasa atau tidak 

begitu  penting.  Karena  pada  umumnya  surat  ini  tidak  perlu 

mendapat tanggapan yang cepat dari penerimanya.

(b.) Surat Kilat

Surat  yang  secepatnya  ditangani  supaya  mendapat 

tanggapan  dan  penyelesaian  yang  secepatnya  pula  dari 

penerima.

(c.) Surat Kilat Khusus

Surat yang dibuat seseorang yang isinya sangat penting dan 

harus  sgera  ditangani  supaya  mendapat  tanggapan  dan 

penyelesaian yang secepatnya dari penerima.

(d.) Surat Tercatat

Surat tercatat adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang 

isinya  sangay  penting,  sehingga  harus  segera  ditangani  dan 

diselesaikan  secepatnya  supaya  surat  tersebut  mendapat 

tanggapan  dan  penyelesaian  secepatnya  pula  dari  pihak 

penerima.

22



d. Ciri – Ciri Bahasa Surat

Surat mempunyai ciri bahasa antara lain sebagai berikut :

a.) Jelas

Bahasa  surat  yang  jelas  maksudnya  tidak  hanya  mudah 

dimengerti  tetapi  harus  terbebas  dari  salah  tafsir  atau  rancu, 

sehingga  data-data  yang  dituangkan  dalam  surat  sesuai  dengan 

penerima. Bahasa dalam surat juga harus bisa menjelaskan siapa 

yang membuat surat itu serta kepada siapa surat itu ditujukan. Oleh 

karena itu surat harus menggunakan pilihan kata-kata yang cermat, 

kalimat yang utuh tidak menggantung dan tanda baca yang benar 

serta tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing.

b.) Lugas

Lugas  artinya  sederhana,  praktis,  bersahaja  (simple). 

Kalimat  yang digunakan harus  langsung menunjukkan persoalan 

atau permasalahan yang pokok saja, tidak bertele-tele serta dapat 

mengungkapkan gagasan secara tepat sesuai dengan maksud yang 

dikehendaki. 

Cara yang dapat  dilakukan oleh penulis  surat  agar  diperoleh 

bahasa surat yang lugas adalah sebagai berikut :

(a.) Menghilangkan unsure yang tidak diperlukan

(b.) Menghilangkan basa basi

(c.) Menambahkan unsure penjelas yang hilang

(d.) Menggunakan istilah yang biasa digunakan dalam surat niaga

(e.) Menempatkan tanda baca yang tepat.

c.) Menarik dan Sopan

Bahasa  yang  menarik  adalah  bahasa  yang  lugas,  hidup, 

jelas,  wajar,  enak  dibaca,  tidak  kaku,  tidak  menggunakan  kata 

makian yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Bahasa yang 

menarik juga menghindari pengulangan kata yang mengakibatkan 

nada  surat  menjadi  monoton  atau  membosankan  lawan  bicara. 

Bahasa  surat  yang  sopan  maksudnya  bahasa  yang  digunakan 
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sederhana sesuai kaidah bahasa umumnya dan tidak menggunakan 

bahasa  yang  berlebuhan  serta  kata-kata  yang  merendahkan 

martabat orang lain.

3. Teori Pengelolaan Proyek

2.3.1  Pengertian Stakeholder

Beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) 

yang mendefenisikan “stakeholder sebagai  kelompok atau individu yang dapat 

mempengaruhi  dan  atau  dipengaruhi  oleh  suatu  pencapaian  tujuan  tertentu”. 

Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefenisikan “stakeholder  merupakan 

orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan”.  Misalhnya 

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

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

anak  buah  kapal,  pedagang  ikan,  pengolah  ikan,  pembududayaan  ikan, 

pemerintah,   pihak  swasta  dibidang  perikanan,  dan  sebagainya.   Stakeholder  

dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan.

2.3.2 Pengertian Work Breakdown Structure (WBS)

WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur 

pelaporan  hierarkis.  WBS  digunakan  untuk  melakukan  breakdown  atau 

memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail.   Hal ini dimaksud agar 

proses  perencanaan  proyek  memiliki  tingkat  yang  lebih  baik.   WBS  disusun 

berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, 

gambar-gambar,  dan  spesifikasi.   Proyek  kemudian  diuraikan  menjadi  bagian-

bagian  dengan  mengikuti  pola  struktur  dan  hirarki  tertentu  menjadi  item-item 

pekerjaan yang cukup terperinci, yang disebut sebagai Work Breakdown Struktur.

3.3. Pengertian Milestone

WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur 

pelaporan  hierarkis.  WBS  digunakan  untuk  melakukan  breakdown  atau 

memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail.   Hal ini dimaksud agar 
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proses  perencanaan  proyek  memiliki  tingkat  yang  lebih  baik.   WBS  disusun 

berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, 

gambar-gambar,  dan  spesifikasi.   Proyek  kemudian  diuraikan  menjadi  bagian-

bagian  dengan  mengikuti  pola  struktur  dan  hirarki  tertentu  menjadi  item-item 

pekerjaan yang cukup terperinci, yang disebut sebagai Work Breakdown Struktur.

3.4. Pengertian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

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

merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam suatu proyek 

konstruksi sehingga akan diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan 

suatu proyek merencanakan sesuatu bagungan dalam bentuk dan faedah dalam 

penggunaanya beserta besar biaya yang diperlukan dan susunan-susunan pelaksanaan 

dalam bidang administrasi maupun pelaksaan kerja dalam bidang teknik.  Dimana 

rencana anggaran biaya marupakan perkiraan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan 

untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga diperlukan untuk tahap 

penyelesaian proyek pekerjaan konstruksi.

3.5. Pengertian Manajemen Proyek

Menurut H. Kerzner, “Manajemen Proyek adalah merencanakan, menyusun 

organisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai 

sasaran jangka pendek yang telah ditentukan.  Lebih jauh lagi manajemen proyek 

menggunakan pendekatan hirarki vertikal dan horizontal”.

3.6. Penjadwalan Proyek

Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan 

proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja serta waktu yang dibutuhkan 

oleh setiap aktivitas.  Proyek selalu melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

senantiasa dibutuhkan pemberdayaan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan 

untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu.  Aktivitas kegiatan-kegiatan 

pada proyek merupakan sebuah mata rantai, yang mulai sejak dituangkan ide, 

direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar-benar menberikan hasil  yang sesuai 

dengan perencanaannya semula.
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3.7. Analisa Resiko

Secara sederhana, analisis resiko atau risk analysis  dapat diartikan sebagai 

sebuah prosedur untuk mengenali satu ancaman dan kerentanan, kemudian 

menganalisanya untuk memastikan hasil pembongkaran, dan menyoroti bagaimana 

dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Analisis resiko juga 

dipahami sebagai sebuah proses untuk menentukan pengamanan macam apa yang cocok 

atau layak untuk sebuah sistem atau lingkungan (ISO 1799, “An Introduction To Risk 

Analysis”, 2012).

3.8. Pengertian Responsibility Assignment Matrix (RAM)

Responsibility assignment matrix (RAM) atau lebih dikenal dengan istilah 

RACI, adalah matriks yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam penyelesaian 

suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis.  Matriks ini terutama bermanfaat 

dalam menjelaskan peran dan tanggung jawab antar bagian didalam suatu proyek atau 

proses. 

2.3.9 Pengertian Deliverables 

Deliverables merupakan sebuah output dari priyek yang dapat diukur seperti 

laporan, alpha tested produk, dan indicator-indikator kemajuan pengerjaan perangkat 

lunak.

2.3.10 Pengertian Project Risk 

Peristiwa tidak pasti bila memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap 

minimal satu tujuan proyek (waktu, biaya, ruang lingkup, mutu).  Resiko mungkin 

memiliki satu atau lebih penyebab, yang  bila terjadi memiliki sutu atau lebih dampak. 

Menurut Sriyono Basuki “Resiko proyek adalah peristiwa atau kondisi 

eksternal yang tidak pasti dan berada diluar kendali tim manajemen proyek.  Selalu ada 

resiko disemua proyek. 

2.3.11 Pengertian Project Execution Plan 

Pelaksanaan rencana proyek dengan melakukan aktivitas yang termasuk 

didalamnya.  Proyek rencana eksekusi (PEP) adalah dokumen yang mengatur yang 

menetapkan sarana untuk melaksanakan, memantau, dan proyek kontrol. Rencana 

tersebut berfungsi sebagai kendaraan komunikasi utama untuk memastikan bahwa semua 
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orang menyadari dan berpengetahuan tujuan proyek dan bagaimana mereka akan dicapai. 

Rencananya adalah perjanjian utama antara kantor pusat dan direktur proyek federal dan 

rencana awal harus dikembangkan dan disetujui pada kritis keputusan-1. Tujuan proyek 

yang berasal dari misi membutuhkan pernyataan, dan terintegrasi tim proyek membantu 

dalam pengembangan PEP.  Rencananya adalah dokumen hidup dan harus diperbarui 

untuk menggambarkan proses dan prosedur, seperti mengintegrasikan keamanan ke 

dalam proses desain saat ini dan masa depan. Pembaruan umum sebagai proyek bergerak 

melalui tahap keputusan kritis. 

3.12. Sejarah Visual Basic

Bahasa  pemrograman  Visual  Basic  telah  mengalami  banyak 

perubahan sejak satu dekade belakangan.  Walaupun demikian perkembanganya 

sudah mulau tercatat sejak tahun 1964

Visual  basic  termasuk bahasa pemrograman yang populer  bahkan sebuah 

laporan  menunjukkan  bahwa  Visual  Basiic  termasuk  satu  dari  lima  bahasa 

pemrograman terpopuler di dunia.

Visual  basic  sekarang  ini  merupakan  bahasa  pemrograman  berorientasi 

objek yang multi guna dikarenakan VB  mempunyai sifat diantaranya:
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