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2.1 Konsep Dasar Sistem dan Informasi 

2.1.1 Konsep Dasar Sistem 

Menurut Fatta sistem adalah sesuatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau 

variabel-variabel yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

tiga tahapan yaitu masukan, proses, dan keluaran  [1]. 

 

2.1.2 Konsep dasar Informasi 

Menurut Jogiyanto HM Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

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

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) yang nyata 

(fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan
 [2]. 

 

2.2 Model Perangkat Lunak 

Menurut Pressman model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistem, 

berurutan dalam pembangunan software. Berikut ini adalah dua gambaran dari 

waterfall mode
 [3]. 

 

Fase-fase waterfall menurut referensi Pressman 

 

 

 

Gambar 2.1 

Struktur Waterfal Pressman
[3]. 

 



1.  Communication 

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap 

untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan 

customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, 

artikel, maupun dari internet. 

 

2. Planning 

Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau 

bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam 

pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. 

 

3. Modeling 

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses 

ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi 

interface, dan detail (algoritma) procedural. Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen yang disebut software requirement. 

 

4. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenal oleh computer. 

Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan 

inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, 

artinya pengguanaan computer akan dimaksimalakan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing tahapan sistem yang telah 

dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

sistem tersebut agar kemudian bisa diperbaiki. 

  



5. Deployment 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat 

harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

 

Sedangkan fase-fase waterfall menurut referensi Sommerfille 

 

Gambar 2.2 

Struktur Waterfall menurut Sommerfille
[3]. 

 

1. Requirement Analisis 

Mengumpulakan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan 

didefenisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh software yang akan dibangun. 

Hal ini sangat penting, mengingat software harus dapat berinteraksi dengan 

elemen-elemen yang lain seperti hardware, database, dan sebaginya. Tahapan ini 

ssering disebut dengan Project Defenition. 

 



2. System and Software design 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada sortware. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software 

engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi 

yang dibuthkan, user interface dan sebagainya. Dari dua aktivitas tersebut 

(pencarian kebutuhan sistem dan software) harus didokumentasikan dan 

ditunjukan kepada user. Proses software design untuk mengubah kebuthan-

kebutuhan di atas menjadi reprentasi ke dalam bentuk “blueprint” software 

sebelum coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan 

yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti dua aktivitas sebelumnya, 

maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

3. Implementation and Unit Testing 

Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan 

bahasa pemprograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung 

diuji baik secara detail. 

4. Integration & System Testing 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam ini adalah computer, maka desain 

tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, 

yaitu ke dalam bahasa pemprograman melalui proses coding. Tahap ini 

merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan 

oleh Programmer. Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara 

keseluruhan (system testing). 

5. Operation & Maintenance 

Suatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan software, 

semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari error 

dan hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan. 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu.   



2.3 Analisa Berorientasi Objek 

Menurut Rosa A.S Dan M. Shalahuddin Analisa berorientasi objek adalah 

kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas dan mempunyai 

nilai tertentu yang membedakan entitas tersebut. Pengertian berorientasi objek 

berarti pengorganisasian perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu 

yang memiliki struktur data dan perilakunya. Konsep fundamental dalam analisis 

sistem berorientasi objek adalah objek itu sendiri
[4]. 

 Berikut adalah komponen dasar dalam pemprograman berorientasi objek : 

 

1. Class 

Kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk tujuan 

tertentu. Sebagai contoh “class of dog” adalah suatu unit yang terdiri atas 

defenisi-defenisi data dan fungsi-fungsi yang menunjukan pada berbagai macam 

perilaku/turunan dari anjing. Dalam pemprograman class adalah struktur dalam 

program yang berisi satu atau beberapa metode (dapat berupa fungsi atau 

prosedur) dan atribut (dapat berupa data ataupun variable yang akan dioperasikan 

dalam metode), dengan demikian atribut merupakan anggota kelas yang bersifat 

statis, sedangkan metode merupakan anggota kelas yang bersifat dinamis. 

 

2. Objek 

Secara defenisi bahwa yang dimaksut dengan objek adalah sekumpulan data 

(atribut) yang disebut variable untuk menjabarkan karakterisktik khusus dari 

sekumpulan method yang menjabarkan tingkah laku dari objek, bias dikatan juga 

bahwa objek adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sekumpulan variable 

yang berhubungan. Sebuah objek adalah sebuah keturunan dari class.  

 

 

 

 

 

 



2.4 Perancangan Objek 

Perancangan adalah menerjemahkan model analisa hasil OOA menjadi model 

implementasi yang spesifik yang dapat derealisasi menjadi sebuah perangkat 

lunak. Dalam perancangan objek ini, penulis menggunakan Entity  Relationship 

Diagram (ERD), transformasi ERD ke LRS, Logical Record Structure(LRS), 

tabel / relasi, spesifikasi basis data, rancangan layar untuk merancang program 

yang akan di buat nanti
[4]. 

 

1. ERD (Entity  Relationship Diagram) 

ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data 

relational. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan 

struktur dan hubungan antar data. 

a. Entity 

Entity adalah suatu objek yang dapat diartikan dalam lingkungan pemakai 

suatu yang penting bagi pemakai dalam kontek sistem yang akan dibuat. 

Digambarkan dengan kontek segi empat dan digunakan untuk 

menunjukan  sekumpulan orang, tempat atau objek dan konsep yang 

menunjukan dimana data di catat atau disimpan. 

b. Atribut 

Berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity dari setiap atribut-atribut 

entitas dan terdapat atribut yang dijadikan kunci (key). 

 

2. 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 kunci primer  

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

 

 

 



3. LRS (Logical Record Structure) 

LRS dibentuk dengan nomor dari tipe record digambarkan 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. LogicalRecord 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 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 ERD yang langsung dikonversikan ke LRS. 

 

4. Table 

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. 

 

5. 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 basis 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. 

 

 



6. Rancangan Layar 

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer 

sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang 

dirancang. 

 

2.5 Tools Perangkat Lunak 

Menurut Nugroho UML adalah „bahasa‟ pemodelan untuk sistem atau 

perangkat lunak yang berparadigma „berorientasi objeck‟. Pedoman (modeling) 

sesunggunya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang 

kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami
[5].

 

Berikut adalah nama dan kererangan diagram yang digunakan  dari  

perangkat lunak tersebut : 

1. Analisa Diagram UML 

Tabel 2.1
[4]. 

Tabel Analisa Diagram ULM 

 

Jenis Diagram Keterangan 

Use Case Diagram 

 

Merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi satu atau lebih 

aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Activity Diagram Menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau 

menu yang ada dalam perangkat lunak 

Entity 

Relationship 

Diagram 

Diagram deplyoment atau deplyoment diagram 

menunjukan konfigurasi komponen dalam proses 

eksekusi aplikasi. 

Package Diagram Memperlihatkan bagaimana elemen model 

diorganisasikan atau dikelompukan dan merupakan 

sebuah bungkusan dari suatu atau lebih komponen 



2. Perancangan Diagram UML 

Tabel 2.2 

Tabel Perancangan Diagram UML 

 

Jenis Diagram Keterangan 

Class Diagram Menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefenisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. 

Sequence Diagram Menggambarkan kelakuan obek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek 

massage yang dikirimkan dan diterimah antar objek. 

Deployment 

Diagram 

Menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses 

eksekusi aplikasi 

 

2.6 Website 

Pengertian Web Menurut Rianto web adalah fasilitas hypertext yang mampu 

menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi dan multimedia lainnya, 

dimana diantara data-data tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan 

yang lainnya. Untuk memudahkan dalam membaca data tersebut dibutuhkan 

sebuah browser seperti internet eksplorer, netscape, opera ataupun mozila firefox.
 

[6]. 

 Website bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, 

dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila 

isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah 

berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi 

profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, 

dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh 

pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun 

pemilik. Berikut Fungsi Website : 

 



1. Media Promosi: Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi media 

promosi utama, misalnya website yang berfungsi sebagai search engine atau 

toko Online, atau sebagai penunjang promosi utama, namun website dapat 

berisi informasi yang lebih lengkap daripada media promosi offline seperti 

koran atau majalah. 

2. MediaPemasaran: Pada toko online atau system afiliasi, website merupakan 

media pemasaran yang cukup baik, karena dibandingkan dengan toko 

sebagaimana di dunia nyata, untuk membangun toko online diperlukan modal 

yangr relatif lebih kecil, dan dapat beroperasi 24 jam walaupun pemilik 

website tersebut sedang istirahat atau sedang tidak ditempat, serta dapat 

diakses darimana saja. 

3. Media Informasi: Website portal dan radio atau tv online menyediakan 

informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama 

dapat terhubung ke internet, sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada 

media informasi konvensional seperti koran, majalah, radio atau televisi yang 

bersifat lokal. 

4. Media Pendidikan : Ada komunitas yang membangun website khusus berisi 

informasi atau artikel yang sarat dengan informasi ilmiah misalnya wikipedia. 

5. Media Komunikasi : Sekarang banyak terdapat website yang dibangun 

khusus untuk berkomunikasi seperti forum yang dapat memberikan fasilitas 

fasilitas bagi para anggotanya untuk saling berbagi informasi atau membantu 

pemecahan masalah tertentu. 

 

Adapun  punya perangkat lunak pendukung dalam pengembangan sistem ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Web Server Apache 

Menurut Rianto Web server merupakan sebuah bentuk server yang khusus 

digunakan untuk menyimpan halaman website atau homepage. Apache 

merupakan turunan dari web server yang dikeluarkan oleh NSCA yaitu NSCA 

HTTPd sekitar tahun 1995-an. 

 



2. MYSQL 

Menurut Rianto “MySQL atau yang biasa dibaca “mai-se-kuel” adalah 

sebuah program pembuat database yang bersifat open sorce, yang artinya siapa 

saja boleh menggunakannya”. 

 

3. PHP 

Menurut Rianto PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa yang hanya 

dapat berjalan pada server yang hasilnya dapat ditampilkan pada klien. Dalam 

mengeksekusi kode PHP pada sisi server (disebut server side) berbeda dengan 

mesin maya Java yang mengeksekusi program pada sisi klien (client side). Proses 

eksekusi kode PHP yang disisipkan pada halaman HTML. 

4. PhpMyadmin 

 

Menurut Rianto PhpMyAdmin adalah suatu program open source yang 

berbasis web yang dibuat menggunakan aplikasi PHP. Program ini digunakan 

untuk mengakses database MySQL. Program ini mempermudah dan 34 

mempersingkat kerja penggunanya. Dengan kelebihannya, para pengguna awam 

tidak harus paham sintak-sintak SQL dalam pembuatan database dan table. 

 

5. Macromedia Dreamweaver 

Menurut Rianto Dreamweaver MX adalah suatu bentuk program editor web 

yan dibuat oleh Makromedia, Dengan program ini user dapat dengan mudah 

membuat dan mendesain web. Dreamweaver memiliki media editor yang komplit 

yang dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana berbentuk layer. 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Teori Pendukung 

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Pujantoko yang berjudul Pembuatan 

Website SMA Negeri 1 Pracimantoro menggunakan php dan mysql. Penulis 

menggangkat masalah penyebaran informasi di SMA tersebut masih di sampaikan 

dalam bentuk cetak. Sehingga siswa harus menggunakan buku informasi untuk 

mengetahui sekolah tersebut. Keterkaitan penelitian ini dan penelitian penulis 

adalah dimana penelitian ini sama-sama menggunakan bahasa  program PHP dan 

data base MYSQL dan menggunakan model waterfall
[7]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Bahrudin dengan judul analisa dan 

pembuatan portal akademik berbasis website sebagai sarana informasi pada 

kampus STIQ AN-NUR Bantul Yogyakarta yang dimana penulis menggangkat 

masalah yang berisikan bahwa pendidikan yang semakin mengalami 

perkembangan yang sangat pesat apalagi semakin banyaknya perguruan tinggi di 

Indonesia. Untuk itu penulis bertujuan membuat website portal agar bisa 

membantu memperkenalakan kampus STIQ AN-NUR Bantul kepada masyarakat 

luas. Keterkaitan penelitian ini dan penelitian penulis adalah dimana penelitian ini 

sama-sama menggunakan bahasa  program PHP dan data base MYSQL dan 

menggunakan model waterfall
[8]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Duwiyatno yang berjudl  Rancang Bangun 

Portal Informasi Kabupaten Bangka Barat Sebagai Alternatif Media Periklanan. 

Yang di mana penulis menggangkat maslah bahwa kabupaten Bangka Barat 

belum banyak di kenal oleh masyarakat luas sehingga, sehingga penelitiannya 

bertujuan untuk dapat menyajikan portal yang memberikan informasi 

pemerintahan daerah dan sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan 

potensi wilayah Kabupaten Bangka Barat seperti wisata, kuliner, religi, dan 

potensi investasi. Keterkaitan penelitian ini dan penelitian penulis adalah 

memeliki kesamaan dalam tujuan penelitian saya dan sama-sama menggunkan 

website portal sebagai media promosinya dan metodologinya sama-sama 

menggunakan waterfall
[9]. 

 


