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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Metode Pengembangan Prototype 

 Metode model prototype dapat digunakan untuk menyambungkan 

ketidakpahaman mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan 

yang diinginkan kepada pengembang perangkat lunak. Metode model prototype 

(prototyping model) dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap 

perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu dibuatlah program prototype agar lebih 

terbayang denga napa yang sebenarnya diinginkan. Program prototype biasanya 

merupakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak sehingga tampak 

seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Program prototype ini dievaluasi oleh 

user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keingginan useri. Berikut 

adalah tahap pengembangan sistem dengan model prototype[6]: 

 

Gambar 2 1 Model Prototype 
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2.1.1 Tahap Penelitian 

Metode Penelitian merupakan tata cara dalam tahapan penelitian pada 

dasarnya adalah tahapan-tahapan antara konsep-konsep yang ingin diamatai atau 

diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Berikut tahap penelitian: 

1. Tahap Identifikasi Masalah 

a. Melakukan observasi dan pengamatan. 

b. Melakukan wawancara dengan guru Sma Negeri 1 Namang. 

c. Mempelajari refrensi dan dokumen yang digunakan. 

2. Tahapan Membangun dan Mengembangkan 

a. Merancang sistem menggunakan metode OOP. 

b. Merancang sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

c. Menggunakan database MySQL. 

3. Tahap Pengujian, Menguji sistem yang telah di implementasikan dengan 

menggunakan pengujian blackbox testing. 

 

2.2 Object Oriented Programming 

Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu strategi pembangunan 

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan 

objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Object 

Oriented Programming atau yang disingkat OOP iyalah paradigma atau Teknik 

pemrograman yang berorientasi kepada objek. 

Berdasarkan pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa Object 

Oriented Programming (OOP) merupakan suatu strategi atau cara baru untuk 

membuat program atau merancang sistem dengan memperhatikan objek. 

Pada saat ini, metode berorientasi objek banyak dipilih karena metodologi 

lama banyak menimbulkan masalah seperti adanya kesulitan pada saat 

mentransformasi hasil dari suatu tahap pengambangan ke tahap berikutnya, 

misalnya pada metode pendekatan terstruktur, jenis aplikasi yang dikembangkan 

saat ini berbeda dengan masa lalu. Aplikasi yang dikembangkan pada saat ini 

sangat beragam (aplikasi bisnis, real-time, utilty, dan sebagainya) dengan 
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platform yang berbeda sehingga menimbulkan tuntutan kebutuhan metodologi 

pengembangan yang dapat mengakodomasi ke semua jenis aplikasi tersebut[7] 

. 

2.3 UML (Unifield Model Language) 

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah 

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk membangun perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek yaitu 

Unifield Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan 

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan 

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan tek-teks pendukung. Terdapat beberapa diagram UML yang 

digunakan[8]: 

1. Use Case Diagram 

Mendeskripsikan interaksi antara user dengan sistem. Use case diagram 

digunakan untuk mengetahui fungsi yang ada di dalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi itu. 

 

Gambar 2.2 Usecase Diagram 
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2. Class Diagram 

Class diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan 

untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu 

sistem yang akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah 

gambaran mengenai sistem mauupun relasi-relasi pada sistem tersebut. 

 

Gambar 2.3 Class Diagram 

 

3. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis. 
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Gambar 2.4 Activity Diagram 

 

4. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML menjelaskan 

interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu, sequence diagram 

menggambarkan tahapan atau urutan yang harus dilakukan agar 

menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. 
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Gambar 2.5 Sequence Diagram 

 

2.4 Teori Pendukung 

2.4.1 Android 

Menurut[9] mengemukakan bahwa android adalah sebuah sistem operasi 

pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. 

Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada 

perangkat mereka. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan 

untuk bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android. Inc, 

pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 

mengembangkan android, di bentuk Open Handset Alliance. Konsersium dari 34 

perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan 

perdana android 5 November 2007, android bersama Open Handset Alliancei 

menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. 

Di lain pihak, Google merilis kode-kode android di bawah lisensi apache, 

sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. 
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2.4.2 Android Studio 

Android Studio adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu IDE 

(Integrated Development Environment) untuk mengembangkan pada platform 

android. Android Studio merupakan software yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan mempermudah pekerjaan dalam mebuat aplikasi android. 

Android Studio menyediakan berbagai fitur dan peralatan yang sangat 

dibutuhkan oleh para developer (pengembang) dengan pemrograman java. 

Android Studio diperkenalkan oleh Google secara resmi pada tahun 2013[10].  

 

2.4.3 Absensi 

Absensi dalah daftar kehadiran guru yang berisi jam datang, jam pulang, 

serta keterangan kehadiran guru. Absensi juga merupakan suatu daftar pendataan 

kehadiran seseorang dari suatu aktifitas di sebuah institusi yang diatur dan 

disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pihak 

yang berkepentingan. Dimana data dari guru yang tidak hadir akan tercatat di 

daftar kepegawaian dan dapat di periksa kapan saja oleh pihak Sma Negeri 1 

Namang. Dalam bahasa inggris, pemakaian kata absen sering digunakan sebagai 

istilah List of Absent, yang berarti seseorang yang tidak hadir dalam suatu 

pertemuan sedangkan pemakaian kata kehadiran sering digunakan sebagai istilah 

List of Presence atau List of Participants[11]. 

 

2.4.4 MYSQL 

MySQL merupakan program basis data yang mampu mengirim dan 

menerima data dengan sangat cepat dan multi-user. MySQL mempunyai 

beberapa keunggulan, yaitu: 

1. MySQL dapat menangani database relasional dan dapat dipakai untuk 

client/server. 

2. Software MySQL adalah open source, artinya dapat mengambil, memakai, 

dan mengubah source-nya dengan bebas tanpa biaya. 

3. MySQL sangat cepat. Multithreaded yaitu setiap query diperlakukan 

sebagai thread-based yang sangat cepat. 
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4. MySQL dapat diakses oleh client menggunakan protocol TCP/IP pada 

semua platform. Pada windows, client dapat mengakses menggunakan 

named-pipe. Sementara itu UNIX (Linux) dapat memakai domain socket-

file. 

 

2.4.5 JAVA 

Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat diterapkan 

pada banyak platform. Bahasa pemrograman java mempunyai ciri sebagai 

bahasa yang sederhana, arsitektur netral beorientasi objek, mempunyai kinerja 

yang tinggi, mempunyai multithreaded, kuat, dinamis, dan aman. Java 

mempunyai kemampuan dapat berjalan di banyak platform. Sebuah platform 

adalah perangkat keras atau perangkat lunak lingkungan dimana program 

berjalan, seperti: Microsoft Windows, Linux, Solaris OS dan Mac os. Platform 

java mempunyai dua komponen, Java Virtual Machine dan Java Application 

Programming Interface (API). 

 

2.4.6 Location Based Service 

Layanan berbasis lokasi atau dikenal dengan Location Based Service (LBS) 

istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan 

untuk menemukan lokasi perangkat yang digunakan. LBS adalah layanan 

informasi yang dapat diakses melalui mobile device dengan menggunakan 

mobile network, yang dilengkapi kemampuan untuk memanfaatkan lokasi dari 

mobile device tersebut. Terdapat dua unsur utama pada LBS, yaitu: 

1. Location Manager (API Maps) 

Menyediakan tools/source untuk LBS Application Programming Interface 

(API) Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, memanipulasi 

maps/peta beserta feature-feature lainnya seperti tampilan satelit, street 

(jalan), maupun gabungannya. 

2. Location Provider (API Location) 

Menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh 

device/perangkat. API Location berhubungan dengan data GPS (Global 
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Positioning System) dan data lokasi real time. API Location berada pada 

paket android yaitu dalam paket “android,location” dengan Location 

Manager. 

 

Gambar 2.6 Teknologi Location Based Service 

 

2.5 Pengertian Perancangan 

Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan 

upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasa (mungkin 

informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi 

kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performasi maupun 

penggunakan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, 

waktu, dan perangkat. Perancangan adalah bagaimana sistem akan dibangun 

meski mungkin faktanya tidak benar-benar diwujudkan. Perancangan sistem 

harus disesuaikan dengan kebutuhan user, juga memperhatikan aspek-aspek 

kognitif user[12]. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Kesimpulan 

1. Arafat 

Febriandirza[1] 

Perancangan Aplikasi 

Absensi Online Dengan 

Menggunakan Bahasa 

Pemrograman Kotlin 

Penelitian 

menghasilkan sistem 

absensi karyawan 

yang dilakukan 

manual menjadi 
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sistem berbasis 

android untuk 

mengurangi beberapa 

masalah dalam proses 

absensi 

2. Billy B. Sumolang, 

Steven R. 

Sentinuwo, 

Xaverius B. N. 

Najoan[2] 

Aplikasi Absensi Jemaat 

Berbasis Android 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

Rapid Application 

Development (RAD) 

dan menggunakan 

android yang 

dijalankan pada 

smartphone. 

3. Muhamad Samuel 

Almuntador, Ali 

Akbar Rismayadi, 

Syarif 

Hidayatulloh[3] 

Perancangan Aplikasi 

Absensi Karyawan 

Berbasis Android 

Menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy 

Process Pada PT. 

Morteza Teknikatamma 

Penelitian ini 

menghasilkan aplikasi 

absensi karyawan 

yang sudah 

terkomputerisasi dan 

terdigitalisasikan 

dengan smartphone 

dan menggunakan 

metode Analytical 

Hierarchy Process 

untuk menentukan 

kriteria karyawan 

terbaik. 

4. Siti Nur Aisyah, 

Khairul Anwar 

Hafizd[4] 

Aplikasi Presensi 

Karyawan PT. Angkasa 

Pura I (Persero) 

Banjarmasin 

Penelitian ini 

menggunakan bahasa 

pemrograman PHP 

dan tools XAMPP dan 

Notepad++ serta 

MySQL sebagai 

database. 

5. Wahyuni Dinasari, 

Arief Budiman, 

Dyah Ayu 

Megawaty[5] 

Sistem Informasi 

Manajemen Absensi 

Guru Berbasis Mobile 

(Studi Kasus : SD Negeri 

3 Tangkit Serdang) 

Penelitian ini 

menerapkan 

pemrograman 

berorienbtasi objek 

(PHP) dengann 

menggunakan UML 

dan menggunakan 

aplikasi Jquerry 

Mobile serta MySQL 

sebagai database 

6. Ahmad Ari 

Gunawan 

Sepriansyah[6] 

Implementasi 

Geotagging Pada 

Aplikasi Absensi 

Penelitian ini 

menggunakan bahasa 

pemrograman 
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Karyawan Berbasis 

Android Webservice 

PHP(+Bootstrap) 

dengan Sublime dan 

Java serta 

menggunakan MySQL 

sebagai database 

7. Muhammad 

Himyar, Muhamad 

Femy Mulya, 

Johny Hizkia 

Siringo Ringo[7] 

Aplikasi Absensi 

Karyawan Berbasis 

Android Dengan 

Penerapan QR Code 

Disertai Foto Diri dan 

Lokasi sebagai Validasi: 

Studi Kasus PT. Selindo 

Alpha 

Penelitian ini 

menghasilkan aplikasi 

berbasis android yang 

bisa digunakan di area 

lokasi manapun yang 

sudah terdaftar di 

database dan 

mempermudah 

pengolahan data serta 

menggunakan 

blackbox testing pada 

pengujian 

fungsionalitas sistem. 

8. Dani Yusuf, 

Freddy Nur 

Afandi[8] 

Aplikasi Absensi 

Berbasis Android 

Menggunakan Validasi 

Kordinat Lokasi dan 

Nomor Handphone Guna 

Menghindari Penularan 

Virus Covid 19 

Penelitian ini 

menghasilkan sistem 

absensi berbasis 

android dengan lokasi 

dan data kehadiran 

dapat di monitor 

secara realtime. 

9. Dennis, Nia 

Ekawati[9] 

Perancangan Aplikasi 

Absensi Karyawan 

Dengan Menggunakan 

Kode QR Berbasis 

Android 

Penelitian ini 

menghasilkan sistem 

absensi berbasis 

android dengan 

menggunakan QR 

Code secara realtime 

10. Uci Rahmalisa, 

Yuda Irawan, Refni 

Wahyuni[10] 

Aplikasi Absensi Guru 

Pada Sekolah Berbasis 

Android Dengan 

Keamanan QR Code 

Penelitian ini 

menghasilkan aplikasi 

absensi guru berbasis 

android dengan 

keamanan qr code 

untuk proses absensi 

11. Muhammad 

Himyar, 

Muhammad Femy 

Mulya, Johny 

Hizkia Siringo 

Ringo[11] 

Aplikasi Absensi 

Karyawan Berbasis 

Android Dengan 

Penerapan QR Code 

Disertai Foto dan Lokasi 

Sebagai Validasi: Studi 

Kasus PT. Selindo Alpha 

Penelitian ini 

menggunakan 

android_id masing-

masing perangkat 

sehingga tidak dapat 

masuk sembarang di 

perangkat berbeda. 

12. Febry Eka 

Purwiantono, 

Pemanfaatan RFID 

(Radio Frequency 

Penelitian ini 

menghasilkan bahwa 
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Muhammad 

Sofwan Romli, 

Addin Aditya[12] 

Identification) Sebagai 

Alternatif Absensi Siswa 

(Studi Kasus: SMK AR-

Rahman Sukabumi, Jawa 

Barat) 

Guru tidak perlu lagi 

absen manual ke 

siswanya. 


