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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tracer Study 

 

Tracer Study merupakan studi yang dilakukan terhadap lulusan perguruan tinggi yang 

terkait dengan transisi perguruan tinggi dengan dunia kerja. Sasaran studi adalah 

lulusan perguruan tinggi baik yang sudah bekerja pada suatu instansi atau wirausaha 

maupun lulusan yang belum bekerja (Badan Penjamin Mutu Universitas Udayana, 

2008). 

 

Tracer Study juga memberikan informasi yang berharga dari evaluasi hasil 

pendidikan dan pelatihan di instansi tertentu, dengan demikian tracer study mampu 

menyediakan sebuah keputusan untuk membuat rencana kegiatan pendidikan yang 

akan datang (Ramirez et al.,2014). 

 

2.2 Rational Unified Process (RUP) 

 

Rational Unified Process(RUP) merupakan proses pengembangan software yang 

mempunyai karakter case-driven (berdasarkan penggunaan kasus) dan architecture-

centric (fokus pada arsitektur).  Tujuan utama dari RUP adalah untuk memastikan 

bahwa software yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan 

kebutuhan pengguna.  Hal itu juga memastikan bahwa software dihasilkan dengan 
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waktu dan biaya yang ditentukan.  Siklus hidup RUP dibagi menjadi 4 tahap yang 

berbeda:  Inception, Collaboration, Construction dan Transition. Setiap tahap 

memiliki 9 proses, yaitu:  Business Modeling, Requirements, Analysis and Design, 

Implementation, Test, Deployment, Configuration and Change Management, Project 

Management, dan Environment (Putra, et al.,2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Arsitektur rational unified process (Sumber: Rational Unified Process 

Best Practices for Software Development Teams). 

 

Aktifitas dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan RUP terfokus pada 

pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language (UML), karena 

menggunakan konsep berorientasi objek atau object oriented.  RUP terdiri dari dua 

dimensi, seperti pada Gambar 1, dua dimensi dalam RUP yaitu: 

a. Struktur dinamis, menggambarkan aspek dinamis dalam sebuah pengembangan 

perangkat lunak, yang dijabarkan dalam beberapa fase yang memiliki major 

milestone atau tonggak utama sebagai tanda berakhirnya fase tersebut. Setiap 
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fase dapat terdiri dari satu atau lebih pengulangan atau iterasi.  Dimensi 

horizontal ini terdiri atas Inception, Elaboration, Construction dan Transition. 

b. Struktur statis, merupakan dimensi vertikal yang mewakili aspek-aspek statis dari 

sebuah pengembangan perangkat lunak terdiri dari empat elemen penting, yakni 

siapa yang melakukan (who is doing), apa (what), bagaimana (how) dan kapan 

(when).  Dimensi ini terdiri atas Business Modeling, Requirement, Analysis and 

Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration dan Change 

Manegement, Project Management, Environtment (Manalil, 2010). 

 

2.2.1 Struktur Dinamis RUP 

 

Struktur dinamis berhubungan dengan siklus pengembangan perangkat lunak dibagi 

ke dalam empat fase yang berurutan yaitu: 

a. Inception, fase awal atau inception adalah fase yang menjelaskan batasan 

kegiatan, menentukan bisnis proses, melakukan analisis kebutuhan pengguna, 

melakukan perancangan awal perangkat lunak (perancangan arsitektural dan use 

case).  Fase ini akan menghasilkan proses bisnis, use case awal dan rencana 

pengembangan proyek. 

b. Elaboration, tujuan dari fase elaborasi (elaboration) adalah untuk menganalisa 

permasalahan utama, membangun arsitektur dasar, mengembangkan rencana 

proyek, dan menghilangkan resiko tertinggi dari proyek.  Hasil dari fase elaborasi 

ini adalah sebuah use case yang sudah 80%, deskripsi arsitektur perangkat lunak, 

persyaratan non-fungsional, dan gambaran umum pengembangan perangkat 

lunak. 
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c. Construction, fase kontruksi terfokus pada pengembangan perangkat lunak baik 

komponen utama maupun fitur-fitur pendukung dengan melakukan sederet 

iterasi.  Setiap iterasi terdapat proses analisa, desain, implementasi, dan 

pengujian.  Proses pengembangannya dapat menggunakan kronstruksi paralel 

agar mempercepat hasil perangkat lunak.  Hasil yang diharapkan dari fase ini 

adalah sebuah produk perangkat lunak yang siap digunakan oleh end-user, yaitu 

sebuah produk perangkat lunak yang terintegrasi dengan platform yang memadai 

dan penjelasan dari produk tersebut 

d. Transition, fase transisi merupakan fase dimana perangkat lunak hasil dari 

pengembangan didistribusikan kepada pengguna akhir (end-user).  Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan pada fase ini antara lain:  beta testing untuk 

memvalidasi sistem baru terhadap harapan pengguna, konversi database 

operasional, pelatihan bagi pengguna dan pengelola, dan pemasaran produk 

(Rational Software, 1998). 

 

2.2.2 Iterasi 

 

Fase-fase dalam rational unified process selanjutnya adalah iterasi. Iterasi adalah 

loop pengembangan yang lengkap sehingga dalam rilisnya (internal atau eksternal) 

dari executable produk, bagian dari produk akhir sedang dikembangkan, menjadi 

sistem akhir secara bertahap dari iterasi ke iterasi (Manalil, 2010). 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2.3 Alur Kerja 

 

Alur kerja dalam RUP dibagi menjadi dua yaitu alur kerja utama dan alur kerja 

pendukung.  Alur kerja utama dalam RUP antara lain : 

a. Bussiness modeling,  pemodelam bisnis merupakan tahapan menetapkan proses 

bisnis dari sistem yang akan dikembangkan.  Proses bisnis didokumentasikan ke 

dalam bussiness use case.  Bussiness use case merupakan analisis untuk 

memahami bagaimana bisnis harus mendukung proses bisnis yang ada dalam 

organisasi. 

b. Requirement, persyaratan merupakan alat untuk menentukan dan 

menggambarkan kemampuan sistem.  Identidifikasi aktor, menyatakan pengguna 

dan sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dikembangkan.  

Use case diidentifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan aktor.  Use 

case dideskripsikan secara rinci untuk mengetahui bagaimana sistem berinteraksi 

dengan aktor dan berfungsi sebagai benang pemersatu siklus pengembangan 

sistem.  

c. Analysis and Design, analisis dan desain bertujuan untuk membuat rancangan 

sistem yang akan direalisasikan dalam bentuk implementasi. Hasil dari analisis 

dan desain adalah model desain dan model analisis opsional.  Model desain 

adalah abstrak dari source code program sebagai acuan bagi programmer dalam 

mengimplementasikan sebuah sistem. 

d. Implementation, implementasi merupakan proses menerjemahkan desain ke 

dalam pengembangan sistem. Implementasi bertujuan untuk melakukan 
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pengelompokkan kode, kelas dan objek, menguji komponen yang dikembangkan, 

dan mengintegrasikan hasil dari pengembangan subsistem menjadi sistem yang 

utuh. 

e. Test, pengujian dilakukan untuk memastikan interaksi antarobjek, memastikan 

kesatuan integrasi dari semua komponen perangkat lunak, memastikan seluruh 

kebutuhan sudah diimplementasikan, dan mengidentifikasi kekurangan pada 

perangkat lunak. 

f. Deployment, penyebaran merupakan proses memproduksi rilis perangkat lunak 

sehingga siap digunakan dan didistribusikan. 

 

RUP juga mengenal alur kerja pendukung, adapun alur kerja pendukung dalam RUP 

antara lain: 

a. Project management, manajemen proyek mendefinisikan berbagai macam 

strategi untuk bekerja dengan proses iterasi. 

b. Configuration and change management, mengendalikan perubahan pada 

pengembangan dan memelihara integrasi hasil pengembangan dan aktifitas 

manajemen. 

c. Environment, mencakup seluruh kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan suatu sistem (Manalil, 2010). 

 

2.3 Database (Basis Data) 

 

Database merupakan sekumpulan tabel-tabel yang berisi data yang merupakan 

kumpulan field atau kolom (Anhar, 2010).  Sistem basis data adalah sistem 
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terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah 

atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan.  Pada intinya basis 

data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan 

cepat.  Kebutuhan basis data dalam sistem informasi meliputi memasukan, 

menyimpan dan mengambil data serta membuat laporan berdasarkan data yang telah 

disimpan (Rosa dan Shalahuddin, 2013).  Database adalah aplikasi terpisah yang 

menyimpan kumpulan data.  Setiap database memiliki satu atau lebih yang berbeda 

API untuk membuat, mengakses, mengelola, mencari, dan mereplikasi data yang 

dimilikinya (Converse et al., 2007). 

 

2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah bentuk paling awal dalam melakukan 

perancangan basis data relasional.  Jika menggunakan OODBMS maka perencanaan 

ERD tidak perlu dilakkukan.  ERD memilki beberapa aliran notasi seperti notasi 

chen, notasi barker, notasi crow’s foot, dan beberapa notasi lain.  Namun yang sering 

digunakan adalah notasi chen.  ERD biasanya memiliki hubungan binary (satu relasi 

menghubungkan dua entitas), beberapa metode perancangan ERD menoleransi 

hubungan relasi ternary (satu relasi berhubungan dengan tiga entitas) atau N-ary (satu 

relasi berhubungan dengan banyak entitas), tetapi banyak metode perancangan ERD 

yang tidak mengizinkan hubungan ternary dan N-ary (Rosa dan Shalahuddin, 2013). 

Menurut Kusrini (2007), tiga notasi dasar yang bekerja pada model E-R yaitu : entity 

sets, relationship sets, attributes.  Entity sets adalah sekumpulan entiti yang 
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mempunyai tipe yang sama.  Kesamaan tipe ini dapat dilihat dari atribut atau properti 

yang dimiliki oleh setiap entiti.  Entity sets dilambangkan dengan bentuk persegi 

panjang, seperti tampak pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Lambang entity sets. 

 

Relationship adalah hubungan antara beberapa entiti.  Relationship set adalah 

sekumpulan relasi yang mempunyai tipe yang sama.  Relationship set digambarkan 

dengan bentuk belah ketupat seperti tampak pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Lambang relationship set. 

 

Atribut merupakan sebutan untuk mewakili suatu entiti.  Atribut dalam ERD 

dilambangkan dengan bentuk elips, seperti Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Lambang atribut. 
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Kardinalitas Pemetaan atau Rasio Kardinalitas menunjukkan jumlah entity yang 

dihubungkan ke satu entity lain dengan suatu relationship sets.  Kardinalitas 

pemetaan: 

a. Hubungan satu ke satu (one to one) yaitu satu entity dalam A dihubungkan 

dengan maksimum satu entity. 

b. Hubungan satu ke banyak (one to many) yaitu satu entity dalam A dihubungkan 

dengan sejumlah entity dalam entity dalam B dihubungkan dengan maksimul satu 

dalam entity A. 

c.  Hubungan banyak ke satu (many to one) yaitu satu entity dalam A dihubungkan 

dengan maksimum satu entity dalam B. Satu entity dalam B dihubungkan dengan 

sejumlah entity dalam A.  

d. Hubungan banyak ke banyak (many to many) yaitu satu entity dalam A 

dihubungkan dengan sejumlah entity dalam entity dalam B dihubungkan denga 

sejumlah entity dalam A. 

 

2.5 Use Case Diagram 

 

Use case diagam merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi 

yang akan dibuat. Use case juga mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.  (Rosa dan Shalahuddin, 2013) 

Use case diagram menjelaska manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang 

yang berada diluar sistem (actor). Diagram ini menunjukan fungsionalitas suatu 

sistem atau kelas dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia diluar. Use case 

diagram dapat digunakan selama proses analisis untuk menangkap requirements 
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sistem dan memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. (Suhendar dan Gunadi, 

2002). 

 

Menurut Suhendar dan Gunadi, sebuah use case diagram mengandung aktor, use 

case, dan interaksi antara aktor dan use case. 

 

a. Aktor 

Aktor menggambarkan pengguna software aplikasi (user).  Aktor membantu 

memberikan suatu gambaran jelas tentang yang harus dikerjakan software aplikasi.  

Sebuah aktor berinteraksi dengan use case, tetapi tidak memiliki kontrol atas use 

case.  Aktor mungkin seorang manusia, sebuah perangkat keras, atau sistem 

informasi lain.  Aktor dinotasikan seperti Gambar 5. 

 

 

Gambar 5.  Aktor. 

 

b. Use case 

Use case menggambarkan perilaku software aplikasi, termasuk di dalamnya interaksi 

antara aktor dengan software.  Use case adalah pola perilaku, urutan transaksi yang 

berhubungan antara aktor dan software aplikasi, dan sistem yang memberikan sesuatu 

yang bernilai kepada aktor.  Setiap use case harus diberi nama yang menyatakan apa 
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hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor.  Use case dinotasikan dalam 

bentuk elips seperti Gambar 6. 

 

 

Gambar 6. Notasi use case. 

 

c. Association 

Association atau asosiasi digunakan untuk menghubungkan aktor dengan use case.  

Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis yang menghubungkan antara aktor dan 

use case. 

 

 

Gambar 7. Notasi asosiasi. 

 

Use case dibagi menjadi dua yaitu use case konkret dan use case abstrak.  Use case 

konkret adalah use case yang dibuat langsung karena keperluan aktor.  Use case 

abstrak adalah use case yang tidak pernah berdiri sendiri.  Use case abstrak 

senantiasa termasuk di dalam (include) dan diperluas dari (extend) atau merumpun 

(generalize) use case lainnya.  Hubungan include menggambarkan bahwa suatu use 

case seluruhnya meliputi fungsionalitas dari use case lainnya.  Hubungan extend 

antar use case berarti bahwa satu use case merupakan tambahan fungsionalitas dari 

use case yang lain jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi (Suhendar dan 

Gunadi,2013) 
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2.6 Perangkat Lunak yang digunakan 

 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

 

a. MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau 

dikenal dengan DBMS (database manajemen system), database ini multithread, 

multi-user. Selain itu MySQL juga merupakan Relation Database Manajement 

System(RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (general 

public license), dimana setiap orang bebas menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk tuntunan yang bersifat closed source atau komersial (Syakuni, 

2005). 

 

b. XAMPP 

XAMPP adalah installer yang membundel Apache, PHP, dan MySQL untuk 

Windows dalam satu paket (Imansyah, 2010).  Kegunaan dari aplikasi XAMPP 

adalah untuk membangun server yang berdiri sendiri (localhost) (Adelheid, 2013). 

 

XAMPP adalah instalasi alternatif bagi administrator yang tidak ingin direpotkan 

dengan instalasi apache dan PHP yang terpisah, karena pada XAMPP sudah terdapat 

paket instalasi apache dan PHP yang sudah terintegrasi dan terkonfigurasi otomatis 

sehingga mudah digunakan (Utomo dkk., 2012). 
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c. PHP 

PHP atau 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 bersifat dinamis  

yaitu halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client 

(Anhar, 2010). 

 

PHP adalah suatu bahasa pemrograman open source yang digunakan secara luas 

terutama untuk pengambangan web dan dapat disimpan dalam bentuk HTML 

(Wahana Komputer, 2006).   

 

Penulisan script diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?>.  Contoh script PHP 

adalah: 

<?php 

echo "Script PHP"; 

?> 

 

d. CSS 

Cascading Style Sheet (CSS) adalah suatu bahasa yang dikhususkan untuk mengatur 

gaya atau layout sebuah halaman web.  CSS digunakan oleh pembuatan halaman web 

dan juga pengakses halaman web, untuk menjelaskan warna, huruf layout, dan aspek-

aspek presentasi dokumen lainnya.  CSS memang didesign untuk memisahkan antara 

isi dokumen (yang ditulis menggunakan HTML atau bahasa lain yang sejenis) dengan 

bentuk presentasi dokumen (ditulis dalam CSS).  Pemisahan ini memberikan 
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keuntungan akan adanya peningkatan dalam aksesibilitas isi, menyediakan 

fleksibelitas lebih, dan pengendalian terhadap spesifikasi karakteristik bentuk 

presentasi, serta mereduksi kompleksitas dan perulangan-perulangan pada struktur isi 

(Sya’ban, 2010). 


