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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 

menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem 

yang sudah ada. Beberapa alasan sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti 

yakni terdapat permasalahan-permasalahan (problems) yang timbul dari sistem 

yang lama, untuk meraih kesempatan (opportunities) dan adanya instruksi-

instruksi (directives) (Jogiyanto, 1999) 

2.2 Konsep Dasar Sistem 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Menurut FitzGerald, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

sesuatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 1999). 

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

satu sama lain yang berusaha mencapai tujuan dalam suatu lingkungan kompleks 

(Marimin dkk, 2006). 

Sistem merupakan objek yang berisikan fakta-fakta dengan mencakup data, proses 

politik, protokol-protokol, kumpulan keahlian, perangkat keras, perangkat lunak, 
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tanggung jawab dan komponen lainnya yang mengartikan kemampuan dari 

organisasi (Watson, 2007). 

Dari beberapa defenisi sistem sebelumnya, dapat disimpulkan sistem pada 

dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang 

lain yang memiliki fungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2.2 Karakteristik Sistem 

Sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi 

ciri bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebuah sistem (Jogiyanto, 1999). Adapun 

karakteristik-karakteristik tersebut yakni: 

a. Komponen Sistem (Components) 

Sistem terdiri dari sejumlah komponen sistem (subsistem) yang bekerja 

sama menjalankan fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara 

keseluruhan. 

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan 

sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. 

c. Lingkungan Luar Sistem (Environtment) 

Lingkungan luar sistem merupakan apapun yang ada di luar lingkup sistem 

ataupun batasan sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung sistem atau interface merupakan media yang menghubungkan 

user dengan sistem dan subsistem yang lainnya untuk dapat berinteraksi. 
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e. Masukan Sistem (Input) 

Masukan sistem (input) merupakan energi yang dimasukan kedalam 

sistem. Masukan sistem dapat berupa pemeliharaan maintenance input dan 

sinyal signal input. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran sistem output adalah hasil yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang memiliki informasi. Keluaran ini merupakan 

masukan sistem yang berguna bagi subsistem yang lain. 

g. Pengolahan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mengolah data dan memproses data tersebut menjadi 

keluaran suatu dari masukan. 

h. Sasaran Sistem (Objective) 

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti, dikarenakan sasaran 

(tujuan) sangat berguna untuk menentukan masukan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. Sistem akan dikatakan berhasil 

apabila sistem mengenai tujuan atau sasarannya. 

2.2.3 Klasifikasi Sistem 

Menurut Jogiyanto setiap sistem memiliki sasaran (tujuan) yang berbeda unutk 

setiap kasus yang terjadi dalam sistem tersebut (Jogiyanto, 1999). Oleh karena itu, 

sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang antara lain: 
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a. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak 

tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada 

secara fisik. 

b. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

dibuat oleh manusia. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem 

yang dirancang oleh manusia dengan melibatkan interaksi antara manusia 

dan mesin disebut dengan human machine system. 

c. Sistem Tertentu (deterministic system) dan Tak Tentu (probability system) 

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang 

dapat diprediksi, sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang masa 

depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

d. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

berpengaruh dengan lingkungan luarnya dan dapat bekerja secara 

otomatis, Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan 

terpengaruh oleh lingkungan luarnya. 

2.3 Konsep Dasar Informasi 

2.3.1 Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang sudah diolah dan data tersebut memiliki makna dan 

nilai bagi penerimanya (Rainer dan Cegielski, 2010). Informasi juga dapat 
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diartikan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 1999). 

Dari beberapa defenisi sebelumnya, penulis menyimpulkan informasi merupakan 

hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berharga atau bernilai bagi 

penerimanya dengan berdasarkan suatu kejadian-kejadian nyata dalam 

pengambilan suatu keputusan. 

2.3.2 Siklus Informasi 

Menurut John Burch, data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, 

penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan 

melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan lainnya yang akan 

membuat sejumlah data akan kembali. Data tersebuat akan dianggap sebagai 

input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus 

informasi (information cycle) (Jogiyanto, 1999). 

2.3.3 Kualitas Informasi 

Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok, yaitu 

akurasi (accuracy), relevansi (relevancy) dan tepat waktu (timeliness) (Jogiyanto, 

1999). 

a. Akurat (Accuracy) 

Akurat berarti harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Akurat juga dapat diartikan informasi yang jelas dan 

memiliki maksud. 
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b. Relevan (Relevancy) 

Relevan berarti informasi memiliki manfaat untuk penerimanya karena 

relevansi informasi untuk setiap penerima berbeda-beda. 

c. Tepat Waktu (Timelines) 

Tepat waktu maksudnya informasi yang datang pada penerima tidak boleh 

terambat karena informasi yang sudah usang (lama), tidak memiliki nilai 

lagi untuk landasan pengambilan keputusan. 

2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leicth dan K. Roscoe, sistem informasi adalah suatu sistem 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

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

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan (Jogiyanto, 1999). 

Sistem informasi dapat diartikan sebagai pengaturan orang-orang, perangkat 

keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data dan politik serta cara 

yang tepat dalam menyimpan, mendapatkan, mengubah dan menyebarkan 

informasi dalam suatu organisasi (O’brien dan Marakas, 2007). 

Menurut Raymond McLeod Jr, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem 

yang sudah terkomputerisasi yang membuat sistem informasi berguna untuk 

pemakainya dengan keparluan yang sama (Gaol, 2008). Sedangkan menurut 

James A. O'Brien, sistem informasi adalah sebuah perpaduan/gabungan orang-

orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan sumber daya 
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data yang mengumpulkan mengubah dan menyebarkan informasi pada sebuah 

organisasi (Gaol, 2008). 

Sistem informasi juga dapat diartikan kumpulan komponen yang berhubungan 

secara teknis yang dapat mengambil, memproses, menyimpan, dan menyebarkan 

informasi untuk mendukung membuat keputusan dan mengontrol organisasi 

(Laudon dan Laudon, 2005). 

Dari Pejelasan beberapa defenisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi merupakan komponen yang terdiri dari elemen-elemen seperti manusia, 

teknologi informasi dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, 

menganalisis dan mendistribusikan informasi untuk mencapai suatu tujuan. 

2.5 Penduduk 

Penduduk atau warga merupakan orang yang mendiami suatu daerah atau tempat 

secara resmi dan legal. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk 

khususnya karena dapat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi suatu daerah 

atau negara bahkan dunia. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor 

demografi yaitu kematian (mortalitas), kelahiran (fertilitas) dan perindahan 

(migrasi). Keadaan struktur atau komposisi penduduk yang berbeda terdapat tiga 

jenis yaitu piramida penduduk muda (pertumbuhan penduduk dan berkembang), 

piramida stationer (tingkat kematian dan kelahiran penduduk rendah) dan 

piramida penduduk tua (penurunan tingkat kelahiran yang pesat dan tingkat 

kematian kecil sekali) (Harwantiyoko dan Katuuk, 1997). 
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2.6 XAMPP 

XAMMP merupakan suatu paket aplikasi yang terdiri dari Apache Server, 

MySQL, PHP dan perl. XAMPP merupakan kependekan dari X (multi platform), 

A (apache HTTP server), M (MySQL databases server), P (PHP scripting 

language) dan P (Perl scripting language). Apache Server merupakan aplikasi 

untuk server website untuk dijalankan di internet. Namun pada Apache yang 

dipaketkan oleh XAMPP ini, sudah terdapat dua modul pengolah pemrograman di 

sisi server (server-side scripting), yaitu PHP dan Perl. MySQL merupakan 

aplikasi server database yang mumpuni dan banyak digunakan pada aplikasi 

berbasis web (Winarto, 2009). 

2.7 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan sebuah bahasa pemrograman yang 

hanya dapat berjalan pada sisi server (Server Side Scripting). Artinya proses yang 

dibuat dengan PHP tidak akan berjalan tanpa menggunakan web server. PHP 

digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web agar web tersebut dapat 

digunakan secara dinamis, seperti menambah, mengubah, membaca, serta 

menghapus suatu konten. PHP tidak menggantikan peran utama HTML sebagai 

pondasi kerangka web, namun untuk melengkapi kekosongan. HTML merupakan 

bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun kerangka atau pondasi 

web. Sedangkan PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

proses aksi yang terdapat dalam konten web (Saputra, 2013). 
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2.8 Database 

Menurut Hofler dan Kroenke Database Management System (DBMS) adalah 

suatu sistem pengelolaan berkas elektronik yang dapat menyimpan dan mengelola 

berbagai macam tipe data dalam suatu sistem yang terintegrasi (Sarosa, 2005). 

2.9 SDLC (System Development Life Cycle) 

SDLC (System Development Life Cycle) merupakan proses mengembangkan atau 

mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau 

metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat 

lunak sebelumnya (berdasarkan best pratice atau cara-cara yang sudah teruji 

baik). Terdapat banyak model yang dapat digunakan dalam membangun maupun 

mengembangkan sistem berbasis SDLC yaitu: Model Waterfall, Model Prototype, 

Model Rapid Application Development (RAD), Model Iterative dan Spiral (Rosa 

dan Salahudin, 2011). 

2.10 SDLC (System Development Life Cycle) Model Prototype 

Model pengembangan sistem prototype sangat baik digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam kesalahpahaman antara user dan analis yang 

timbul akibat user tidak mampu mendefenisikan secara jelas kebutuhannya. 

Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja 

(prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang 

biasa digunakan ahli sistem dan ahli bisnis. Prototyping disebut juga Rapid 

Application Design (RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat desain 

sistem. 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat 

mengembangkan sistem dengan menggunakan model prototype (Rosa dan 

Salahudin, 2011): 

1. Mendengarkan Pelanggan 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara 

mendengar kebutuhan pelanggan sebagai pengguna sistem perangkat lunak 

untuk menganalisis serta mengembangkan kebutuhan pengguna. 

2. Merancang dan Membuat Prototype 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe sistem 

yang disesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3. Uji Coba 

Pada tahap ini, dilakukan pengujian prototype sistem oleh pengguna 

kemudian dilakukan evaluasi sesuai dengan kekurangan-kekurangan dari 

kebutuhan pelanggan. Jika sistem sudah sesuai dengan prototipe, maka 

sistem akan diselesaikan sepenuhnya. Namun, jika masih belum sesuai 

kembali ke tahap pertama. 

Gambar 2.1 SDLC Model Prototype (Rosa dan Salahudin, 2011) 



15 
 

2.11 UML (Unified Model Language) 

UML (Unified Model Language) didesain oleh konsorsium untuk mendesain dan 

menganalisa berorintesi objek. UML merupakan metode standar untuk 

dokumentasi perangkat lunak berorientasi objek (Siswoutomo, 2005). 

Menurut Siswoutomo (2005), keuntungan menggunakan UML adalah sebagai 

berikut: 

1. Perangkat lunak terdesain dan terdokumentasi secara profesional sebelum 

dibuat. 

2. Dalam pengkodean memiliki efisien yang tinggi karena terdesain terlebuh 

dahulu. 

3. Kesalahan dapat diminimalisir pada saat penggambaran desain. 

4. Gambaran dari sistem dapat terlihat dengan jelas. 

 

UML memiliki banyak diagram antara lain object diagram, class diagram, 

component diagram, composite structure diagram, package diagram, use case 

diagram, activity diagram, state machine diagram, sequence diagram, 

communication diagram, timming diagram, interaction oveview diagram 

(Siswoutomo, 2005). 

2.11.1 Usecase Diagram 

Usecase merupakan pemodelan untuk tingkah laku sistem informasi yang akan 

dibuat. Usecase mendeskripsikan sebuah interanksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yana akan dibuat. Usecase juga dapat digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem dan siapa saja yang 
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berhak atas perintah-perintah yang ada pada sistem tersebut. Usecase harus 

dengan penamaan yang singkat dan mudah dimengerti (Rosa dan Salahudin, 

2011). 

Berikut ini merupakan simbol-simbol yang digunakan pada usecase diagram 

adalah: 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Usecase Diagram (Rosa dan Salahudin, 2011) 

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 

frase nama use case 

Aktor 

 Orang, proses, datau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat  

Asosiasi 

 
Komunikasi antara aktor dengan 

use caseyang berpatisipasi pada 

use case atau use case yang 

memiliki interaksi dengan aktor 

Ekstensi 

 

Relasi use case tambahan 

kesebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use 

case tambahan itu. 

Generalisasi 
 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) antara 

dua buah  use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih 

umum dari lainya 

Include 

(menggunakan) 
 

Relasi usecase tambahan kesebuah 

usecase yang memerlukan usecase 

ini untuk menjalankan fungsinya 

atau sebagai syarat dijalankannya 

usecase ini. 
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2.11.2 Activity Diagram 

Activity diagram (diagram aktivitas) menggambarkan aliran kerja dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem 

bukan apa yang dapat dilakukan oleh aktor tapi aktifitas yang dilakukan oleh 

sistem (Rosa dan Salahudin, 2011). 

Untuk penjelasan sismbol-simbol yang biasa digunakan pada activity diagram 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Activity Diagram (Rosa dan Salahudin, 2011) 

Nama Simbol Deskripsi 

Status awal 
 

Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal 

Aktivitas 
 Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

Percabangan 

 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. 

Swinelane 

 Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi. 

 

 

 



18 
 

2.11.3 Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefenisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (Rosa dan 

Salahudin, 2011). 

Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam diagram kelas (class diagram): 

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Class Diagram (Rosa dan Salahudin, 2011) 

Nama Simbol Deksripsi 

Kelas (Class)  Kelas pada struktur sistem 

Interface 

(Interface) 

 

Relasi antar kelas konsep 

interface. 

Asosiasi 

(Association) 
 

Relasi antar kelas dengan 

makna umum. Biasanya juga 

disertai dengan multiplicy. 

Asosiasi berarah 

(Direct Association) 

 
Relasi antar kelas dengan 

makna kelas satu digunakan 

oleh kelas lainnya. Biasanya 

juga disertai dengan multiplicy 

Generalisasi  Relasi antar kelas dengan 

makna generalisasi-spesialisasi 

Kebergantungan 

(Dependency) 
 

Relasi antar kelas dengan 

makna kelas kebergantungan 

antar kelas 

Agregasi 

(Aggreation) 
 Relasi antar kelas dengan 

makna semua-sebagian 
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2.11.4 Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada usecase dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima oleh 

objek. Banyaknya diagram sekuen yang kan dibangun sesuai dengan 

pendefenisian usecase yang memiliki proses sendiri (Rosa dan Salahudin, 2011). 

Berikut ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada diagram sekuen : 

Tabel 2.4 Simbol-Simbol Sequence Diagram (Rosa dan Salahudin, 2011) 

Nama Simbol Deskripsi 

Aktor  Atau 

 

Orang, proses, atau sistem 

lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi 

yang di buat diluar sistem  

Garis hidup 

(lifetime) 

 Menanyakan kehidupan 

suatu objek 

Objek  Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan 

Waktu aktif  

 

Menyatakan objek dalam 

keadaan aktif dan 

berinteraksi pesan 

Pesan tipe 

create 

  Menyatakan suatu objek 

membuat objek yang lain, 

arah panah mengarah pada 

objek yang dibuat 

Pesan tipe call 

 

 

Menyatakan suatu objek 

memanggil operasi / operasi 

metode yang ada pada objek 

lain atau dirinya sendiri 

Actor 

Nama objek : nama kelas 
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Pesan tipe send 

 
 

Menyatakan  bahwa suatu 

objek mengirimkan data / 

masuk / informasi keobjek 

lainnya, arah panah 

mengarah pada objek kirim 

Pesan tipe 

return 

  

Menyatakan bahwa suatu 

objek yang telah 

menjalankan operasi atau 

metode menghasilakan 

suatu pengembalian ke 

objek tertentu 

Pesan tipe 

destroy 

  

Menyatakan suatu objek 

mengakhiri hidup atau yang 

lain, arah panah mengarah 

pada objek yang diakhiri 

 

2.12 Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

perangkat lunak Black-Box Testing. Pengujian menggunakan Black-Box Testing 

berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan menggunakan 

pengujian ini, memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan 

serangkaian kondisi input sepenuhnya menggunakan persyaratan fungsional untuk 

suatu program (Pressman, 2002). Menurut Roger S. Pressman, pengujian black-

box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori  sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2. Kesalahan interface (tampilan halaman). 

3. Kesalahan dalam struktur data atau mengakses data eksternal. 

4. Kesalahan kinerja. 

5. Inisialsasi dan kesalahan terminasi. 


