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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Sistem 

Sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa bagian yang 

saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu 

(Wahyono, 2004). 

 

2.2. Informasi 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih 

berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan suatu 

keputusan (Wahyono, 2004). 

 

Setiap informasi, memiliki beberapa karakteristik yang menunjukkan sifat 

dari informasi itu sendiri. Karakteristik-karakteristik informasi tersebut antara 

lain: 

1. Benar atau salah. 

Karakteristik tersebut berhubungan dengan sesuatu yang realitas atau tidak 

dari sebuah informasi. 

2. Baru. 

Sebuah informasi dapat berarti sama sekali baru bagi penerimanya. 
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3. Tambahan. 

Sebuah informasi dapat memperbaharui atau memberikan nilai tambah 

pada informasi yang sudah ada. 

4. Korektif. 

Sebuah informasi dapat menjadi bahan koreksi bagi informasi sebelumnya, 

salah atau palsu. 

5. Penegasan. 

Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada, hal ini masih 

berguna karena dapat meningkatkan persepsi penerima atas kebenaran 

informasi tersebut. 

 

Kualitas informasi (quality of information) sangat dipengaruhi atau 

ditentukan oleh tiga hal antara lain sebagai berikut: 

1. Relevansi (Relevancy). 

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya, relevansi 

informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. 

2. Akurasi (Accuracy). 

Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias 

atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas 

mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan sebuah informasi dapat 

terjadi karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau 

kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli tersebut. 

3. Tepat waktu (timeliness). 

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya 

tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai 
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nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan 

yang akan diambil. 

Kebutuhan akan tepat waktunya sebuah informasi itulah yang pada 

akhirnya akan menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi. Hal itu dapat 

dipahami karena kecepatan untuk mendapatkan, mengolah dan 

mengirimkan informasi tersebut memerlukan bantuan teknologi-teknologi 

terbaru. 

 

2.3. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsitem 

informasi yang dibutuhkan oleh organisasi terhadap pengolahan data yang 

menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 

(wahyono, 2004). 

Menurut Kristanto (2003), komponen-komponen sistem informasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Input.  

Input adalah semua data yang dimasukan ke dalam sebuah sistem 

informasi. 

2. Proses. 

Proses merupakan kumpulan prosedur untuk memanipulasi input yang 

kemudian disimpan dalam bagian basis data dan seterusnya diolah menjadi 

suatu output yang digunakan oleh penerima. 
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3. Output. 

Output merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang sudah 

diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dipakai penerima. 

Komponen ini berhubungan dengan pemakai sistem informasi dan 

merupakan tujuan akhir dari pembuatan sistem. 

4. Basis data.  

Basis data merupakan kumpulan data-data yang saling berhubungan satu 

sama lain yang disimpan dalam perangkat keras komputer dan diolah 

menggunakan perangkat lunak. Basis data merupakan file yang memiliki 

keterkaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu 

bangunan data. 

5. Teknologi. 

Teknologi merupakan bagian yang berfungsi untuk memasukkan input, 

mengolah input dan menghasilkan output. Teknologi ini meliputi 

hardware, software, dan brainware.  

6. Kendali. 

Kendali merupakan semua tindakan yang diambil untuk menjaga sistem 

informasi tersebut berjalan dengan lancar. 

 

2.4. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) 

Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) yaitu beasiswa yang diberikan 

kepada mahasiswa jenjang S1 atau DIII untuk mendukung studinya agar 

mampu meningkatkan prestasi, baik pada bidang akademik maupun bidang 

ekstrakulikuler dan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk 

meringankan beban ekonomi agar mereka mampu menyelesaikan studi tepat 

pada waktunya (Komanhar, 2014). 
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2.5. Sorting 

Sorting merupakan suatu proses dimana suatu susunan data yang semula 

dalam kondisi acak dapat menjadi urut, baik dari yang terkecil sampai dengan 

data yang terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai dengan data 

terkecil (Gunawan, 2000). Terdapat beberapa algoritma yang digunakan 

dalam pengurutan data, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

2.5.1.  Merge sort 

Merge sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen 

satu dengan elemen yang lain, apabila nilainya lebih kecil maka datanya 

ditampung dielemen yang lain lagi (Kristanto, 2009). 

Merge sort merupakan algoritma rekursif, yang bekerja dengan membagi 

array menjadi 2-elemen subarray yang terurut, menggabungkan kembali 

menjadi 4-elemen yang terurut, menggabungkan kembali menjadi 8-elemen 

demikian seterusnya hingga hanya dua subarray yang akan digabungkan. 

Setelah penggabungan akhir, suatu array yang terurut didapatkan. (Yatini, 

2005). 

 

2.5.2.  Insertion sort 

 

Insertion sort adalah metode pengurutan data pada setiap iterasi loop 

utamanya menyisipkan elemen berikutnya pada posisi yang benar terhadap 

subarray yang telah diproses (Yatini, 2005). Metode ini menggeser element 

dengan membuat ruang untuk setiap elemen yang disisipkan. Penyisipan data 

dimulai dengan mengeluarkan data pada posisi terakhir dan menampungnya 

di variabel temp.  Setiap putaran insertion sort terdiri atas tiga proses yaitu: 
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1. Menyalin data yang akan diproses ke temp. 

2. Membandingkan temp dan data di kiri serta menggeser data ke kanan. 

3. Menyalin kembali temp ke larik. 

 Insertion sort ini memiliki beberapa keuntungan antara lain: 

1. Implementasi yang sederhana. 

2. Paling efisien untuk data berukuran kecil. 

3. Merupakan online algorithmic, yang berarti bisa langsung melakukan sort 

setiap data baru. 

 

2.6. PHP 

Pada tahun 1995, PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Ledorf, yang diberi 

nama FI (Form Interpreted) dan digunakan untuk mengelola form dari Web. 

Pada perkembangannya, kode tersebut dirilis ke umum sehingga mulai 

banyak dikembangkan oleh programmer di seluruh dunia. Tahun 1997, PHP 

2.0 dirilis pada versi ini sudah terintegrasi dengan bahasa pemograman C dan 

dilengkapi dengan modulnya sehingga kualitas kerja PHP meningkat secara 

signifikan. Pada tahun 1997, sebuah perusahaan yang bernama Zend merilis 

ulang PHP dengan lebih bersih, baik, dan cepat. Tahun 1999, PHP versi 4.0 

dirilis versi yang paling banyak digunakan pada awal abad 21 karena sudah 

mampu membangun web komplek dengan stabilitas kecepatan yang tinggi. 

Tahun 2004, Zend merilis PHP 5.0 dalam versi ini juga memasukan model 

pemograman beriorientasi obyek kedalam PHP untuk menjawab 

perkembangan bahasa pemograman ke arah paradigma berorientasi obyek. 

Lalu pada versi 6.0 PHP banyak fitur penting yang telah ditambahkan ke 

dalam PHP 6.0 antara lain: 
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 Support Unicode, dukungan terhadap penggunaan Unicode telah 

ditambahkan sehingga lebih mudah untuk membangun dan memelihara 

aplikasi. 

 Perbaikan keamanan. 

 Fitur dan kontruksi baru, sejumlah fitur sintaks baru ditambahkan seperti 

64-bit integer type, membangun perulangan array multidimesi, serta 

dukungan untuk labeled breaks. 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) yaitu bahasa pemrograman web server-side 

yang bersifat open source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan 

HTML dan berada pada server (server side HTML embedded scripting). PHP 

adalah script yang digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. 

Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu 

diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima 

client selalu yang terbaru (up to date). Semua script PHP dieksekusi pada 

server di mana script tersebut dijalankan.  

Kelebihan PHP antara lain: 

1. PHP merupakan perangkat lunak yang open source. 

2. Menggunakan bahasa server-side script yang dinamis. 

3. Akses ke system database yang lebih mudah dipahami, seperti MySQL. 

4. Dalam sisi bahasa, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah. 

5. PHP didukung oleh beberapa web server mulai dari Apache, IIS, Lighttpd, 

hingga Xitami, dengan konfigurasi yang ralatif mudah. 

6. PHP juga dilengkapi dengan dukungan berbagai macam database yang 

popular, seperti: Oracle, PostgreSQL, dan MySQL. 
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2.7. XAMPP 

XAMPP merupakan suatu paket software yang terdiri dari Apache, MySQL 

dan PHP. Apache adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan suatu 

komputer menjadi web server. MySQL adalah DBMS (Database 

Management System), yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk mengolah data 

dalam database. Sedangkan PHP adalah bahasa pemrograman server side 

coding yang sering digunakan untuk menciptakan halaman web. Penggunaan 

paket software ini memudahkan penulis dalam pembangunan sistem terutama 

dalam pengelolahan database (Kadir, 2009). 

 

2.8. MySQL 

MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database bernama 

Michael Widenius. MySQL database server adalah RDBMS (Relasional 

Database Management System) yang dapat menangani data yang bervolume 

besar. MySQL adalah database yang paling popular diantara database-

database yang lain. 

 

MySQL adalah program database yang mampu mengirim dan menerima data 

dengan sangat cepat dan multi user. MySQL merupakan DBMS yang 

multithread, multi-user yang bersifat gratis di bawah lisensi GNU General 

Public Licence (GPL). MySQL sudah cukup lama dikembangkan, beberapa 

fase penting dalam pengembangan MySQL adalah sebagai berikut : 

 MySQL dirilis pertama kali secara internal pada  23 mei 1995. 

 Versi Windows dirilis pada 8 Januari 1998 untuk Windows 95 dan 

Windows NT. 
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 Versi 3.23: beta dari Juni 2000, dan dirilis pada Januari 2001 

 Versi 4.0: beta dari Agustus 2002, dan dirilis pada Maret 2003 (Unions). 

 Versi 4.1: beta dari bulan Juni 2004, dirilis pada bulan Oktober 2004 (R-

trees dan –trees, subqueries, prepared statement). 

 Versi 5.0: beta dari bulan Maret 2005, dirilis pada Oktober 2005. (cursor, 

stored procedure, trigger, views XA transaction). 

 Sun Microsystem membeli MySQL AB pada tanggal 26 Februari 2008. 

 Versi 5.1 : dirilis 27 November 2008 (event scheduler, partitioning, plug-

in, row-based replication, server log table). 

Kelebihan dan keuntungan memakai MySQL 

MySQL memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan dibandingkan database 

lain, di antaranya adalah: 

1. Banyak ahli berpendapat MySQL merupakan server tercepat. 

2. MySQL merupakan system manajemen database yang OpenSource, yaitu 

software ini bersifat free atau bebas digunakan oleh perseorangan atau 

instansi tanpa harus membeli atau membayar kepada pembuatnya. 

3. MySQL mempunyai performa yang tinggi tapi simpel. 

4. Database MySQL mengerti bahasa SQL (Structured Query Language). 

5. MySQL dapat diakses melalui protocol ODBC (Open Database 

Connectivity) buatan Microsoft. Ini menyebabkan MySQL dapat diakses 

oleh banyak software. 

6. Semua klien dapat mengakses server dalam satu waktu, tanpa harus 

menunggu yang lain untuk mengakses database. 
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7. Databassse MySQL dapat diakses dari semua tempat di internet dengan 

hak akses tertentu. 

8. MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas 

besar, sampai berukuran Gigabyte. 

9. MySQL dapat berjalan di berbagai operating system seperti Linux, 

Windows, Solaris, dan lain-lain. (Komputer, 2010). 

 

2.9. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah notasi yang lengkap untuk 

membuat visualisasi model suatu sistem. Sistem berisi informasi dan fungsi, 

tetapi yang secara normal digunakan untuk memodelkan sistem komputer 

(Yasin, 2012). 

 

UML merupakan bahasa pemodelan berorientasi obyek muncul antara sekitar 

pertengahan tahun 1970-an dan akhir tahun 1980-an yang dikenal dengan 

bahasa pemrograman berorientasi obyek dan aplikasi komplek yang 

berkembang, yang dimulai untuk eksperimen dengan pendekatan alternatif 

untuk analisis dan desain. 

 

Tujuan dari Unified Modeling Language (UML) diantara lain sebagai berikut: 

1. Memodelkan suatu sistem (bukan hanya perangkat lunak) yang 

menggunakan konsep berorientasi obyek. 

2. Menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh 

manusia maupun mesin. 

3. Memberikan bahasa yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman. 
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Keuntungan menggunakan Unified Modeling Language (UML), adalah 

sebagai berikut: 

1. Software terdesain dan terdokumentasi secara professional sebelum dibuat. 

2. Desain yang dibuat terlebih dahulu membuat reusable code dapat dikode 

dengan tingkat efisiensi yang tinggi. 

3. „Lubang‟ dapat ditemukan saat penggambaran desain. 

4. Dengan membuat UML dapat melihat gambaran besar dari suatu software. 

UML menjanjikan akan menghasilkan  hasil dengan biaya rendah, 

software lebih efisien, lebih dapat dipercaya, dan hubungan antar bagian 

yang terlibat menjadi lebih baik (Siswoutomo, 2005). 

 

UML merupakan sintaks umum untuk membuat model logika dari suatu 

sistem dan digunakan untuk menggambarkan sistem agar dapat dipahami 

selama fase analisis dan desain. UML biasanya disajikan dalam bentuk 

diagram atau gambar yang meliputi class beserta atribut dan operasinya, serta 

hunbungan antar class yang meliputi inheritance, association dan komposisi.  

 

UML terdiri dari banyak diagram antara lain sebagai berikut: 

 

2.9.1. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah gambaran dari beberapa atau seluruh aktor dan use 

case dengan tujuan mengenali interkasi mereka dalam suatu sistem. use case 

diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, 

yang ditentukan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. 

Sebuah use case merepresentasikan sebuah interkasi antara aktor dengan 

sistem (Yasin, 2012).  
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Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

yang akan dibuat. use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin 

dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian apa 

yang disebut aktor dan use case. 

 Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu 

merupakan orang. 

 Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor (Shalahuddin, 2013). 

 

Simbol-simbol yang digunakan pada use case diagram ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Simbol pada use case diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Use Case 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor, biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja di awal di frase nama 

Use Case. 

Aktor 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang akan 

dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri.  
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Nama Simbol Deskripsi 

Asosiasi 

 
 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi 

merupakan hubungan statis antar elemen yang 

menggambarkan elemen yang memiliki atribut 

berupa elemen lain, atau elemen yang harus 

mengetahui eksistensi elemen lain.   

Ekstensi 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walaupun tanpa use case 

tambahan itu, mirip dengan prinsip inheritance 

pada pemrograman berorientasi obyek. 

Biasanya use case tambahan memiliki nama 

depan yang sama dengan use case yang 

ditambahkan. Misalnya arah panah mengarah 

pada use case yang ditambahkan, biasanya use 

case yang menjadi extend-nya merupakan jenis 

yang sama dengan use case yang menjadi 

induknya. 

Generali

sasi 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-

khusus) anatara dua buah use case dimana 

fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum 

dari yang lainnya, misalnya: arah panah 

mengarah pada use case yang menjadi 

generalisasinya (umum). Generalisasi 

merupakan hubungan hirarkis antara elemen. 

Elemen dapat mewarisi semua atribut dan 

metode elemen asalnya dan menambah 

fungsionalitas baru. 

Include  

<<include>> 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

yang ditambahkan memerlukan use case ini 

untuk menjalankan fungsinya atau sebagai 

syarat. 

 

 

2.9.2. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar obyek di dalam dan di 

sekitar termasuk pengguna, display,dan sebagainya berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi 

vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (obyek-obyek yang terkait). Sequence 

diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian 



17 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk 

menghasilkan output tertentu (Yasin, 2012). 

 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan obyek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup obyek dan message yang dikirim dan diterima 

obyek. Oleh karena itu untuk menggambarkan sequence diagram maka harus 

diketahui obyek-obyek yang terlibat dalam sebuah use case beserta dengan 

metode-metode yang dimiliki kelas yan diinstansiasi menjadi obyek itu. 

Membuat sequence diagram juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang 

ada pada use case. 

 

Banyaknya sequence diagram yang harus digambarkan adalah minimal 

sebanyak pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri atau yang 

penting semua use case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan 

sudah dicakup pada sequence diagram sehingga semakin banyak use uase 

yang didefinisikan maka sequence diagram yang harus dibuat juga semakin 

banyak (Shalahuddin, 2013). 

Simbol-simbol yang digunakan pada sequence diagram ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Simbol-simbol pada sequence diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Aktor  Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di 

luar sistem informasi yang akan dibuat itu 

sendiri. 

Lifeline  

 

 

Menyatakan kehidupan suatu obyek, untuk 

menggambarkan kelas dan obyek. 
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Nama Simbol Deskripsi 

Obyek message 

 

Menyatakan obyek yang berinteraksi (pesan). 

Waktu Aktif  

 

Menyatakan obyek dalam keadaan aktif dan 

berinteraksi, semua yang terhubung dengan 

waktu aktif. 

Pesan tipe 

create 
 

Menyatakan suatu obyek membuat obyek yang 

lain, arah panah mengarah pada obyek yang 

dibuat. 

Pesan tipe 

call 

  

Menyatakan suatu obyek memanggil 

operasi/metode yang ada pada obyek lain atau 

dirinya sendiri, sesuai dengan kelas obyek yang 

berinteraksi. 

Pesan tipe 

return 

 
 

Menyatakan bahwa suatu obyek yang telah 

menjalankan suatu operasi atau metode 

menghasilkan suatu kembalian ke obyek 

tertentu, arah panah mengarah pada obyek yang 

menerima kembalian. 

 

 

2.9.3. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian alir aktivitas dalam sistem yang 

dirancang, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam 

suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti 

use case atau interaksi. Activity diagram berupa flow chart yang digunakan 

untuk memperlihatkan alir kerja dari sistem (Yasin, 2012). 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 

yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Simbol-simbol yang digunakan pada activity diagram ditunjukkan pada  

tabel3. 
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Tabel 3. Simbol-simbol pada activity diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

 Status Awal 

 

Status awal aktivitas sistem, 

sebauh aktivitas memiliki 

sebuah status awal. 

 Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

 Percabangan/decision 

 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

 Penggabungan / join 

 
 

Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

 Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah 

status akhir 

 Swimlane 

 

Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas yang terjadi. 

 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan dalam mendefinisikan hal-hal 

berikut : 

a. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

b. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface 

dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka 

tampilan. 

c. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

d. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak (Shalahuddin, 

2013).  


