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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Pengertian Sistem 

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling 

berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. 

Konsep lain yang terkandung di dalam defenisi tentang sistem adalah 

konsep sinergi. Konsep ini mengandalkan bahwa di dalam suatu sistem, output 

dari suatu organisasi diharapkan lebih besar dari pada output individual atau 

output masing-masig bagian (Tata Sutabri, 2005) 

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu ”Systema” yang berarti 

kesatuan. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Bambang Harianto, 2008). 

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur–prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 2005). 

 

II.1.1 Karakteristik Sitem 

Adapun karakteristik sistem, yaitu : 
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a. Komponen Sistem (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap 

subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu 

dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Ruang lingkup sistem merupakan saerah yang membatasi antara sistem 

dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan 

sistem ini memugkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisah-pisahkan. 

c. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem. 

Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga 

bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan 

merupakan energi bagi sistem tersebut. Dengan demikian, lingkungan luar 

tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut 

penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-
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sumber daya mengalir dari suatu subsistem akan menjadi masukan untuk 

subsistem lain melalui penghubung tersebut. Dengan demikian, dapat terjadi 

suatu integrasi yang membentuk satu kesatuan. 

e. Masukan Sistem (Input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang 

dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input). 

Contoh, di dalam suatu unit sistem komputer. “Program” adalah 

maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan 

“data” adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang 

berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. 

Contoh, sistem informasi. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi. 

Informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan 

keputusan atau hal-hal lain yang menjadi input bagi subsistem lain. 

g. Pengolah Sistem (Proses) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan 

menjadi keluaran. Contoh, sistem akuntasi. Sistem ini akan mengolah data 

transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. 
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h. Sasaran sistem (Objective) 

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat 

deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka  operasi 

sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai 

sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. 

 

II.2 Pengertian Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005) Informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber dari 

informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. 

Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi 

ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai 

mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan kedalam dan pengolahan suatu 

model keputusan. Akan tetapi, dalam kebanyakan pengambilan keputusan yang 

kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau 

mengurangi bermacam-macam pilihan (Tata Sutabri, 2005). 

 

II.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
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organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan (Tata Sutabri, 2005). 

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasai, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005). 

 

II.3.1 Komponen Sistem Informasi 

Komponen dari jenis sistem informasi, yaitu : 

a. Blok masukan (input block) 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode dan media untuk mengangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok model (model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan 

cara sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

c. Blok keluaran (output blok) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumnetasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

d. Blok teknologi (technology block) 
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Teknologi merupakan “tool box” dalam suatu sistem informasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian 

utama, yaitu Teknisi (brainware), perangkat lunak (Software), dan 

perangkat keras (hardware) (Tata Sutabri, 2005). 

 

II.4 Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi atau data yang berbasiskan keruangan pada saat ini 

merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai 

pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sebagai 

contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, 

manajemen transportasi, pengairan, sumber daya mineral, sosial dan ekonomi. 

Oleh karena itu berbagai macam organisasi dan institusi menginginkan untuk 

mendapatkan data spasial yang konsisten, tersedia serta mempunyai aksesibilitas 

yang baik. Terutama yang berkaitan dengan perencanaan ke depan, data geografis 

masih dirasakan mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

memproduksinya.  

Sistem Informasi Geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer 

yang merupakan penggabungan antara unsur peta (geografis) dan informasi 

tentang peta tersebut (data atribut), yang dirancang untukmendapatkan, mengolah, 

memanipulasi, analisis, memperagakan, dan menampilkan data spasial untuk 
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menyelesaikan perencanaan, mengolah, dan meneliti permasalahan (Jurnal 

Sistem_informasi_geografis, 2015). 

Pengertian geografis menurut para ahli  : 

1. Erastothenes (abad ke-1) 

Geografi berasal dari kata geographica yang berarti penulisan atau 

penggambaran mengenai bumi. 

2. Ullman (1954) 

Geografi adalah interaksi antar ruang. 

3. Strabo (1970) 

Geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakterisitik tertentu dan 

hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Pendapat ini kemuadian disebut 

konsep Natural Atrribut of Place. 

4. Prof. Bintarto (1981) 

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, 

baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk 

hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, 

kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan 

keberhasilan pembangunan (Zulkifli Nasution, 2005) . 

Sistem Informasi Geografis atau Georaphic Information Sistem (GIS) 

merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk 

bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi 

keruangan). Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada 
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kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, 

seperti query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa 

yang unik yang dimiliki oleh pemetaan. SIG juga dapat menggabungkan data, 

mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran 

yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang 

berhubungan dengan geografi. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi bebasis 

komputer digunakan untuk menyajikan secara digital dan menganalisa 

penampakan geografis yang ada dan kejadian di permukaan bumi oleh Priadi dan 

Zulkifli Nasution (2005). 

SIG merupakan suatu rancangan sistem informasi untuk mengerjakan data 

berunsur ruang atau koordinat geografis. SIG menyatu dengan operasi database 

seperti pencarian data dan analisa statistik dan analisis geografis yang disajikan 

dalam bentuk peta oleh Priadi dan Zulkifli Nasution (2005). 

 

II.4.1 Komponen Sistem Informasi Geografis : 

1. Perangkat Keras (hardware) 

Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan 

bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis goegrafi dan 

pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan 

citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-

operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. 
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2. Perangkat Lunak (software) 

Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, 

menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. 

Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah : 

a. Alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG 

b. Data Base Management System (DBMS) 

c. Alat untuk menganalisa data-data 

d. Alat untuk menampilkan data dan hasil analisa 

3. Data 

Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG yaitu :  

a. Data Spasial 

Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di 

permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, 

gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat x,y 

(vektor) atau dalam bentuk image (raster) yang memiliki nilai tertentu. 

b. Data Non Spasial (Atribut) 

Data non spasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi 

informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial. Data 

tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data 

spasial yang ada. 
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4. Manusia 

Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana 

dan pengguna dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada 

sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan 

mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk 

membantu pekerjaannya sehari-hari. 

5. Metode 

Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap 

permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek 

realnya. 

Ruang Lingkup Sistem Informasi Geografis (SIG) : 

1. Input Data 

Proses input data digunakan untuk menginputkan data spasial dan data 

non-spasial. Data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk SIG harus 

menggunakan peta digital sehingga peta analog tersebut harus dikonversi 

ke dalam bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer. Selain 

proses digitasi dapat juga dilakukan proses overlay dengan melakukan 

proses scanning pada peta analog. 
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2. Manipulasi Data 

Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG mungkin perlu 

dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh karena 

itu SIG mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun 

non-spasial. 

3. Manajemen Data 

Setelah data spasial dimasukkan maka proses selanjutnya adalah 

pengolahan data non-spasial. Pengolaha data non-spasial meliputi 

penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. 

4. Query dan Analisis 

Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Secara 

fundamental SIG dapat melakukan dua jenis analisis, yaitu: 

5. Analisis Proximity 

Analisis Proximity merupakan analisis geografi yang berbasis pada jarak 

antar layer. SIG menggunakan proses buffering (membangun lapisan 

pendukung di sekitar layer dalam jarak tertentu) untuk menentukan 

dekatnya hubungan antar sifat bagian yang ada. 
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6. Analisis Overlay 

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang 

berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang 

membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. 

7. Visualisasi 

Untuk beberapa tipe dari operasi geografis, hasil akhir terbaik 

diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk 

menyimpan dan memberikan informasi geografis. 

Fungsi terpenting dari SIG adalah memungkinkan dilakukan analisis data 

spasial dan atributnya untuk mendukung suatu keputusan. Data spasial 

mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, obyek, dan 

hubungan diantaranya dalam ruang bumi oleh Priadi dan Zulkifli Nasution (2005). 

Data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber, diantaranya 

adalah : 

a. Citra Satelit, data ini menggunakan satelit sebagai wahananya. Satelit 

tersebut menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran 

dari permukaan bumi. Umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi 

(bahkan ada beberapa satelit yang sanggup merekam hingga dibawah 

permukaan bumi), studi perubahan lahan dan lingkungan, dan aplikasi lain 

yang melibatkan aktifitas manusia di permukaan bumi. Kelebihan dari 
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teknologi terutama dalam dekade ini adalah dalam kemampuan merakam 

cakupan wilayah yang luas dan tingkat resolusi dalam merekam obyek yang 

sangat tinggi. Data yang dihasilkan dari citra satelit kemudian diturunkan 

menjadi data tematik dan disimpan dalam bentuk basis data untuk 

digunakan dalam berbagai macam aplikasi. 

b. Peta Analog, sebenarnya jenis data ini merupakan versi awal dari data 

spasial, dimana yang mebedakannya adalah hanya dalam bentuk 

penyimpanannya saja. Peta analago merupakan bentuk tradisional dari data 

spasial, dimana data ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. Oleh karena 

itu dengan perkembanganteknologi saat ini peta analog tersebut dapat di 

scan menjadi format digital untuk kemudian disimpan dalam basis data. 

c. Foto Udara (Aerial Photographs), merupakan salah satu sumber data yang 

banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial selain dari citra satelit. 

Perbedaannya dengan citra satelit adalah hanya pada wahana dan cakupan 

wilayahnya. Biasanya foto udara menggunakan pesawat udara. Secara teknis 

proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra 

satelit. Sebelum berkembangan teknologi kamera digital, kamera yang 

digunakan adalah menggunakan kamera konvensional menggunakan negatif 

film, saat ini sudah menggunakan kamera digital, dimana data hasil 

perekaman dapat langsung disimpan dalam basis data. Sedangkan untuk 

data lama (format foto film) agar dapat disimpan dalam basis data harus 

dilakukan conversi dahulu dengan mengunakan scanner, sehingga 

dihasilkan foto udara dalam format digital. Lebih lanjut mengenai 
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spesifikasi foto udara akan dibahas dalam bab tersendiri. 

d. Data Tabular, data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini 

umumnya berbentuk tabel. Salah satu contoh data ini yang umumnya 

digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi. Data 

tabular ini kemudian di relasikan dengan data spasial untuk menghasilkan 

tema data tertentu. 

e. Data Survei (Pengamatan atau pengukuran dilapangan), data ini dihasilkan 

dari hasil survei atau pengamatan dilapangan. Contohnya adalah 

pengukuran persil lahan dengan menggunakan metode survei terestris. 

 

II.5 Pengertian Pesantren 

Pondok pesantren merupakan pendidikan keislaman yang awalnya 

berbentuk kelembagaan informal tradisional di bumi nusantara. Pondok pesantren 

merupakan  salah satu model pendidikan yang sudah lama mengakar dalam 

kehidupan masyarakat indonesia. 

Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) dipakai dalam bahasa indonesia 

yang mengandung makna kesederhanaan bangunan fisik dan tampilan perilaku 

penghuninya. Pesantren berasal dari kata “ Santri’ awalan “pe” dan akhiran “an” 

yang berarti “tempat para santri”. Kadang-kadang kata “sant” (manusia baik) 

dihubungkan dengan suku kata “tra” (suka menolong), sehingga kata pesantren 

dapat berarti “tempat pendidikan manusia baik-baik” oleh Tim direktorat 

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (2009). 
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Pesantren, pondok pesantren, atau sering disingkat pondok atau ponpes, 

adalah sekolah Islam berasrama yang terdapat di Indonesia. Pendidikan di dalam 

pesantren bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang al-Qur'an dan 

Sunnah Rasul, dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa-

bahasa Arab. Para pelajar pesantren (disebut sebagai santri) belajar di sekolah ini, 

sekaligus tinggal pada asrama yang disediakan oleh pesantren oleh Tim direktorat 

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (2009). 

Adapun pengertian secara etimologo istilah pesantren berasal dari kata pe-

santri-an, dimana kata "santri" berarti murid dalam Bahasa Jawa. Istilah pondok 

berasal dari Bahasa Arab funduuq (فندوق) yang berarti penginapan. Khusus di 

Aceh, pesantren disebut juga dengan nama dayah. Biasanya pesantren dipimpin 

oleh seorang Kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk 

seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut 

lurah pondok. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka 

adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan 

hubungan dengan kyai dan juga Tuhan 

 

II.6 Pengertian PHP  

Menurut Abdul Kadir (2008), PHP (Hypertext PreProcessors) merupakan 

bahasa bebentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 

Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien tempat pemakai menggunakan browser. 
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PHP adalah singkatan dari Hypertext PreProcessors, PHP saat ini adalah 

bahasa pemrograman interpreter yang paling banyak digunakan saat ini 

dikarenakan bersifat open source dan juga paling banyak didukung oleh banyak 

web server. PHP umumnya diintegrasikan dengan aplikasi database yang juga 

open source seperti MySQL tapi bisa juga diintegrasikan dengan Microsoft SQL, 

Access maupun. 

 

II.7 Pengertian MySQL 

Menurut Abdul Kadir (2008), MySQL adalah salah satu jenis database 

server yang sangat terkenal. MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses databasenya. Selain itu, MySQL bersifat open source pada 

berbagai platform. 

Fungsi MySQL dapat dikatakan sebagai interpreter query, karena setiap kita 

menggunakan query SQL (perintah SQL) kita harus meletakkannya di dalam 

fungsi ini. Dengan kata lain, SQL tidak dapat dijadikan tanpa adanya fungsi 

MySQL. MySQL termasuk jenis relational database management system 

(RDBMS). Sehingga istilah seperti tabel, baris dan kolom tetap digunakan dalam 

MySQL. Pada MySQL, sebuah database mengandung beberapa tabel, tabel terdiri 

dari sejumlah baris dan kolom. SQL merupakan kependekan Structured Query 

language. SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan sebuah database. SQL 

adalah bahasa yang meliputi perintah-perintah untuk menyimpan, menerima, 

memelihara, dan mengatur aksesakses ke basis data serta digunakan untuk 

memanipulasi dan menampilkan data dari database. 
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SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk 

pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian 

data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database 

(DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses 

perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program 

aplikasinya. 

 

II.8 Pengertian UML (Unified Modelling Language) 

UML (Unified Modelling Language) adalah salah satu alat abntu yang 

sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. 

Pemodelan (modeling) ialah suatu proses di dalam merancang suatu 

perangkat lunak sebelum dilakukannya pengkodean (coding). Melakukan 

pembuatan sebuah model dari sebuah sistem yang kompleks sangatlah penting 

karena kita tidak dapat memahami sistem secara menyeluruh. Semakin 

kompleksnya sebuah sistem maka semakin pentingnya teknik pemodelan yang 

digunakan dalam merancang sistem tersebut.  

Unified Modelling Language (UML) adalah sistem arsitektur yang 

menggunakan Object Oriented Analysis Design dengan menggunakan satu bahasa 

yang konsisten untuk menspesifisikan, memvisualisasikan, membangun, dan 

mendokumentasikan obyek–obyek dari sebuah sistem software untuk 

memodelkan bisnis dan komponennya. Dengan menggunakan UML dapat 

membantu tim dari sebuah proyek untuk berkomunikasi, memeriksa potensi 
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rancangannya dan menyetujui arsitektur rancangan dari proyek software tersebut. 

Unified Modeling Language (UML) mempunyai beberapa tujuan, yaitu :  

1. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah 

dan dimengerti secara umum. 

2. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa. 

3. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam permodelan. 

Menurut Munawar (2005), Use Case adalah deskripsi fungsi dari sebuah 

sistem dari perspektif pengguna. Dalam Pembicaraan tentang use case, pengguna 

biasanya disebut dengan actor. Actor adalah sebuah peran yang bisa dimainkan 

oleh pengguna dalam interaksinya dengan sistem. 

a. Notasi Use Case 

Diagram use case menunjukan 3 aspek dari sistem yaitu actor, use case 

dan sistem/sub sistem boundary (Munawar, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor 2 

System 

Use Case 

Actor 3 
(Sumber : jurnal penerapan analsis kebutuhan ) 

Use Case Model Gambar II.1  
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b. Identifikasi Actor 

Actor adalah abstraction dari orang atau sistem yang lain yang 

mengaktifkan fungsi dari target sistem.Actor berinteraksi dengan use 

case,tetapi tidak memiliki kontrol atas use case (Munawar, 2005). 

c. Stereotype 

Stereotype adalah sebuah model khusus yang terbatas untuk kondisi 

tertentu. Untuk menunjukkan stereotype digunakan simbol “<<” 

diawalnya dan ditutup “>>” diakhirnya. <<extend>> digunakan untuk 

menunjukkan bahwa satu use case merupakan tambahan fungsional dari 

use case yang lain jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Sedangkan 

<<include>> digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu use case 

seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya (Munawar, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (sumber  jurnal penerapan analisis kebutuhan)      

>> << include 

Masyarakat 

Lembaga 

Tampilkan Informasi 

Gambar II.2 Use Case inclusion 

Gambar II.3 Use Case Extension 

Update Data 

>> << extend 

Masyarakat 

Input Data 

(sumber jurnal penerapan analisis kebutuhan ) 
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Komponen pembentuk diagram Use Case adalah : 

1. Aktor (actor), menggambarkan pihak-pihak yang berperan dalam sistem 

2. Use Case, aktifitas/sarana yang disiapkan oleh bisnis/sistem. 

3. Hubungan (link), aktor mana saja yang terlibat dalam use case ini. 

 

Diagram Kelas (Class Diagram) yaitu inti dari proses pemodelan objek. 

Baik forward engineering maupun reverse engineering memanfaatkan diagram 

ini. forward engineering adalah proses perubahan model menjadi kode program 

sedangkan reverse engineering sebaliknya merubah kode program menjadi model  

(Prabowo Pudjo Widodo, 2011). 

Atribut digambarkan dalam dua notasi yang berbeda. Inline atau hubungan 

antar kelas.Berikut penjelasan tiap komponen : 

a. Visibility :: = { + | - | # | ~ } 

Mengindikasikan bagaimana atribut tersebut terlihat dan berhubungan 

dengan kelas lain. 

b. Simbol “/”, Mengindikasikan turunan dari atribut. 

c. Name. Merupakan frasa pendek yang menyatakan nama atribut. 

d. Type. Menyatakan tipe atribut dari klasifikasi lain misalnya interface, built-

in type misalnya int. 

e. Multiplicity :: = [ lower ..upper ] 

Menspesifikasikan berapa banyak instance/anggota yang dinyatakan dari 

atribut tersebut. 

f. Default. Merupakan nilai default atribut. 
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g. Propery strings. Merupakan kumpulan properti atau tag yang dapat 

dihubungkan dengan atribut. 

h. Constraints. Merupakan batasan suatu atribut. 

 Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

skenario. Komponen utama sequence diagram terdiri dari obyek yang dituliskan 

dengan kotak segiempat bernama.  

 

 

            Gambar II.4 Participant pada sebuah sequence diagram 

Activity Diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Simbol yang sering digunakan 

pada saat pembuatan activity diagram : 

 

 

 

 

II.9 Basis Data 

 Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang 

disimpan/diorganisir secara bersamaan, dalam bentuk sedemikian rupa, dan tanpa 

redudansi (pengulangan) tidak perlu supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan 

Titik Awal 

Titik Akhir 

Activity 

(sumber : Permodelan Visual, Munawar) 

(sumber : Class Diagram, Prabowo Pudjo Widodo) 

Gambar II.5 Simbol-simbol yang sering dipakai pada activity diagram 
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cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan (Erma Utami, Anggita Dwi 

Hartanto, 2012). 

Sistem basis data dapat terbagi dalam beberapa komponen, yaitu : 

1. Data 

Merupakan informasi yang disimpan dalam suatu struktur tertentu yang 

terintegrasi. 

2. Hardware 

Merupakan perangkat keras berupa komputer dengan media penyimpanan 

sekunder yang digunakan untuk menyimpan data arena pada umumnya basis 

data memiliki ukuran yang besar. 

3. Sitem Operasi 

Program yang mengaktifkan/memfungsikan sistem komputer, 

mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan 

operasi-operasi dasar dalam komputer yang meliputi operasi Input Output 

(IO), pengelolaan file dan sebagainya. 

4. Basis data 

Basis data sebagai inti dari sistem basis data. Basis data menyimpan data 

serta struktur sistem basis data baik untuk entitas maupun objek-objeknya 

secara detail. 

5. Database Management System (DBMS) 

Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengelolaan 

basis data. Sebagai contoh Microsoft Access, Paradox, Interbase, SQL 

Server 2000, MySql, dan sebagainya. 



33 
 

 
 

Secara konsep yang terjadi dalam DBMS adalah : 

a. User melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang 

diperlukan menggunakan suatu bahasa manipulasi data, biasa disebut 

SQL. 

b. DBMS menerima permintaan dari user dan menganalisis permintaan 

tersebut. 

c. DBMS memeriksa skema eksternal user, skema konseptual, dan struktur 

penyimpanan. 

d. DBMS mengeksekusi operasi-operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi 

permintaan user. 

6. User 

Merupakan pengguna yang menggunakan data yang tersimpan dan 

terkelola. User dapat berupa seseorang yang mengelola basis data tersebut, 

yang disebut database administrator (DBA), bisa juga end user yang 

mengambil hasil dari pengelolaan basis data melalui bahasa query. User 

juga dapat seorang programer yamembangun aplikasi yang terhubung ke 

basis data dengan menggunakan bahasa pemrogaman 

. 


