
BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang

sama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia,

material, mesin, uang, dan informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama menuju

tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen

(Yakub, 2012).

Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur

atau variable-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling

bergantung sama lain (Fatta, 2007).

Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan

satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan

yang kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian dan

hubungan antarbagian, ini menunjukkan kompleksitas dari sistem yang meliputi

kerja sama antara bagian yang interdependen satu sama lain (Marimin, et-al. 2006).

2.1.1 Pendekatan Prosedur

Yakub menuliskan dalam bukunya (Yakub, 2012) bahwa sistem adalah suatu

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu.
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a. Prosedur adalah urutan-urutan operasi klerikal atau tulis menulis yang meli-

batkan beberapa orang di dalam suatu departemen untuk menjamin pe-

nanganan yang seragam.

b. Prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang

menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang menger-

jakan, kapan (when) dikerjakan, dan bagaimana (how) mengerjakannya.

2.1.2 Elemen-elemen Sistem

Yakub menuliskan dalam bukunya (Yakub, 2012) bahwa tidak semua sistem memi-

liki kombinasi elemen-elemen yang sama, tetapi susunan dasarnya sama. Ada

beberapa elemen yang menbentuk suatu sistem yaitu tujuan, masukan, proses,

keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan.

a. Tujuan, tujuan ini menjadi motivasi yang mengarahkan pada sistem, karena

tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali.

b. Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem

dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-

hal berwujud maupun yang tidak berwujud. Masukan berwujud adalah bahan

mentah, sedangkan yang tidak berwujud adalah informasi.

c. Proses, merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari

masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai.

d. Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan sistem dan keluaran

dapat menjadi masukan untuk subsistem lain.

e. Batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di

luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan

kemampuan sistem.
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f. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, mekanisme pengendalian (con-

trol mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feed-

back), sedangkan umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan masukan

maupun proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai

dengan tujuan.

g. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem.

2.1.3 Klasifikasi sistem

Yakub menuliskan dalam bukunya (Yakub, 2012) bahwa sistem dapat diklasi-

fikasikan dari beberapa sudut pandang. Klasifikasi sistem tersebut diantaranya;

sistem abstrak (abstract system), sistem fisik (physical system), sistem tertentu (de-

terministic system), sistem tak tentu (probabilistic system), sistem tertutup (close

system), dan sistem terbuka (open system).

a. Sistem tak tentu (probabilistic system), adalah suatu sistem yang kondisi masa

depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

b. Sistem abstrak (abstract system), adalah sistem yang berupa pemikiran atau

ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

c. Sistem fisik (physical system), adalah sistem yang ada secara fisik.

d. Sistem tertentu (deterministic system), adalah sistem yang beroperasi dengan

tingkah laku yang tidak dapat diprediksi, interaksi antara bagian dapat

dideketsi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan.

e. Sistem tertutup (close system), adalah sistem yang tidak bertukar materi, in-

formasi, atau energi dengan lingkungan.

f. Sistem terbuka (open system), adalah sistem yang berhubungan dengan ling-

kungan dan dipengaruhi oleh lingkungan.
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2.2 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusa-

haan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran

informasi. Sistem informasi dapat juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang

menerima sumber data sebagai input dan mengolahnya menjadi produk informasi

sebagai output. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa

subsistem atau komponen hardware, software, dan brainware, data dan prosedur

untuk menjalankan input, proses, output, penyimpanan, dan pengontrolan yang

mengubah sumber data menjadi informasi. Atau dapat juga didefinisikan sebagai

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan

transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diper-

lukan (Marimin, et-al. 2006).

Sistem informasi (information system) merupakan kombinasi teratur dari orang-

orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komu-

nikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan

informasi dalam sebuah organisasi. Orang tergantung pada sistem informasi untuk

berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat fisik,

perintah dan prosedur pemrosesan informasi, saluran telekomunikasi atau jaringan,

dan data yang disimpan atau sumber daya data (Yakub, 2012).

2.3 Pengertian Pembimbing Akademik

Dalam jurnal yang dituliskan oleh Hafiduddin dan Nur Hasyim (Hafiduddin dan

Hasyim, 2010) bahwa pembimbing akademik adalah tenaga pengajar tetap yang di-

tunjuk dan diserahi tugas membimbing mahasiswa. Tujuan bimbingan adalah mem-

bantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang
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optimal dan dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang ditentukan. Tugas

dan kewajiban pembimbing akademik adalah:

a. Membantu mahasiswa menyusun kartu rencana studi dan memberikan per-

timbangan mata kuliah yang diambil,

b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang

akan diambil,

c. Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan kontinyu serta

menanamkan pentingnya disiplin dan kemampuan mengenai potensi dirinya,

d. Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing

kepada pihak-pihak yang dipandang perlu,

e. Menyampaikan peringatan kepada mahasiswa bimbingan yang berprestasi

kurang atau turun, dan

f. Menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan/Dekan bila mahasiswa

bimbingannya tidak lolos penilaian I, II, dan penilaian akhir batas studi.

2.3.1 Pembimbing Akademik menurut Peraturan Akademik

Universitas Lampung

Dalam buku Peraturan Akademik dan Tata Pergaulan Warga Universitas lampung

tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam pasal 10 yang berisikan:

1. Selama menjalani studi, setiap mahasiswa program pascasarjana, sarjana,

profesi, dan diploma dibimbing oleh seorang pembimbing akademik (PA)

yang ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan/bagian dan direktur.

2. Pembimbing akademik untuk program doktor/magister juga berfungsi seba-

gai pembimbing utama penyusunan disertasi/tesis.
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3. Fungsi PA adalah sebagai berikut:

a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS),

b. Membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang di-

ambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS,

dan

c. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa.

4. Kewajiban PA adalah sebagai berikut:

a. Menguasai kurikulum program studi yang diikuti oleh mahasiswanya,

b. Mengenal sistuasi akademik jurusan/bagian yang terkait,

c. Mengetahui berbagai program kemahasiswaan,

d. Menetapkan dan mengumumkan jadwal pembimbingan,

e. Melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya,

f. Melapor kepada ketua atau sekretaris jurusan/bagian bila meninggalkan

tugas, dan

g. Memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.

5. Wewenang PA adalah sebagai berikut:

a. Memberi nasihat,

b. Memberi peringatan bila mahasiswa melakukan pelanggaran,

c. Membantu mengatasi masalah (masalah studi atau pribadi) yang meng-

hambat kelancaran studi,

d. Membantu mengatasi kesukaran mahasiswa dalam studi,

e. Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya

kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut,
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f. Memberi bimbingan bagi mahasiswa dalam memecahkan masalah studi

atau masalah pribadi, dan

g. Merekomendasikan mahasiswa bimbingan untuk berkonsultasi kepada

tim penasehat mahasiswa (TMP) apabila diperlukan.

6. Tim penasehat mahasiswa dibentuk oleh jurusan/fakultas/program pascasar-

jana/Unila yang terdiri atas kelompok dosen yang memenuhi persyaratan:

a. Mempunyai keahlian dalam bimbingan dan konseling, dan

b. Pernah mengikuti penataran bimbingan dan konseling.

7. Lingkup tugas TMP adalah sebagai berikut:

a. Masalah internal yaitu masalah yang timbul dari dalam diri mahasiswa

sendiri baik fisik maupun psikis, dan

b. Masalah eksternal yaitu masalah yang timbul dari luar diri mahasiswa

yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa antara lain

masalah ekonomi keluarga, sosial budaya, dan lingkungan kampus.

8. Jumlah bimbingan per dosen per semester disesuaikan dengan rasio

dosen:mahasiswa namun sedapat-dapatnya untuk menjamin keefektifan pem-

bimbingan, setiap PA program sarjana dan diploma maksimum membimb-

ing 12 mahasiswa sedangkan untuk program pascasarjana maksimum 6

mahasiswa dalam setiap semester.

9. Jangka waktu pembimbingan:

a. Setiap mahasiswa mendapat bimbingan sejak pertama terdaftar menjadi

mahasiswa sampai lulus,

b. Jika PA tidak berada di tempat untuk sementara waktu, maka tugas-

nya dapat digantikan oleh ketua program studi atau ketua jurusan/bagian

atau pembantu dekan I (PD I) atau direktur, dan
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c. Jika PA meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan, maka tugasnya dialihkan

kepada dosen lain dengan surat keputusan dekan terkait.

2.4 PHP (Hypertext Preprocessor)

Agus Saputra menuliskan dalam bukunya (Saputra, 2012) bahwa PHP (Hypertext

Preprocessor) adalah suatu bahasa pemprograman yang difungsikan untuk mem-

bangun suatu web dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML yang artinya HTML

digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan

PHP digunakan sebagai prosesnya, sehingga dengan adanya PHP tersebut sebuah

web akan sangat mudah di maintenance.

PHP berjalan pada sisi server, sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa server side

scripting, artinya bahwa dalam setiap/ untuk menjalankan PHP wajib membutuhkan

web server dalam menjalankannya.

PHP bersifat open source, sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma dan mampu

digunakan pada berbagai platform yakni sistem operasi windows maupun linux.

PHP juga dibangun sebagai modul pada web server apache dan sebagai binary yang

dapat berjalan sebagai CGI. Cara kerja PHP (Hypertext Preprocessor) ditunjukkan

pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1: Cara Kerja PHP (Saputra. 2012)

Pada Gambar 2.1 dapat dijelaskan cara kerja PHP yaitu:

a. Server membaca permintaan dari client/browser.

b. Kemudian dilanjutkan untuk mencari halaman/page pada server.

c. Server melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan mo-

difikasi pada halaman/page.

d. Selanjutnya hasil modifikasi tersebut dikembalikan kepada client/browser.

2.5 UML (Unifed Modeling Language)

A.Suhendar dan Hariman Gunadi menuliskan dalam bukunya (Suhendar dan

Gunadi, 2002) bahwa Unifed Modeling Language (UML) merupakan sistem ar-

sitektur yang bekerja dalam OOAD (Object Oriented Analysis and Desain) dengan

satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, visualisasi, mengkontruksi, dan

mendokumentasi artifact yang terdapat dalam software. UML merupakan bahasa

pemodelan yang paling suskses dari tiga metode OO (object oriented) yang telah
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ada sebelumnya, yaitu Booch, OMT, dan OOSE. UML merupakan kesatuan dari

ketiga metode pemodelan tersebut dan ditambah kemampuan lebih karena men-

gandung metode tambahan untuk mengatasi masalah pemodelan yang tidak dapat

ditangani oleh ketiga metode tersebut.

2.5.1 Tujuan UML

Tujuan Utama UML diantaranya untuk:

a. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspre-

sif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan di-

mengerti secara umum,

b. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemro-

graman dan proses rekayasa, dan

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

2.5.2 Artifact UML

Untuk membuat suatu model, UML memiliki diagram grafis sebagai berikut:

a. Use case diagram

Use case diagram dapat digunakan selama proses analisis untuk menangkap

requirements sistem dan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya be-

kerja. Selama tahap desain, use case diagram menetapkan perilaku (behavior)

sistem saat diimplementasikan. Dalam sebuah model mungkin terdapat satu

atau beberapa use case diagram. Beberapa simbol-simbol yang ada pada

diagram use case ditunjukkan dalam Tabel 2.1.
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Tabel 2.1: Simbol-simbol dalam Use case diagram (Nugroho, 2010)

b. Activity diagram

Activity diagram memodelkan alur kerja (work flow) sebuah proses bisnis

dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan

sebuah flowchart karena dapat dimodelkan sebuah alur kerja dari satu aktivi-

tas ke aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas kedalam keadaan sesaat (state).

Beberapa simbol-simbol yang ada pada diagram activity diagram ditunjukkan

dalam Tabel 2.2.
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Tabel 2.2: Simbol-simbol dalam activity diagram (Nugroho, 2010)

c. Sequence diagram

Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu uru-

tan waktu. Diagram ini secara khusus berasosisasi dengan use case diagram.

Sequence diagram memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya

terjadi untuk menghasilkan sesuatu didalam sequence diagram. Beberapa

simbol-simbol yang ada pada diagram use case ditunjukkan dalam Tabel 2.3.
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Tabel 2.3: Simbol-simbol dalam sequence diagram (Nugroho, 2010)

d. Class diagram

Class diagram membantu programer dalam visualisasi struktur kelas-kelas

dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai.

Class diagram memperlihatkan hubungan antarkelas dan penjelasan detail

tiap-tiap kelas didalam model desain (dalam logical view) dari suatu sistem.

Beberapa simbol-simbol yang ada pada diagram class diagram ditunjukkan

dalam Tabel 2.4.
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Tabel 2.4: Simbol-simbol dalam class diagram (Nugroho, 2010)

2.6 Metode Prototype

Metode Prototype adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah

dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Setelah berop-

erasi, prototype lebih jauh diperhalus hingga cocok sekali dengan kebutuhan peng-

gunanya. Ketika rancangannya telah difinalisasi, prototype dapat dikonversi men-

jadi sistem produksi yang jauh lebih baik (Laudon, 2008).

Prototyping adalah sebuah proses yang melakukan simulasi terhadap sebuah sistem

dan dapat dibuat dengan cepat. Prototyping juga merupakan sebuah teknik analisis

iteratif dimana user terlibat secara aktif dalam proses desain layar dan laporan. Hal

ini dimanfaatkan sebuah sarana untuk melakukan eksplorasi serta komunikasi lebih

lanjut dalam proses desain. Kunci utama dari sebuah prototyping adalah untuk

membuat sebuah desain awal dengan cepat dan disertai perubahan yang bisa jadi

radikal serta akan menghasilkan sebuah umpan balik, terutama dari pengguna, se-

cara cepat untuk melakukan desain ulang di tahap berikutnya (Rizky, 2007).

Metode prototype digunakan untuk mengatasi masalah saat user requiretment yang

diberikan user tidak didefinisikan secara jelas dan terperinci. Untuk mengatasi
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masalah tersebut, dibuat beberapa prototype yang diberikan kepada user untuk di-

uji apakah sesuai dengan keinginan atau belum. Dengan adanya prototype ini, user

menjadi lebih mudah mendeskripsikan keinginannya, setidaknya user memberikan

penambahan atas kekurangan sistem yang telah dibuat pengembang. Jika prototype

yang diberikan pada user telah sesuai dengan keinginannya, prototype tersebut di

realese dan sistem yang dibuat dianggap selesai dan memenuhi kriteria.

Menurut Jurnal yang ditulis oleh Thomas Immanuel (Immanuel, et-al. 2014) bahwa

mengembangkan sebuah prototype sebenarnya proses mengambil ide dan meng-

ubahnya menjadi sebuah aplikasi dengan beberapa dasar fungsional.

2.6.1 Tahapan Prototype

Tahapan-tahapan dalam prototype adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan kebutuhan

Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh

perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar

sistem yang akan dibuat.

2. Membangun prototype

Membangun prototype dengan membuat perancangan sementara yang

berfokus pada penyajian kepada pelanggan.

3. Evaluasi prototype

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototype yang sudah dibangun

sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah

ke 4 akan diambil. Jika tidak maka prototipe direvisi dengan mengulangi

langkah 1.

4. Menentukan bahasa pemrograman

Dalam tahap ini prototipe yang sudah disepakati diterjemah ke dalam bahasa
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pemrograman yang sesuai.

5. Menguji sistem

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus

dites dahulu sebelum digunakan.

6. Evaluasi sistem

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan

yang diharapkan. Jika sesuai, lakukan tahap 7. Jika tidak sesuai, ulangi

langkah 1.

7. Menggunakan sistem

Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk diguna-

kan.

2.6.2 Kelebihan dan Kelemahan Prototype

Kelebihan metode prototyping antara lain sebagai berikut:

1. Mengubah sistem lebih dini dalam masa perkembangannya.

2. Peluang untuk menghentikan pengembangan suatu sistem yang tidak

berfungsi.

3. Kemungkinan mengembangkan suatu sistem yang lebih mendekati apa yang

dibutuhkan dan diharapkan pengguna (Kendall, 2003).

Kelemahan metode prototyping antara lain sebagai berikut:

1. Sulitnya mengatur prototyping sebagai suatu proyek dalam sistem yang lebih

besar.

2. Pengguna dan penganalisis bisa mengadopsi prototipe sebagai suatu sistem

yang komplet bila pada kenyataannya sistem tersebut tidak cukup memadai
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dan tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu sistem yang sudah jadi (Kendall,

2003).

2.7 Black Box Testing

Dalam jurnal yang dituliskan oleh Putu Sudharyana, Bekti Cahyo Hidaryanto, Feby

Artwodini Muqtadiroh (Sudharyana, et-al. 2012) bahwa Black box testing adalah

metode pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitas dari aplikasi yang berten-

tangan dengan struktur internal atau kerja (lihat pengujian white-box). Penge-

tahuan khusus dari kode aplikasi/struktur internal dan pengetahuan pemrograman

pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus dibangun di sekitar spesifikasi dan

persyaratan, yakni, aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. Uji coba black box

berusaha untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya:

1. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang.

2. Kesalahan interface.

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.

4. Kesalahan performa.

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

Black Box Testing terfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak.
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