
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

2.1. Pengertian Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sistem terdapat elemen 

yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen 

tersebut dapat dipastikan bukan merupakan bagian dari sistem (Kadir, 2002). 

2.1.2. Elemen Sistem 

Menurut Abdul Kadir (2002) ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, 

yaitu : 

1. Tujuan 

Setiap sistem memiliki tujuan (goal), walaupun hanya satu atau mungkin 

banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang dapat mengarahkan  

sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Setiap 

sistem memiliki tujuan yang berbeda-beda. 

2. Masukan (Input) 

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

dan selanjutnya menjadi bahan yang akan diproses. Masukkan dapat berupa 
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hal-hal yang berwujud maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang 

berwujud adalah barang mentah, sedangkan contoh masukan yang tidak 

berwujud adalah informasi. 

3. Keluaran (Output) 

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, 

keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. 

4. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari 

masukan menjadi keluaran yang berguna dan akan lebih bernilai, misalnya 

berupa informasi dan produk. 

5. Mekanisme pengendalian dan umpan balik 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang menampilkan keluaran. Umpan 

balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. 

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.  

6. Batasan  

Batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar 

sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, 

atau kemampuan sistem. 

 

 

2.2. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 
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Sistem Informasi Akademik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

menyajikan informasi dan menata adminitrasi yang berhubungan dengan kegiatan 

akademis. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini diharapkan kegiatan 

administrasi akademis dapat dikelola dengan baik dan informasi yang diperlukan 

dapat diperoleh dengan mudah dan cepat (Satoto, 2008). 

 

2.3.  Utilitas (Utility) 

Utilitas adalah program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan sumber daya sistem (Kadir, 2002). 

Menurut Falahah dan Iwan (2011), pendekatan utility system meninjau keberhasilan 

implementasi sistem dari sudut pandang pemanfaatan sistem dari enak segi, yaitu: 

1. Possesion Utiltiy 

Adalah mencoba menjawab siapa yang harus menerima keluaran sistem. 

2. Goal Utility 

Mencoba menjawab sistem informasi tersebut dibutuhkan, dengan menayakan 

apakah keluaran sistem memiliki peranan yang berarti bagi organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

3. Place Utility 

Yaitu menjawab ruang lingkup distribusi informasi, mengevaluasi seberapa 

jauh infomasi dapat tersebar di satu lingkungan atau organisai pengguna 

infomasi tersebut. 

4. Fom Utility 
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Yaitu menjawab pertanyaan jenis keluaran yang seperti apa yang 

didistribusikan kepada para pengambil keputusan.  

5. Time Utility 

Menjawab pertanyaan menyangkut apakah sistem sudah menghasilkan 

keluaran tepat pada waktu yang sudah diinginkan oleh pengguna sistem. 

6. Actualization Utility 

Yaitu menjawab bagaimana informasi diperkenalkan dan digunakan oleh 

pengambil keputusan. 

 

2.4. Data Flow Diagram (DFD) 

Diagram arus data (Data Flow Diagram) adalah penyajian grafis dari sebuah sistem 

yang mempergunakan empat bentuk simbol yang mengilustrasikan bagaimana data 

mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut 

mencerminkan (1) unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, (2) 

proses, (3) arus data, (4) penyimpanan data dengan penjabaran sebagai berikut 

(McLeod dan George, 2008). 

1. Unsur-unsur Lingkungan. Berada di luar batas sistem. Unsur- unsur ini 

memberikan input data kepada sistem dan menerima output data dari sistem. 

Dalam DFD, tidak ada pembedaan antara data dan informasi. Seluruh arus 

maya dapat dianggap sebagai data. 

2. Proses. Proses adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Proses 

dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran, sebuah persegi panjang 

horizontal, atau sebuah persegi panjang tegak bersudut melingkar. Masing-
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masing simbol proses diidentifikasikan dengan sebuah label. Teknik 

pemberian label yang paling umum adalah dengan kata kerja dan objek, tetapi 

mempergunakan nama dari suatu sistem atau program komputer. 

3. Arus Data. Arus data terdiri atas sekumpulan unsur-unsur data yang 

berhubungan secara logis (mulai dari satu unsur data tunggal hingga satu file 

atau lebih) yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang 

lain. Simbol panah digunakan untuk menggambarkan arus ini dan dapat 

digambarkan dengan menggunakan garis lurus maupun melingkar. Arus data 

melibatkan suatu proses. Data dapat mengalir antara entitas eksternal dan 

proses, antara penyimpanan dan proses, dan antara dua proses atau lebih. 

4. Penyimpanan Data. Dalam terminologi DFD, penyimpanan data adalah suatu 

gudang data. Proses menggambar sebua DFD hanyalah mengidentifikasi 

proses-proses yang terjadi, menghubungkan mereka dengan arus-arus data, 

mengidentifikasi terminator yang memberikan input dan menerima output, 

serta menambahkan penyimpanan data saat dibutuhkan. 

 

Adapun simbol-simbol yang digunakan untuk membuat DFD adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.1. Simbol-simbol Data Flow Diagram (DFD) (Arhami, 2011) 

 Kesatuan luar, 

menunjukkan entitas 

eksternal di aman sistem 

berkomunikasi. 
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Aliran atau arus data, 

menggambarkan gerakan 

paket data atau informasi 

dari suatu bagian kebagian 

lain, dimana penyimpanan 

mewakili lokasi 

penyimpanan data. 

 

 

 

Simbol proses, 

menunjukkan transformasi 

dari masukan menjadi 

keluaran. 

 

 

Penyimpanan, digunakan 

untuk memodelkan 

kumpulan data atau paket 

data. 

 

 

2.5. Context Diagram (DFD Level 0) 

Diagram Konteks (Context Diagram) menempatkan sistem dalam suatu konteks 

lingkungan. Diagram ini terdiri atas suatu simbol proses tunggal yang 

melambangkan keseluruhan sistem. Diagram ini menunjukkan arus data yang 

mengarah dan keluar dari terminator (McLeod dan George, 2008). Ketika 

menggambarkan sebuah Context Diagram, harus: 

1. Hanya menggunakan satu simbol proses saja. 
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2. Memberikan label pada simbol proses untuk mencerminkan keseluruhan 

sistem. 

3. Jangan memberikan nomor pada simbol proses tunggal. 

4. Memasukkan seluruh terminator untuk sistem. 

5. Menunjukkan seluruh arus data yang terjadi antara terminator dan sistem. 

 

2.6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Digram (ERD) digunakan untuk mengidentifikasi data  

yang akan diambil, disimpan, dan dipanggil kembali untuk keperluan-keperluan 

tertentu dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. ERD juga 

digunakan untuk mengidentifikasi asal data yang dibutuhkan dan dilaporkan. ERD 

(model data) merupakan alat yang digunakan dalam analisis untuk menggambarkan 

kebutuhan data dan asumsi-asumsi dalam sistem yang akan dibangun atau 

dikembangkan secara terstruktur dari atas ke bawah. ERD diutamakan untuk 

pemodelan dari desain konseptual. ERD menggambarkan struktur dan keterkaitan 

tabel-tabel data yang menyusun database secara detail dan terdapat representasi data 

sebagai entitas atribut dan relasi (Marimin dkk, 2006). 

 

2.7. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk 

menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel 

mempunyai sejumlah kolom dimana setiap kolom memiliki nama yang unik. Sebuah 

PDM adalah representasi dari desain data yang memperhitungkan fasilitas dan 
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manajemen kendala sistem database yang diberikan. PDM yang lengkap mencakup 

semua bagian dari database yang diperlukan untuk membuat hubungan antara tabel 

(Pujianto, 2012). 

 

2.8. Metode Waterfall 

Metode Waterfall merupakan metode pengembangan sistem secara sistematis dan 

urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, 

testing/verification, dan maintenance. Disebut Waterfall karena tahap demi tahap 

yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan 

(Watung dkk., 2014) 

 

Gambar 2.1 . Metode Waterfall (Arifard dkk., 2014) 

Gambar 2.1 adalah tahapan-tahapan dari model waterfall. Terdapat 6 tahap, yaitu: 

1. System/Information Engineer and Modelling 
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Pemodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem 

yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting 

mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain 

seperti hardware, database, dan lain-lain. Tahap ini disebut dengan Project 

Definition. 

2. Software Requirements Analysis 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software 

engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya 

fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan lain-lain. 

3. Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi 

representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. 

Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan 

pada tahap sebelumnya. 

4. Coding 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka 

desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti 

oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui prose coding. Tahap 

ini merupakan implementasi dari tahap design yang secara teknis nantinya 

dikerjakan oleh programmer. 

5. Testing/Verification 
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Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan software. 

Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari 

error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 

didefinisikan sebelumnya. 

6. Maintenance 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti 

itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak 

ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada 

software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari 

eksternal seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya 

(Watung dkk., 2014). 

 

2.9. HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language. Dokumen HTML 

adalah file text murni yang dapta dibuat dengan editor teks sembarangan. Dokumen 

ini dikenal dengan  web page. File-file HTML ini berisi instruksi-instruksi yang 

kemudian diterjemahkan oleh browser yang ada di komputer client (user) sehingga 

isi informasinya dapat ditampilkan decara visual di komputer pengguna (user) 

(Kustiyahningsih dkk., 2011). 

 

2.10. FPDF Library 
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Software bantu FPDF merupakan pustaka (library) yang dibuat oleh Oliver Plathey 

untuk membuat dokumen PDF melalui pemograman PHP dengan mudah, lengkap 

dengan pengaturan header, footer, gambar, dan penomoran halaman. Pustaka FPDF 

berbentuk open source (Erawan, 2007). 

 

2.10.1. Metode-metode dalam FPDF Library 

Perintah-perintah pustaka FPDF didefinisikan oleh metod-metode kelas PDF yang 

berada pada file utama fpdf.php. Metode-metode ini diperlukan dalam program. File 

ini akan dipanggil pada setiap program yang menggunakan pustaka FPDF. Metode-

metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Open 

Metode ini akan membangkitkan dokumen PDF. Pengguna metode ini bersifat 

optional sebab metode AddPage secara otomatis melakukan tugas ini. Metode 

ini tanpa parameter. 

2. AddPage  

Metode AddPage akan membuat sebuah halaman baru dalam dokumen. Jika 

metode Footer dan Header sudah didefinisikan, metode – metode ini akan 

dipanggil ketika halaman baru sudah terbentuk. Sintaks metode: 

AddPage ( [string orientation] ) 

3. FPDF 

Merupakan kelas konstruktor. Dalam kelas ini, dapat diatur format, orientasi, 

dan satuan ukuran yang digunakan dalam seluruh metode (kecuali untuk 

ukuran font). Sintaks konstruktor ini: 
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FPDF ( [string orientation [, string unit [, mixed format]]] ) 

4. SetFont 

Menentukan font yang digunakan untuk mencetak. Metode ini harus 

digunakan paling tidak sekali sebelum mencetak atau hasil cetakan tidak akan 

valid. Jenis font standar atau jenis font yang ditambahkan melalui metode 

AddFont. Sintaks metode ini: 

SetFont (string family [, string style [, float size] ] ) 

 

 

5. Cell 

Mencetak suatu sel (area berbentuk empat persegi panjang) dengan optional 

border, warna background, dan string karakter. Sintaks metode ini: 

Cell (float w[, float h[, string txt[, mixed border[, int ln[, string align[, int fill[, 

mixed link] ] ] ] ] ] ] ) 

6. Output 

Metode ini akan mengirim dokumen ke tujuan yang ditentukan berupa string, 

file lokal atau browser. Sintaks metode ini: 

String Output ( [ string name [, string dest] ] ) 

(Erawan, 2007). 

MPDF adalah kelas PHP yang menghasilkan file UTF-8 HTML yang dikodekan. Hal 

ini didasarkan pada HTML2PDF, dengan sejumlah perangkat tambahan. MPDF 

menggunakan jenis font Unicode. Penggunaan MPDF adalah untuk membuat laporan 
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dengan format PDF (Portable Document Format) yang berasal dari pengkodean 

bahasa pemograman PHP. 

 

2.11. Black Box Testing 

Metode pengujian black box adalah metode pengujian yang menguji fungsionalitas 

sistem. Metode tersebut dilakukan untuk memastikan apakah fungsi berjalan dengan 

benar jika diberikan masukan yang bervariasi (Indriasari, 2012). Pengujian black box 

berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak, dengan melakukan test case 

input dari suatu program. Pengujian black box didesain untuk mengungkapkan 

kesalahan pada prasyaratan fungsional tanpa mengabaikan kerja internal dari suatu 

program (Sodikin dkk., 2009). 

Salah satu teknik pengujian black box adalah teknik pengujian Equivalence 

Partitioning. Teknik Equivalence Partitioning dilakukan dengan cara pengembang 

sistem mengidentifikasi kelas data yang mungkin dimasukkan pengguna sistem ke 

dalam antarmuka yang disediakan baik kelas data yang benar maupun kelas data yang 

salah. Kelas data yang sudah diidentifikasi kemudian diujicobakan ke dalam 

antarmuka yang ada agar terlihat apakah fungsional sistem yang sudah disediakan 

berjalan dengan baik atau tidak (Paramarta, 2013). 

 


