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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Aplikasi 

Secara istilah, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk 

digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa 

aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran 

yang akan dituju. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti 

yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data 

aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau 

diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aplikasi adalah penerapan dari rancang 

sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa 

pemrograman tertentu” [1]. 

2.2. Pemasaran 

Pemasaran atau marketing adalah proses menciptakan nilai (value) untuk 

pelanggan dan membangun hubungan erat dengan pelanggan dalam rangka 

mendapatkan kembali nilai(value) dari pelanggan. Definisi tersebut menjelaskan 

bahwa nilai(value) menjadi fokus utama dalam pemasaran. Nilai(value) dalam 

pemasaran bisa diartikan sebagi keuntungan, manfaat, kepuasan, kepercayaan, dan 

berbagai hal yang perlu dipertimbangkan untuk dimiliki. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan segala sesuatu yang 

dilakukan agar pelanggan merasa senang dengan perusahaan dan bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan(profit) [2]. 

2.3. Internet 

Internet adalah singkatan dari Interconneted Network Interent merupakan 

sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan 

komputer di seluruh dunia [3]. 

Internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer, namun secara umum 

internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi internet adalah 

informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan 
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multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan internet dipandang sebagai 

dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia 

nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan sebagainya [3]. 

2.4. E-Commerce 

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk 

secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan 

komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam 

aktivitas e-commerce adalah world wide web internet [4]. 

 

Gambar 2.1. Struktur Sistem E-Commerce berbasis web [4] 

2.4.1. Komponen E-Commerce 

Ada beberapa kelebihan yang dimilliki e-commerce dan tidak dimiliki oleh 

transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, beberapa hal tersebut adalah 

sebagai berikut ini [4] : 

1. Produk : Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui 

internet seperti pakaian, mobil, sepeda dll. 

2. Tempat menjual produk : Tempat menjual adalah internet yang berarti harus 

memiliki domain dan hosting. 

3. Cara menerima pesanan : Email, telepon, SMS dan lain-lain. 

4. Cara pembayaran : Credit card, Paypal, Tunai 

5. Metode pengiriman : Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE. 

6. Customer service : Email, Contact Us, Telepon, Chat jika tersedia dalam 

software. 
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2.4.2. Jenis E-Commerce 

Penggolongan e-commerce pada umumnya dilakukan berdasarkan sifat 

transaksinya. Penggolongan e-commerce dibedakan sebagai berikut [4]: 

1. Business to Consumer (B2C) 

2. Business to Business (B2B) 

3. Consumer to Consumer (C2C) 

4. Peer-to-Peer (P2P) 

5. Mobile Commerce (M-Commerce) 

E-Commerce yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam golongan 

Business to Consumer (B2C), yang mencakup transaksi jual, beli, dan pemasaran 

kepada individu pembeli dengan media internet melalui penyedia layanan e-

commerce. Di dalam proses transaksi e-commecer, baik itu B2B maupun B2C, 

melibatkan lembaga perbankan sebagai institusi yang menangani transfer 

pembayaran transaksi [4]. 

2.5. Website 

Website merupakan kumpulan file atau dokumen yang tersimpan dalam 

suatu server (Komputer khusus yang selalu terhubung dengan Internet). Setiap file 

mempunyai alamat masing-masing yang dinamakan Uniform Resource Locators 

(URL). World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber 

daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform 

Resource Indentifier (URI). World Wide Web sering dianggap sama dengan 

Internet secara keseluruhan, walaupun sebenernya World Wide Web hanyalah 

bagian darinya [5]. 

 Saat ini penggunaan website sudah menjadi sesuatu yang sangat sering 

dilakukan. Dari mulai untuk saling berkirim surat, mencari informasi, 

berinteraksi, hingga melakukan bisnis-bisnis atau menerapkan strategi marketing 

suatu perusahaan. Ini sudah menunjukkan fungsi Internet yang menuju tanpa 

batas. Menurut isi dari sebuah halaman website, Website dapat dibagi ke dalam 

dua jenis, yaitu website yang bersifat statis dan website yang bersifat dinamis. 

Web statis adalah web yang mengandung informasi bersifat tetap (statis). Website 

ini jika diibaratkan seperti pamflet atau brosur. Website statis biasanya dibangun 
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menggunakan file jenis HTML yang notabene tidak perlu memakai database 

sebagai media penyimpanan untuk isi web. Isi dari web statis biasanya jarang 

diubah atau di-update. Web dinamis adalah web yang mengandung informasi 

yang dinamis (berubah-ubah). Jenis file yang biasanya digunakan web dinamis 

adalah PHP, Java Server Page, ColdFussion dan file lain yang memerlukan 

pemrograman handal untuk pembuatan dan pengaplikasiannya. Jika dilihat dari 

jenis pemrograman yang dipakai, web dinamis termasuk dalam jenis Server Side 

Programming. Web dinamis dapat berubah dan di-update sesuai keinginan 

pemilik. Karena dalam web dinamis selalu ada program yang berjalan di sisi 

server sehingga membuat web dapat berubah dalam rentang waktu yang 

diinginkan [5]. 

2.6. Web Browser 

Jurnal ini membahas mengenai empat web browser yang paling popular 

yaitu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, dan Opera. Pada tahap 

pertama merupakan perbandingan parameter yang dikategorikan menjadi fitur 

umum, fitur keamanan dan fitur browser [6].  

Membandingkan masing-masing browser dari segi besarnya pengguna yang 

sering menggunakan web browser tersebut. Penelitian yang dilakukan meliputi 

membandingkan tes benchmark pada web browser dengan menggunakan 

SunSpider Javascript Benchmark, dan Acid3. Tes kecepatan browser meliputi 

CSS rendering, graphics rendering, cold start, dan warm start. Seluruh penelitian 

di rangkum dalam sebuah tabel berikut data hasil penelitian dan di perjelas dengan 

menggunakan Comparative Bar-Chart. Comparative Bar-chart dapat memperjelas 

dari hasil penelitian, browser apa yang lebih baik dari browser lainnya [6]. 

Beberapa jenis web browser beserta kelebihan dan kekurangan bisa 

dijabarkan sebagai berikut [6] : 

2.6.1. Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox terkenal dengan cara instalasi dan pengoperasian cukup 

mudah. Selain itu, fitur keamanan juga menjadi focus utama untuk browser ini. 

Kelebihan : 
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a. Mendukung Flash, Java servlet dan appalet 

b. Banyak add ons 

c. Update Mudah 

d. Sercurity OK 

e. Cocok untuk download file besar dan mudah untuk men-download file 

youtube 

Kekurangan : 

a. Kurang cepat jika dibandingkan dengan Opera 

b. Berat kalo terlalu banyak plugin 

2.6.2. Google Chrome 

Browser ini harus di install dengan menggunakan koneksi internet, karena 

file instalasinya yang hanya sebesar kurang lebih 600 KB memerlukan download 

file-file yang diperlukan langsung ke situs google. 

Kelebihan : 

a. Bug-nya sulit dieksploitasi 

b. Paling ringan 

c. Design simple dan minimalis 

d. Update mudah 

e. Security paling kuat, menjadi browser paling tahan terhadap serangan hacker 

Kekurangan : 

a. Fitur kurang 

b. Instalnya musti online 

2.6.3. Opera 

Browser ini memiliki cara instalasi yang mudah, tidak ada kesulitan saat 

melakukan instalasi. Kemampuan menyimpan cache dari browser ini cukup baik 

sehingga jika anda ingin membuka suatu situs untuk yang kedua kalinya atau 

bahkan lebih, maka situs tersebut akan terbuka lebih cepat. 

Kelebihan : 

a. Banyak fitur yang memudahkan pemakaian, seperti „speed dial‟ 
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b. Mendukung Flash 

c. Ringan 

d. Cepat dalam pemanggilan cache 

e. Ada teknologi kompresi, jadi data yang di download lebih cepat terpanggil, 

cocok buat yang pakai internet quota, ngirit bandwith. 

Kekurangan : 

a. Belum mendukung Java servlet, dan sulit jika membuka situs yang terdapat 

AJAX, (Contohnya jika membuka situs facebook.com, kita belum bisa 

mengedit untuk menghapus komentar teman di Opera dan belum bisa 

menggunakan aplikasi touchgraph-nya facebook, sedangkan di Mozilla bisa) 

b. Tidak ada add-ons (namun skin tampilan juga dapat diganti) 

c. Lambat dalam membaca script 

d. Update paling susah, harus download file masternya lagi 

2.7. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP didefinisikan sebagai bahasa pemrograman berbasis web yang 

memiliki kemampuan untuk memproses data dinamis. PHP merupakan skrip yang 

dijalankan di server, dimana kode yang menyusun program tidak perlu diedarkan 

ke pemakai sehingga kerahasiaan kode dapat dilindungi. PHP didesain khusus 

untuk aplikasi web. PHP disebut bahasa sisi server (server-side embedded script 

language), maka sintaks dan perintah PHP  akan dieksekusi di server, sehingga 

dikirimkan ke browser adalah “hasil jadi” dalam bentuk HTML. PHP termasuk 

Open Source Product dan saat ini telah mencapai versi 5. PHP dapat berjalan di 

berbagai Web Server seperti IIS, Apache, PWS, dan lain-lain [7]. 

Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan dari client. Dalam 

hal ini client menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke 

server. Ketika menggunakan PHP sebagai server-side embedded script language, 

maka server akan melakukan hal-hal sebagai berikut [7]: 

1. Membaca permintaan dari client atau browser. 

2. Mencari halaman/page di server. 
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3. Melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan modifikasi 

pada halaman/page. 

4. Mengirim kembali halaman tersebut kepada client melalui internet atau 

intranet. 

Skema kerja PHP ditunjukkan oleh gambar di halaman berikutnya. 

 

Gambar 2.2. Skema Kerja PHP [7] 

2.8. Hypertext Markup Language (HTML) 

Merupakan salah satu varian dari SGML (Standard Generalized Markup 

Language), yaitu sebuah standar dari ISO (International Organization for 

Standarization) untuk pertukaran dokumen secara elektronik HTML sendiri 

secara formal diumumkan sebagai RFC 1866. Yang dipergunakan dalam 

pertukaran dokumen melalui protocol HTTP. Tata penulisan yang digunakan 

dalam dokumen Web. Dokumen ini, akan dieksekusi oleh browser, sehingga 

browser mampu menghasilkan suatu dokumen sesuai dengan keinginan yang 

mendesain page. Dokumen ini mempunya kemampuan menampilkan gambar, 

suara, teks, maupun penyediaan link terhadap halaman web lainnya, baik dengan 

alamat yang sama serta alamat yang berbeda [8]. 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi 

di dalam sebuah Penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang 

ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud 

yang terintegrasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak 
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pengolah kata dan disimpan kedalam format ASCII normal sehingga menjadi 

home page dengan perintah-perintah HTML. Bermula dari sebuah bahasa yang 

sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut 

dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah 

standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat 

ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaanya 

oleh World Wide Web Consortium (W3C). HTML dibuat oleh kolaborasi Caillau 

TIM dengan Bemers-lee Robert ketika mereka bekerja di CERN pada tahun 1989 

(CERN adalah lembaga penelitian fisika energy tinggi di Jenewa) [8]. 

2.9. MySQL 

MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses database-nya. MySQL adalah Relational Database 

Management System (RDBMN) yang mendistribusikan secara gratis dibawah 

lisensi GPL (General Public License). Setiap orang bebas untuk menggunakan 

MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat closed source 

atau komersial. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis 

data SQL atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi 

di seluruh dunia [9]. 

Sebagai software DBMS, MySQL memiliki sejumlah fitur berikut ini [9]: 

1. Multiplatform. MySQL tersedia pada beberapa platform seperti: Windows, 

Linux, dan Unix. 

2. Cepat dan Mudah Digunakan. MySQL tergolong sebagai database 

server(server yang melayani permintaan terhadap database) yang andal, dapat 

menangani database besar dengan kecepatan tinggi, mendukung banyak 

sekali fungsi untuk mengakses database, Sekaligus mudah untuk digunakan. 

3. Jaminan Keamanan Akses. MySQL mendukung pengamanan database 

dengan berbagai kriteria pengaksesan. Sebagai gambaran, dimungkinkan 

untuk mengatur user tertentu agar bisa mengakses data yang bersifat rahasia, 

sedangkan user lain tidak boleh. 
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4. Dukungan SQL. Seperti tersirat dalam namanya, MySQL mendukung 

perintah SQL (Structured Query Language). Sebagaimana diketahui, SQL 

merupakan standar dalam pengaksesan database relasional. 

Keistimewaan yang dimiliki MySQL bisa dijabarkan seperti dihalaman 

berikutnya [9]. 

1. Portability. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi. 

2. Open Source. MySQL didistribusikan secara open source, dibawah lisensi 

GPL sehinggan dapat digunakan secara cuma-cuma. 

3. Multiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang 

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

4. Performance Tuning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam 

mengangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih 

banyak SQL per satuan waktu. 

5. Column Types. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti 

signed/unsigned integer, float, double, char, text, date, dan timestamp. 

6. Command and Functions. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh 

yang mendukung perintah select dan where dalam query. 

7. Security. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetail serta password terenkripsi. 

8. Scability dan Limits. MySQL mampu menangani database dalam skala besar, 

dengan jumlah record lebih dari 50juta dan 60ribu tabel serta 5 milyar baris. 

Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap 

tabelnya. 

9. Connectivity. MySQL dapat melakukan koneksi dengan client menggunakan 

protocol TCP/IP, Unix soket(UNIX) atau Named Pipes(N7). 

10. Localisation. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada client dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meskipun demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk di dalamnya. 

11. Interface. MySQL memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa 

pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application Programming 

Interface). 
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12. Client and Tools. MySQL dilengkapi dengan berbagai tools yang dapat 

digunakan untuk administrasi database, dan pada setiap tools yang ada 

disertakan petunjuk online. 

13. Struktur Tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 

menangani ALTER TABLE. 

2.10. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySL database, dan penterjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X 

(empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP, Perl. Program ini tersedia 

dalam GNU(General Public Lisensi) dan bebas, merupakan web server yang 

mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis [10].  

Mengenai bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya [10]: 

1. Htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan, 

seperti berkas PHP, HTML, dan skrip lain. 

2. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang 

ada di komputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan alamat 

http://localhostphpMyAdmin, maka akan muncul halaman phpMyAdmin. 

3. Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) XAMPP. 

Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start). 

2.11. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak sebuah sistem. UML lebih 

mengedepankan penggunaan diagram untuk menggambarkan aspek dari sistem, 

karena tergolong bahasa visual yang lebih mudah dan lebih cepat dipahami 

dibandingkan dengan bahasa pemrograman. Unified Modelling Language (UML) 

biasa digunakan untuk [11]: 
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1. Menggunakan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat 

dengan usecase dan actor. 

2. Menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, 

dibuat dengan interaction diagrams. 

3. Menggambarkan representasi struktur static sebuah sistem dalam bentuk class 

diagram. 

4. Membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah 

sistem dengan state transition diagrams UML. 

5. Menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan component and 

development diagrams. 

6. Menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotypes. 

UML adalah pemodelan yang focus pada pendefinisian struktur statis dan 

model sistem informasi yang dinamis daripada mendefinisikan data dan model 

proses yang tujuannya adalah pengembangan tradisional. UML menawarkan 

diagram yang dikelompokan menjadi lima perspektif berbeda untuk memodelkan 

suatu sistem. Seperti satu set blue print yang digunakan untuk membangun sebuah 

rumah [11].  

UML merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa 

pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan mulai menjadi standar 

masa depan bagi industri pengembangan sistem/perangkat lunak yang berorientasi 

objek sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan rekayasa 

seperti IBM, Microsoft, dan sebagainya [12]. 

2.11.1. Use Case Diagram 

Use Case merupakan penggambaran sistem dari susdut pandang pengguna 

sistem (user) sehingga pembuatan use case lebih difokuskan pada fungsionalitas 

yang ada pada sistem, bukan berdasarkan dari alur atau urutan kejadian. Simbol-

simbol dari use case diagram dijelaskan dalam tabel di halaman berikutnya [13]. 
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Tabel 2.1. Komponen Use Case Diagram [13] 

Simbol Keterangan 

 Actor 

Menunjukkan pengguna(user) yang akan berinteraksi 

dengan sistem yang akan dibuat. 

 Use Case 

Menunjukkan kegiatan yang akan dikerjakan oleh sistem. 

Use case menunjukkan hal yang dicapai dari interaksinya 

dengan aktor. 

 Asosiasi 

Menunjukkan jalur komunikasi antara aktor dan use case 

yang saling berinteraksi. 

<<extend>> 

 

Extend 

Menunjukkan jika use case dieksekusi pada keadaan 

tertentu. 

<<include>> 

Include 

Menunjukkan jika use case harus terpenuhi agar sebuah 

event dapat terjadi dan menggambarkan bahwa suatu use 

case termasuk di dalam use case lain 

 Generalization 

Hubungan antar use case dengan use case yang lebih 

spesifik dimana use case mewarisi behavior dan parent 

use case 

 

2.11.2. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah grafik node dan arus yang menunjukkan objek 

yang melakukan dan menerima aktivitas serta menampilkan aliran aktivitas di 

dalam sistem secara sequential maupun bercabang. Pada dasarnya activity 

diagram memiliki peran hampir seperti flowchart namun activity diagram dapat 

mendukung perilaku paralel yang tidak bisa dilakukan oleh flowchart [14]. 
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Tabel 2.2. Komponen Activity Diagram [14] 

Notasi Keterangan Simbol 

Initial (status awal) Titik awal yang digunakan untuk 

memulai sebuah aktivitas 

 

Final (status akhir) Titik akhir yang digunakan untuk 

mengakhiri sebuah aktivitas 

 

Activity Aktivitas yang dikerjakan oleh sistem  

Fork (Join) Menunjukkan kegiatan yang dilakukan 

secara paralel untuk menggambungkan 

dua kegiatan paralel menjadi satu 

 

Swimlane Memisahkan organisasi yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi pada sistem 

 

 

2.11.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence 

diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu. Diawali dari apa yang memicu aktifitas tersebut, proses dan perubahan 

apa saja yang terjadi secara internal dan output  yang dihasilkan [15]. 

Tabel 2.3. Komponen Sequence Diagram [15] 

Nama Komponen Keterangan Simbol 

Object Object merupakan instance dari 

sebuah class dan dituliskan tersusun 

secara horizontal. Digambarkan 

sebagai sebuah class(kotak) dengan 

nama object di dalamnya yang 

diawali dengan sebuah titik koma 

 

 
 

 

:Object1 
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Tabel 2.4. Komponen Sequence Diagram (Lanjutan) [15] 

Nama Komponen Keterangan Simbol 

Actor Actor juga dapat berkomunikasi 

dengan object, maka actor juga 

dapat diurutkan sebagai kolom 

simbol actor sama dengan symbol 

pada actor use case 

 

Lifeline Lifeline mengindikasi keberadaan 

sebuah object dalam basis waktu. 

Notasi untuk lifeline adalah garis 

putus-putus vertical yang ditarik dari 

sebuah object 

Lifeline 

 

Activation Activation dinotasikan sebagai 

sebuah kotak segi empat yang 

digambarkan pada sebuah lifeline, 

mengindikasikan sebuah obyek yang 

akan melakukan sebuah aksi 

 

Message Message, digambarkan dengan anak 

panah horizontal antar activation. 

Message mengindikasikan 

komunikasi antara object-object 

message 

 

2.11.4. Class Diagram 

Class Diagram atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Class diagram 

mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai hubungan statis 

yang terdapat diantara mereka. Class diagram juga menunjukkan property dan 

operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-

hubungan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut [16]. 
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Tabel 2.5. Komponen Class Diagram [16] 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

 

Nama_kelas 

+ Attribute 

+ Operation() 

Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka (interface) 

 

nama_interface 

Sama seperti konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

Asosiasi (association) Relasi antar kelas dengan makna umum, 

biasanya disertai dengan multiplicity 

Asosiasi berarah (direct association) Relasi antar kelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain; biasanya disertai dengan 

multiplicity 

Generalisasi (generalization) Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum-khusus) 

Kebergantungan (dependency) Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

 

2.12. CodeIgniter (CI) 

CodeIgniter (CI) adalah framework / kerangka kerja pengembangan aplikasi 

(Application Development Framework) dengan menggunakan PHP. CI merupakan 

kerangka kerja yang menggunakan lisensi open source Apache / BSD. CI 

dikembangkan pertama kali oleh Rick Ellis [7]. 

CI memungkinkan pengembang untuk menghasilkan program dengan cepat, 

dengan mengikuti kerangka kerja yang telah ada, sehingga pengembang tidak 

perlu membuat program dari awal (from scracth). CI menyediakan sekumpulan 

librari atau fungsi-fungsi yang terorganisasi dan diperlukan untuk membuat 

program dengan cepat. Selain itu, CI menggunakan antarmuka dan struktur logika 

yang sederhana untuk mengakses library. Pengembang hanya perlu memasukkan 

data yang akan diproses dan berfokus pada kode yang harus dibuat untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan (User Guide Code Igniter) [7].  
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Kerangka kerja CI menggunakan kaidah Model-View-Controller (MVC). 

MVC adalah sebuah perangkat lunak yang memisahkan antara aplikasi logika dan 

presentasi pada halaman web. Skrip PHP   query MySQL, Javascript dan CSS 

bisa saling terpisah, sehingga tidak membutuhkan sumber daya yang besar untuk 

mengeksekusinya. Halaman web akan terdiri dari sedikit kode, karena sudah 

terjadi pemisahan antara tampilan dan pemrograman [7].  

Dalam konsep MVC, kode program dapat dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu : Model merupakan struktur data. Secara spesifik class model akan 

mengandung fungsi kode yang membantu dalam segala proses yang berhubungan 

dengan basis data seperti memasukkan, mengubah, mendapatkan, dan menghapus 

data dalam sebuah basis data. View merupakan informasi yang disampaikan ke 

pengguna. Sebuah view biasanya berupa halaman web, tetapi dalam CodeIgniter, 

sebuah view juga bisa berupa sebuah fragmen halaman seperti header dan footer. 

View juga bisa berupa jenis halaman web yang lain. Controller merupakan sebuah 

perantara antara Model dan View dan semua sumber yang dibutuhkan untuk 

memproses permintaan HTTP dan dalam membuat halaman web [7].  

CI merupakan kerangka kerja pembuatan program yang paling fleksibel, 

Program yang menggunakan CI hanya perlu menentukan titik awal dari 

pembuatan programnya yaitu bergerak dari controller [7]. 

2.13. Model-View-Controller (MVC) 

MVC adalah konsep pemrograman yang memisahkan pemrograman logic 

aplikasi dengan presentasinya. Fungsi MVC adalah mengatur arsitektur sebuah 

aplikasi. Umumnya aplikasi yang dibangun menggunakan MVC adalah aplikasi 

yang cukup besar, karena salah satu keuntungan dari MVC itu adalah kemudahan 

maintenance, dan pengembangan aplikasi tersebut. CodeIgniter adalah salah satu 

framework PHP yang berbasis MVC. Terdapat 3 jenis komponen yang 

membangun suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi yaitu [17]: 

1. View, merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu 

aplikasi web bagian ini biasanya berupa file template HTML, yang diatur oleh 

controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data 

kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. 
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2. Model, biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi 

data (insert, update, delete, search), menangani validasi dari bagian 

controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. 

3. Controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model 

dan bagian view, controller berfungsi untuk menerima request dan data dari 

user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Dengan 

menggunakan prinsip MVC suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan 

kemampuan developer-nya, yaitu programmer yang menangani bagian model 

dan controller, sedangkan designer yang menangani bagian view, sehingga 

penggunaan arsitektur MVC dapat meningkatkan maintanability dan 

organisasi kode. Walaupun demikian dibutuhkan komunikasi yang baik antara 

programmer dan designer dalam menangani variabel-variabel yang akan 

ditampilkan. 

2.14. Software Development Life Cycle (SDLC) 

SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan sebuah metodologi 

atau alur hidup sistem yang digunakan dalam proses pengembangan sistem yang 

meliputi tahap pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan sistem informasi 

[18]. Penggunaan SDLC yang memadai akan menghasilkan sistem informasi yang 

berkualitas. Penggunaan SDLC akan lebih optimal jika dilengkapi dengan 

berbagai teknik pengembangan sistem [19]. 

Siklus hidup pengembangan Sistem atau SDLC adalah metodologi untuk 

merancang, membangun, dan memelihara informasi dan proses sistem. Tedapat 

banyak model SDLC, salah satunya adalah model Waterfall yang terdiri dari 

empat tahap untuk secara berurutan diselesaikan dalam rangka untuk 

mengembangkan solusi perangkat lunak. Waterfall adalah model pengembangan 

sistem yang menjadi dasar atau awal untuk model pengembangan sistem lainnya 

[19]. 

 

 

 

 

Analysis Design Code Test 

Gambar 2.3. Tahapan Model Waterfall [19] 
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2.14.1. Tahap Analisis 

Pada tahap ini, merupakan proses analisa kebutuhan sistem. Pengembang 

mengumpulkan data-data sebagai bahan pengembangan sistem. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik kuisioner. 

2.14.2. Tahap Desain 

Proses desain adalah proses multi langkah yang berfokus pada empat 

atribut, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan 

detail procedural. Proses desain menterjemahkan hasil analisis ke dalam 

representasi perangkat lunak. 

2.14.3. Tahap Koding 

Pada tahap ini desain diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak. 

Pada tahap pengimplementasian ke dalam kode program akan bergantung pada 

hasil desain perangkat lunak pada tahap sebelumnya. 

2.14.4. Tahap Pengujian 

Setelah pengkodean, dilanjutkan dengan pengujian terhadap sistem yang 

telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil output dari 

sistem dengan kebutuhan yang telah dirancang pada tahap analisis. 

2.15. JQuery 

Semenjak dirilis pertama kali pada tahun 2006 oleh John Resig, jQuery 

telah mencuri perhatian para developer web. Buktinya, pada tahun-tahun 

berikutnya jQuery telah banyak digunakan oleh website-website terkemuka di 

dunia seperti Google, Microsoft, Intel, Nokia, Oracle, IBM, DELL, BBC, NBC, 

ESPN, EA Sport, Twitter, Facebook, Amazon, Time, Youtube, Apple, dan masih 

banyak lagi. Sehingga saat ini tercatat ada jutaan website yang telah menggunakan 

jQuery [20]. 

JQuery adalah library atau kumpulan kode JavaScript siap pakai. 

Keunggulan menggunakan jquery dibandingkan dengan javascript standar, yaitu 

menyederhanakan kode javascript dengan cara memanggil fungsi-fungsi yang 

disediakan oleh jquery, serta merupakan salah satu library javascript yang dapat 

melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh HTML maupun CSS [21]. 
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2.16. Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 

AJAX diperkenalkan oleh Jesse James Garret dari Adaptive Path pada tahun 

2005. Ia mendeskripsikan bagaimana mengembangkan web yang berbeda dengan 

metode tradisional. Ia mempublikasikan sebuah artikel yang berjudul AJAX : A 

New Approach to Web Application. Pada artikelnya, Garret yakin bahwa aplikasi 

web dapat menutup jurang pemisah antara web dan aplikasi desktop [22]. 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) adalah sebuah gabungan teknik 

pengembangan web yang digunakan untuk menciptakan aplikasi web yang 

interaktif atau aplikasi Internet yang kaya, dan juga merupakan sebuah teknologi 

yang dapat digunakan untuk membuat sebuah aplikasi web interaktif dan 

responsif mirip dengan aplikasi desktop [21]. 

2.17. Flowchart 

Flowchart adalah bagan yang menggambarkan aliran dokumen dalam suatu 

sistem informasi, menurut Mulyadi. Menurut Al-Bahra bin ladjamudin, flowchart 

adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-

langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari 

suatu algoritma. [23] 

Simbol flowchart beserta penjelasannya bisa dilihat sebagai berikut [23]: 

Tabel 2.6. Simbol Flowchart [23] 

 

No 
Simbol Pengertian Keterangan 

1. 

 

Mulai/Akhir 

(Terminal) 

Digunakan untuk memulai, 

mengakhiri, atau titik henti dalam 

sebuah proses atau program; juga 

digunakan untuk menunjukkan 

pihak eksternal 

2. 

 

Dokumen 

Sebuah dokumen atau laporan; 

dokumen dapat dibuat dengan 

tangan atau dicetak oleh 

komputer 
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Tabel 2.7. Simbol Flowchart (1) [23] 

No Simbol Pengertian Keterangan 

3. 
 

Kegiatan Manual 
Sebuah kegiatan pemrosesan 

yang dilaksanakan secara manual 

4. 

 

Arsip 

Arsip dokumen disimpan dan 

diambil secara manual. Huruf di 

dalamnya menunjukkan cara 

pengurutan arsip: N= Urut 

Nomor, A= Urut Abjad, T= Urut 

Tanggal 

5. 

 

Input/Output 

Digunakan untuk 

menggambarkan berbagai media 

input dan output dalam sebuah 

bagan alir program 

6. 
 

Disk Bermagnit 
Data disimpan secara permanen 

pada disk bermagnit 

7. 
 Penghubung Pada 

Halaman Berbeda 

Menghubungkan bagan alir yang 

berada di halaman yang berbeda 

8. 

 
Pemasukan Data 

Online 

Entri data alat oleh online seperti 

terminal CRT dan komputer 

pribadi 

9. 

 

Pemrosesan 

Komputer 

Sebuah fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan oleh computer 

biasanya menghasilkan perubahan 

terhadap data atau informasi 

10. 

 
Arus Dokumen atau 

Pemrosesan 

Arus dokumen atau pemrosesan; 

arus normal adalah ke kanan atau 

ke bawah 

11. 
 Keputusan 

(Desicion) 

Sebuah tahap pembuatan 

keputusan 

12. 
 Penghubung Dalam 

Sebuah Halaman 

Menghubungkan bagai alir yang 

berada pada halaman yang sama 
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Tabel 2.8. Simbol Flowchart (2) [23] 

No Simbol Pengertian Keterangan 

13. 

 

Dokumen Rangkap 

Digambarkan dengan menumpuk 

simbol dokumen dan pencetakan 

nomor dokumen dibagian depan 

dokumen pada bagian kiri atas 

 

2.18. Black Box Testing 

Menurut Sommerville(2004), proses black-box testing adalah pengujian 

yang berasalah dari spesifikasi sistem. Sistem diperlakukan seperti sebuah kotak 

hitam yang mana perilaku hanya bisa ditentukan dengan mempelajari inputan dan 

keluaran yang berhubungan. Nama lainnya adalah pengujian fungsional karena 

penguji hanya dikonsentrasikan terhadap fungsionalitas dan tidak 

pengimplementasi dari perangkat lunak. Penguji memberikan masukan-masukan 

untuk komponen atau sistem dan memeriksa keluaran yang cocok. Jika keluaran 

tidak terprediksi, penguji mendeteksi sebuah masalah dengan perangkat lunak 

tersebut [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


