
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung (Unila) adalah suatu kegiatan 

intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan 

metode memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam 

melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKN Unila bertujuan untuk 

menjamin keterkaitan antara dunia akademik dan dunia bermasyarakat. Kegiatan 

KKN Unila harus merespon terhadap kuatnya tekanan globalisasi saat ini, serta 

peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Lampung (KKN Unila, 2013). 

 

2.2 Pigeon Hole 

Prinsip Pigeon Hole menyatakan bahwa jika terdapat n merpati pada m rumah 

merpati, dimana n > m, maka  terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 

dua merpati (John and Cordelia, 2006). Michael Edward Factor dalam penelitiannya 

yang berjudul caching in a data processing system using the pigeon hole principle, 

penelitian ini berkaitan dengan sistem pengolahan data menggunakan prinsip Pigeon 

Hole. Prinsip Pigeon Hole digunakan untuk caching
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dalam sistem pengolahan data melibatkan resolusi nama path file hirarki menjadi 

representasi inti file. Sistem pengolahan data komputer biasanya menyediakan sebuah 

interface antara program aplikasi yang berjalan pada komputer dan file yang secara 

fisik disimpan pada disk menggunakan struktur hirarkis. Struktur file yang hirarkis 

dari disk termasuk direktori root, dan beberapa file biasanya disimpan dalam 

subdirektori. File pada disk dapat diakses baik menggunakan nama path absolut 

untuk menentukan path dari direktori root ke file, atau menggunakan nama path 

relatif untuk menentukan path dari Current Working Directory (CWD) ke file. 

Direktori atau file yang ditentukan dalam nama path membentuk komponen dari 

nama path untuk file yang diberikan (Michael, 2000). Sundar Lyer dalam 

penelitiannya yang berjudul routers with a single stage buffering, menyatakan prinsip 

Pigeon Hole digunakan untuk menentukan berapa banyak memori yang diperlukan 

dan digunakan untuk merancang sebuah algoritma yang bertujuan menentukan 

memori setiap paket yang diperlukan (Lyer, 2002). 

 

2.3 System Devolepment Live Cycle (SDLC) 

SDLC atau System Development life Cycle adalah proses mengembangkan atau 

mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan 

metodelogi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak 

sebelumnya (berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik). Model 

yang dapat digunakan dalam membangun sistem berbasis SDLC yaitu Model 

Waterfall, Prototype, Rapid Aplication Development (RAD), Iterative, dan Spiral
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(Rosa dan Salahudin, 2011). SDLC merupakan suatu pendekatan yang 

mengasumsikan bahwa pembangunan proyek dapat direncanakan terlebih dahulu dan 

bahwa sistem informasi dapat dikembangkan sesuai dengan rencana. Prediksi SDLC 

berguna untuk membangun suatu sistem yang dapat dipahami dan didefinisikan 

dengan baik (Satzinger, 2010). 

 

2.4 System Devolepment Live Cycle (SDLC) Model Prototype 

Metode System Development life cycle (SDLC) dengan Model Prototipe (Prototype) 

sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman antara user dan 

analis yang timbul akibat user tidak mampu mendefinisikan secara jelas 

kebutuhannya. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap 

model kerja (prototype) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang 

yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping disebut juga 

desain aplikasi cepat (Rapid Application Design/RAD) karena menyederhanakan dan 

mempercepat desain sistem. 

 

User biasanya kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan aplikasi 

yang sesuai dengan kebutuhannya, kesulitan ini yang perlu diselesaikan oleh analis 

sistem dengan memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya ke dalam bentuk 

Prototype (Rosa dan Salahudin, 2011). 
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Gambar 1. SDLC Model Prototype (Rosa dan Salahudin, 2011) 

Tahapan yang dilakukan saat mengembangkan sistem dengan Model Prototype 

berdasarkan Gambar 1, yaitu: 

1. Listen to customer 

Pengembang mendengarkan kebutuhan pelanggan sebagai pemakai sistem perangkat 

lunak (user) untuk menganalisis serta mengembangkan kebutuhan user. 

2. Build/revise mock-up 

Mock-up adalah suatu yang digunakan sebagai model desain yang digunakan untuk 

mengajar, demonstrasi, evaluasi desain, promosi, atau keperluan lain. Mock-up 

disebut sebagai prototipe perangkat lunak jika menyediakan atau mampu 

mendemostrasikan sebagian besar fungsi dari sistem perangkat lunak. 

3. Customer test drives mock-up 

Customer melakukan pengujian terhadap mock-up yang telah dibuat. Pengujian mock-

up yang dilakukan berdasarkan keinginan customer. 
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2.5 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran 

informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir 

dari masukan (input) dan keluaran (output). DFD dapat digunakan untuk 

merepresentasikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada beberapa level abstraksi. 

DFD menyediakan mekanisme untuk permodelan fungsional ataupun permodelan 

aliran informasi, oleh karena itu DFD lebih sesuai digunakan untuk memodelkan 

fungsi–fungsi perangkat lunak yang akan diimplementasikan menggunakan 

pemrograman terstruktur karena pemrograman terstruktur membagi-bagi bagiannya 

dengan fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur. 

 

DFD tidak sesuai untuk memodelkan sistem perangkat lunak yang akan dibangun 

menggunakan pemrograman berorientasi objek. Paradigma pemrograman terstruktur 

dan pemrograman berorientasi objek merupakan hal yang berbeda, jangan 

mencampuradukkan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek 

(Rosa dan Salahudin, 2011). 

Notasi-notasi pada DFD (Edward Yourdon dan Tom DeMarco) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Notasi-notasi pada DFD (Rosa dan Salahudin, 2011) 

Notasi Keterangan 

 

 

Notasi ini yang menjadi fungsi atau 

prosedur di dalam kode program 
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Notasi Keterangan 

 

 

 
 

File atau basis data atau penyimpanan 

 

 

 
 

Entitas luar atau masukan berinteraksi 

dengan perangkat lunak yang terkait 

dengan aliran data dari sistem yang 

dimodelkan 

 

 
 

Aliran data merupakan data yang dikirim 

antar proses, dari penyimpanan ke proses 

atau dari proses ke masukan 

 

 

 

Tahapan perancangan dengan menggunakan DFD: 

1. DFD Level 0 atau sering disebut juga Context Diagram menggambarkan sistem 

yang akan dibuat sebagai entitas tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun 

sistem lain. DFD Level 0 digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem 

yang akan dikembangkan dengan entitas luar. 

2. DFD Level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul yang ada dalam 

sistem yang akan dikembangkan. DFD Level 1 merupakan hasil breakdown DFD 

Level 0 yang sebelumnya sudah dibuat (Rosa dan Salahudin, 2011). 

 

2.8 Entity Relational Diagram 

Entity Relational Diagram (ERD) dikembangkan berdasarkan Teori Himpunan. ERD 

digunakan untuk permodelan basis data relational, sehingga jika penyimpanan basis 

data menggunakan object oriented maka perancangan tidak perlu menggunakan ERD.
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Simbol-simbol yang digunakan pada ERD: 

Tabel 2. Simbol-simbol pada ERD (Rosa dan Salahudin, 2011) 

Simbol Keterangan 

 

 

 
 

Entitas merupakan data inti yang akan 

disimpan 

 

 
 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas 

 

 

 

 

 
 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas dan 

digunakan sebagai kunci akses record 

yang diinginkan 

 

 
 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas yang dapat 

memiliki nilai lebih dari satu 

 

 
 

Relasi yang menghubungkan antar entitas 

 

 
 

Penghubung antara relasi dan entitas 

dimana di kedua ujungnya memiliki 

multiplicity kemungkinan jumlah 

pemakaian 

 


