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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu  

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya maka dengan ini 

peneliti melakukan perbandingan penelitian dengan penelitian terdahulu dan 

sekarang yang dilakukan oleh peneliti, yang di paparkan pada tabel II-1 berikut. 

 

Tabel II-1 Review Penelitian 

No Judul Penelitian Peneliti dan 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbandingan 

dengan penelitian 

saat ini 

1.  Metodologi Pembangunan 

Dashboard sebagai Alat 

Monitoring Kinerja 

Organisasi Studi Kasus : 

Institut Teknologi Bandung 

(Hariyanti, 2008) 

(Hariyanti Eva, 

Tesis STEI ITB; 

2008) 

Pada penelitian ini 

peneliti 

membangun 

metodologi 

dashboard yang 

difokuskan pada 

upaya menyajikan 

KPI, 3 aspek utama 

dashboard yaitu 

data /informasi, 

personalisasi dan 

kolaborasi antar 

pengguna. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

dashboard 

sebagai sistem 

informasi 

monitoring Time 

Management. 

Pemrograman 

yang dibuat 

dengan 

menggunakan 

pemrograman 

ASP dan 

JavaScript. 

2 Model Pengembangan 

Dashboard untuk 

Monitoring dan Evaluasi 

Kinerja Perguruan Tinggi 

(Hariyanti, 2011) 

(Hariyanti Eva, 

Werdiningsih 

Indah, Surendro 

Kridanto, Jurnal 

STEI ITB. Vol 9, 

Nomor 1, Januari 

2011: 13 – 20).  

Pada penelitian ini, 

peneliti merancang 

model 

pengembangan 

dashboard untuk 

kebutuhan 

perguruan tinggi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

perbedaan prioritas 

kebutuhan 

dashboard untuk 

pengguna di UA 

dan ITB. 

Pada penelitian 

ini peneliti 

membuat 

dashboard 

sebagai sistem 

informasi 

monitoring untuk 

perusahaan dan 

prioritas 

kebutuhan 

penggunanya 

adalah jajaran 

management. 

3 Analisis dan Perancangan 

Dashboard untuk 

Monitoring dan Evaluasi 

(Utomo,Agus 

Prasetyo, 

Sungkar, Irfan 

Pada penelitian ini, 

peneliti membuat 

aplikasi dashboard 

Yang dibuat oleh 

peneliti saat ini 

yaitu dashboard 
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Pasien Rawat Inap  

(Utomo, 2014) 

Ismail, Prosifing 

Mathematics and 

Sciences, 

Semarang, 2014) 

yang dapat 

digunakan untuk 

memvisualisasi 

informasi data 

pasien rawatinap 

dalam bentuk yang 

mudah dimengerti. 

yang 

memvisualisasi 

informasi 

performa Time 

Management 

Perusahan dalam 

bentuk grafik 

yang mudah 

dimengerti oleh 

pengguna. 

4 Performance Dashboard 

pada Rumah Sakit Islam 

(Sungkar, 2011) 

(Sungkar, Irfan 

Ismail, Mustafid, 

Widiyanto Ibnu, 
Jurnal Sistem 

Informasi Bisnis, 

Vol 1, No 3; 

2011) 

Dalam penelitian 

ini peneliti 

membuat sistem 

performance 

dashboard yang 

bermanfaat bagi 

level manajemen 

terutama top level 

(strategic) untuk 

menunjukkan 

barometer yang 

baik dari 

kesehatan.. 

Penelitian yang 

dibuat oleh 

peneliti sekarang 

yaitu dashboard 

sebagai sistem 

informasi 

monitoring yang 

bermanfaat bagi 

level management 

terutama top level 

(strategic) untuk 

menunjukkan 

barometer yang 

baik dari 

performa 

perusahaan. 

5 Analisis dan Desain Dasbor 

Intelegensia Bisnis untuk 

Memantau Kinerja 

Organisasi di KPPN 

Surabaya I (Saputra, 2013) 

(Saputra, Andi, 

Hendrawan, 

Rully Agus,  

Riandi 

Muhammad, 

Jurnal Teknik 

POMITS, vol. 2, 

p. 2, 2013) 

Dalam penelitian 

ini peneliti 

membuat aplikasi 

Dashboard dengan 

tipe taktikal, yang 

dapat digunakan 

oleh Kepala Kantor 

dan Pejabat KPPN. 

Penelitian yang 

dibuat oleh 

peneliti sekarang 

yaitu, dashboard 

sebagai sistem 

monitoring 

dengan tipe 

strategi, yang 

merupakan 

jembatan antara 

kebijakan dan 

tujuan 

perusahaan. 

6 Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Kinerja Program 

Studi dengan Metode 

Performance Dashboard 

(Utomo, 2013) 

(Utomo, Agus 

Prasetyo, Murti , 

Hari, Rejeki, 

Rara Sri Artati, 

Jurnal Teknologi 

Informasi 

Dinanik, vol. 18, 

pp. 01-08, 2013) 

Pada penelitian 

yang oleh dibuat 

peneliti tersebut, 

Sistem Panel 

(Dashboard) 

menggunakan data 

yang mendukung 

indicator yang 

frekuensi update 

satu tahun sekali 

sehingga dikatakan 

bahwa data 

tersebut tidak 

terlalu real time, 

sehingga 

perubahan nilai 

Pada penelitian 

yang dibuat oleh 

peneliti, 

dashboard yang 

dibangun 

menggunakan 

data berjalan 

sehingga data 

yang di 

visualisasikan 

merupakan real 

time sesuai 

dengan kondisi 

perusahaan saat 

ini. 
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nilai indikator pada 

dashboard juga 

tidak terlalu sering. 

7 Purwarupa Performance 

Dashboard Untuk 

Membantu Analisis Data 

Evaluasi Diri Perguruan 

Tinggi (PT) Berdasarkan 

Key Performance Indikators 

(KPI) Studi Kasus : PX X 

(Ahmad Yusri, 2014) 

(Ahmad Yusri 

Authoni dan 

Erma Suryani, 

Program Studi 

MMT-ITS, 

Surabaya, 2014.) 

Pada penelitian ini 

peneliti membuat 

Purwarupa sistem 

Self Evaluation 

Dashboard yang 

dikembangkan 

melalui aplikasi 

Microsoft Excel 

2013 dapat 

menampilkan 

informasi berupa 

KPI dalam bentuk 

gauge(dashboard), 

bar chart, pie chart 

dan colour code. 

Dalam penelitian 

yang dibuat 

sekarang, peneliti 

membuat aplikasi 

dashboard 

berbasis web 

yang 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP .net dan 

Javascript dengan 

menampilkan 

informasi berupa 

grafik. 

8 Rancang Bangun Dashboard 

untuk Visualisasi 

Produktivitas Bahan Baku 

Tebu pada Pabrik Gula 

Gempolkrep (Welly, 2016) 

(Welly Abdi 

Prayogi, Henry 

Bambang S, 

Anjik Sukmaaji, 

STIKOM 

Surabaya, JSIKA 

Vol. 5, No. 8, 

2016) 

Penelitian ini 

peneliti membuat 

dashboard yang 

dapat mengelola 

data produktivitas 

bahan baku tebu 

menjadi informasi 

yang membantu 

memonitoring 

pencapaian 

produktivitas 

bahan baku tebu. 

Pada penelitian 

yang dibuat oleh 

peneliti, 

dashboard yang 

dibangun dapat 

membantu 

memonitoring 

performa Time 

Management 

perusahaan. 

9 Rancang Bangun Sistem 

Penilaian Index Kepuasan 

Pegawai Terhadap 

Lingkungan Kerja Melalui 

Dashboard Terintegrasi 

Dengan Menggunakan 

Metode Prototype, Studi 

Kasus PT. PLN (PERSERO) 

Area Bali Selatan (P. 

Sudharyana, 2012) 

 

(Putu 

Sudharyana, 

Bekti Cahyo 

Hidayanto, Feby 

Artwodini 

Muqtadiroh, 

Jurnal Teknik 

POMITS, vol. I, 

no. 1, pp. 1-6, 

2012) 

Penerapan aplikasi 

yang dibangun 

berfungsi sebagai 

rekapitulasi dan 

dasar penilaian 

kepuasan pegawai. 

Hasil survei 

ditampilkan dalam 

bentuk dashboard 

selanjutnya 

digunakan sebagai 

dasar acuan 

penilaian dan 

pengambilan 

keputusan. 

Penelitian yang 

dibuat oleh 

peneliti berfungsi 

sebagai bahan 

pertimbangan 

untuk 

management 

dalam 

pengambilan 

keputusan untuk 

efektifitas 

perusahaan. 

10 Rancangan Dashboard 

Manajemen Untuk 

Peringatan Dini Kinerja 

Manajemen Pada Industri 

Farmasi melalu pendekatan 

Balance Scorecard 

(Hermawan, 2010) 

 

 

(Yudi 

Hermawan, FT 

UI, 2010) 

Pada penelitian ini 

peneliti melakukan 

perancangan model 

dashboard 

Manajemen untuk 

mengukur kinerja 

manajemen pada 

industri farmasi 

dengan 

menggunakan 

Penelitian yang 

dilakukan peneliti 

yaitu merancang 

dashboard 

dengan 

menggunakan 

indicator kinerja 

atau Key 

Performance 

Indicator. 
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pendekatan 

Balance Scorecard 

dan Analytical 

Hierarchy Process 

(AHP). 

 

2.2 Key Performance Indicator 

Menurut Haryanti, Key Performance Indicator (KPI) adalah indikator yang 

merepresentasikan kinerja dari proses yang dilaksanakan. Key Performance 

Indicator merupakan sekumpulan ukuran mengenai aspek kinerja yang paling 

kritis, yang menentukan kesuksesan organisasi pada masa sekarang dan masa yang 

akan datang. KPI digunakan memprediksi peluang kesuksesan atau kegagalan dari 

proses-proses yang dilaksanakan organisasi, sehingga KPI dapat digunakan 

sebagai alat untuk meningkatkan kinerja organisasi secara dramatis. (Hariyanti, 

2008) 

Ukuran kinerja adalah indikator yang digunakan oleh manajemen untuk 

mengukur, membuat laporan dan mengelola kinerja. KPI merupakan salah satu 

jenis ukuran kinerja, selain Key Performance Indicator (KPI) dan Key Result 

Indicator (KRI). (Parmenter, 2010) 

KPI yang dimiliki organisasi dapat mengalami perubahan, sejalan dengan 

perkembangan bisnis dan strategi yang dijalankan organisasi. Oleh karena itu, 

upaya pengembangkan KPI dilakukan secara terus menerus untuk menjamin agar 

proses pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. 

 

2.3 Time Mangement 

Time Management adalah tentang perencanaan hari/waktu supaya bisa 

melakukan penggunaan paling baik atas waktu yang dimiliki. Konsep atau istilah 

mengenai time management berawal dari revolusi industri, yaitu ketika mulai ada 

perhatian tentang pengelolaan waktu secara efektif dan efisien untuk bisa 

mengontrol waktu yang dimiliki seseorang. Sejak Drucker pada tahun 1966 

mempopulerkannya, konsep time management ini telah secara luas diterima 

sebagai hal yang menyumbang pada efektivitas karyawan. (Atosökhi Gea, 2014) 
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Time Management adalah tindakan atau proses perencanaan dan 

pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas 

khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. 

Atau seperti dikatakan Humes dalam Adebisi, time management secara singkat 

dapat diartikan sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan, serta 

menganggarkan waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih efektif dan 

produktif. Waktu adalah sumber daya berharga, tidak dapat diganti dan tidak 

dapat diubah. Maka dari itu, sangat perlu untuk menggunakan waku dengan 

bijaksana. (Atosökhi Gea, 2014) 

Menurut Kusashi dalam Adebisi, menunda pengambilan suatu keputusan 

atau bersikap reaktif terhadap suatu problem dapat mengakibatkan biaya mahal 

yang harus ditanggung oleh bisnis (Atosökhi Gea, 2014). Maka diperlukan sekali 

untuk memastikan bahwa pimpinan tidak melakukan kesalahan, dengan menunda 

pemanfaatan waktu yang sangat berharga bagi perusahaan. Time management 

yang baik akan sangat membantu perusahaan lebih produktif, lebih kreatif, 

menghemat banyak uang, dan menghindari bekerja pada saat-saat yang sudah 

kritis, dan secara meyakinkan dapat meningkatkan kesempatan meraih 

keberhasilan dalam bisnis. 

 

2.4 Konsep Dasar Dashboard 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tujuan 

karakteristik. 

2.4.1 Definisi Dashboard 

Dashboard dinyatakan dalam beberapa istilah yang berbeda pada 

pustaka- pustaka yang ada. 

a. Few menggunakan istilah information dashboard, yang didefinisikan 

sebagai tampilan visual dari informasi penting yang diperlukan untuk 

mencapai satu atau beberapa tujuan, dengan mengkonsolidasikan dan 

mengatur informasi dalam satu layar (single screen), sehingga kinerja 

organisasi dapat dimonitor secara sekilas. Tampilan visual disini 
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mengandung pengertian bahwa penyajian informasi harus dirancang sebaik 

mungkin, sehingga mata manusia dapat menangkap informasi secara cepat 

dan otak manusia dapat memahami maknanya secara benar. (Few, 2006) 

b. Eckerson menggunakan istilah performance dashboard yang didefinisikan 

sebagai aplikasi bertingkat yang dibangun pada intelijen bisnis (business 

intelegence) dan infrastruktur integrasi data yang memungkinkan organisasi 

untuk mengukur, memonitor, dan mengelola kinerja bisnis lebih efektif. 

(Eckerson, 2006) 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

istilah information dashboard dan performance dashboard memiliki pengertian 

yang sama, yaitu sebuah alat yang memberikan tampilan antar muka visual, 

yang mengkonsolidasikan dan menyajikan data dan informasi penting yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, secara efektif dan efisien. 

2.4.2 Tujuan Pembuatan Dashboard 

Tujuan dari pembuatan dashboard untuk organisasi adalah sebagai alat 

untuk melakukan monitoring sistem pengukuran kinerja organisasi untuk 

mencapai target yang diinginkan sesuai dengan KPI yang telah ditentukan, 

sehingga data dan informasi dapat dikelola dan disajikan dengan efektif dan 

efisien. Hal ini akan memudahkan organisasi dalam menilai, menyesuaikan dan 

menyempurnakan strategi untuk mengoptimalkan kinerjanya. Eckerson juga 

menyatakan bahwa dashboard memberikan tiga manfaat utama, yaitu 

(Eckerson, 2006): 

a. Mengkomunikasikan strategi. Dashboard digunakan untuk 

mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang dibuat oleh eksekutif 

kepada semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan peran dan 

levelnya dalam organisasi. 

b. Memonitor dan menyesuaikan pelaksanaan strategi. Dashboard 

digunakan untuk memonitor pelaksanaan dari rencana dan strategi yang 

telah dibuat. Dashboard memungkinkan pihak eksekutif untuk 

mengidentifikasi permasalahan kritis dan membuat strategi untuk 
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mengatasinya. 

c. Menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak. Dashboard 

menyajikan informasi secara sekilas menggunakan grafik, simbol, bagan 

dan warna-warna yang memudahkan pengguna dalam memahami dan 

mempersepsi informasi secara benar. 

2.5 Sistem Informasi Monitoring 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem monitoring merupakan 

suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. Biasanya data 

yang dikumpulkan merupakan data yang realtime. (Ohara, 2005) 

Sistem informasi monitoring adalah sebuah aplikasi untuk mengetahui 

perubahan – perubahan yang terjadi akibat pergerakan variable secara kontinyu 

dalam kurun waktu tertentu. Sistem informasi monitoring digunakan untuk 

melihat faktor – faktor yang menyebabkan perubahan dan pergerakan dari 

variable tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan dijadikan acuan untuk 

pengambilan keputusan oleh manajemen. (Prasetyo, 2011) 

2.6 ASP. NET 

ASP.NET adalah salah satu bahasa pemrograman yang bertujuan untuk 

membangun suatu aplikasi web. Bahasa pemrograman ini merupakan kelanjutan 

dari Active Server Pages (ASP). ASP.NET sebenarnya merupakan konsep baru 

dalam pemrograman aplikasi web. Di mana ASP.NET memberikan platform 

pemrograman yang jauh lebih bagus, lebih aman,lebih stabil dan memiliki banyak 

kemudahan. (Mcleod, 2007) 

ASP.NET adalah bahasa yang terkompilasi. Berbasiskan .Net Framework, 

sehingga dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman dan web service 

yang mendukung dengan .Net Framework seperti: VB.NET dan Asmx Web 

Service.Salah satu tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi 

berbasis web adalah ASP.NET. ASP.NET tidak sekedar upgrade dari ASP. 
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ASP.NET menyediakan platform pengembangan web terdepan yang diciptakan 

dewasa ini. 

2.7 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi 

dalam native code (dalam bentuk bahasa mesin yang berjalan di Windows) 

ataupun managed code (dalam bentuk Microsoft Intermediate Language di atas 

.NET Framework). Selain itu, Visual Studio juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi Silverlight, aplikasi Windows Mobile (yang berjalan di 

atas .NET Compact Framework). 

Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap 

(suite) yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi. Baik itu 

aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya dalam bentuk 

aplikasi console, aplikasi Windows, ataupun aplikasi Web. Visual Studio 

mencakup kompiler, SDK, Integrated Development Environment (IDE), dan 

dokumentasi (umumnya berupa MSDN Library).  

Menurut Wahana Komputer, Visual Studio merupakan salah satu paket 

teknologi bahasa pemrograman versi terbaru yang dikeluarkan oleh Microsoft. 

Bahasa pemrograman visual basic digunakan untuk membuat aplikasi windows 

yang berbasis Graphical User Interface (GUI). Micrososft Visual Studio 2012 

sebagai produk IDE (Integrated Develoment Environments) andalan yang 

dikeluarkan oleh Micrososft. Micrososft Visual Studio 2012 telah menambahkan 

pembaruan dan perbaikan fitur-fitur untuk melengkapi versi sebelumnya. 

Framework terbaru yaitu .Net Framework 4.5 yang merupakan pengembangan 

sebelumnya dari .Net Framework. (Wahana Komputer, 2013) 

2.8 Microsoft SQL Server 

Arsitektur Microsoft SQL Server dibagi ke dalam beberapa komponen 

logikal, seperti misalnya tabel, view, dan elemen-elemen lain yang terlihat oleh 

user. Elemen-elemen ini secara fisik disimpan di dalam dua atau lebih file dalam 

disk. Format file atau lokasi dimana elemen-elemen logika ini di tulis, tidak 
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diketahui oleh user sistem. Microsoft SQL Server bisa mengandung beberapa 

database yang digunakan oleh beberapa user. 

Microsoft SQL Server adalah sebuah database relational yang dirancang 

untuk mendukung aplikasi dengan arsitektur client / server, dimana database 

terdapat pada komputer pusat yang disebut server, dan informasi digunakan 

bersama-sama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi di dalam komputer 

lokalnya yang disebut dengan client. Arsitektur semacam ini memberikan 

integritas data yang tinggi, karena semua user bekerja dengan informasi yang 

sama. Melalui aturan – aturan bisnis, kendali diterapkan kepada semua user 

mengenai informasi yang ditambahkan kedalam database. Database SQL Server 

dibagi kedalam beberapa komponen logical, seperti misalnya table, view, dan 

elemen – elemen lain yang terlihat oleh user. (Yunitarini, 2013) 

2.9 UML  

Menurut Windu Gata, Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa 

spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, 

menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan 

metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan 

alat untuk mendukung pengembangan sistem. Alat bantu yang digunakan dalam 

perancangan berorientasi objek berbasiskan UML adalah sebagai berikut:  

a. Use Case Diagram  

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi tersebut (Hendini, 2016). Simbol-simbol yang 

digunakan dalam Use Case Diagram yaitu: 

Tabel II-2 Symbol Use Case Diagram (Hendini, 2016). 

Notasi Nama Elemen Fungsi 

 

Actor 

Menggambarkan tokoh 

atau sistem yang 

memperoleh keuntungan 

dan berada diluar dari 

sistem. Actor dapat 

berasosiasi dengan actor 
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lainnya dengan 

menggunakan 

specialization / 

superclass, actor 

ditempatkan diluar subject 

boundary 

 

Use Case 

Mewakili sebuah bagian 

dari fungsionalitas sistem 

dan ditempatkan dalam 

system boundary 

 

Subject Boundary 
Menyatakan lingkup dari 

subjek 

 

Association Relationship 

Menghubungkan actor 

untuk berinteraksi dengan 

use case 

 

Include Relationship 

Menunjukan inclusion 

fungsionalitas dari sebuah 

use case dengan use case 

lainnya. Arah panah dari 

base use case ke included 

use case. 

 

Extend Relationship 

Menunjukan extension 

dari sebuah use case 

untuk menambahkan 

optional behaviour. Arah 

panah dari extension use 

case ke base use case. 

 

Uses Relationship  

Menunjukan inclusion 

fungsionalitas dari sebuah 

use case dengan use case 

lainnya. Untuk 

penggambaran Uses ini 

juga mirip dengan 

Generalisasi.. 

 

Generalization 

Relatioship 

Menunjukan generalisasi 

dari use khusus ke yang 

lebih umum. 

 

b. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. Simbol-simbol yang digunakan dalam 

activity diagram yaitu (Hendini, 2016).: 
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Tabel II-3 Symbol Activity Diagram (Hendini, 2016). 

Symbol Nama Keterangan 

 

 
 

Start Point 
Diletakkan pada pojok kiri atas dan 

merupakan awal aktivitas. 

 
 

Activities 
Menggambarkan suatu proses atau 

kegiatan bisnis. 

 

Decision Point 

Menggambarkan pilihan untuk 

pengambilan keputusan, true atau 

false 

 

Fork 

(Percabangan) 

Menggambarkan kegiatan yang 

dilakukan secara parallel atau 

untuk menggabungkan dua 

kegiatan parallel menjadi satu. 

 

Join 

(Penggabungan) 

Digunakan untuk menunjukkan 

adanya dekomposisi. 

 

Swimlane 

Menggambarkan pembagian 

activity diagram untuk 

menunjukkan siapa melakukan apa 

 
End Point 

Menggambarkan akhir dari 

aktivitas 

 

c. Diagram Urutan (Sequence Diagram) 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Simbol-simbol yang digunakan dalam Sequence Diagram yaitu 

(Hendini, 2016).: 

Tabel II-4 Symbol Sequence Diagram (Hendini, 2016). 

Gambar Nama Keterangan 

 

Boundary Lifeline 

Menggambarkan hubungan suatu 

elemen yang berbeda, secara khas 

merupakan penghubung actor 

dengan layar. 
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Entity Lifeline 

Menggambarkan suatu tempat 

atau mekanisme yang menangkap 

pengetahuan atau informasi 

dalam suatu system. 

 

Control Life 

Menggambarkan suatu 

pengendalian yang mengorganisir 

dan menjadwalkan aktivitas 

elemen-elemen. 

 

Message 

Perilaku system yang menandai 

adanya suatu alur informasi atau 

transisi kendali antar elemen. 

 

Actor 

Menunjukkan seorang pemakai 

system yang memulai alut 

peristiwa kejadian 

 

Activation Bar 
Menggambarkan lamanya suatu 

pesan diproses 

 
Note 

Menunjukkan catatan utk 

komentar dari suatu pesan  

 

 

d. Class Diagram 

Diagram menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem anda dan 

menggambarkan atribut, operasi dan hubungan antara kelas. Class diagram 

membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan 

merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Selama tahap desain, 

class diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang 

membentuk arsitektur sistem yang dibuat. Class memiliki tiga area pokok :  

1. Nama (dan stereotype)  

2. Atribut  

3. Metoda 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut:  

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan  

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan 

anak-anak yang mewarisinya  
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3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja Class dapat merupakan 

implementasi dari sebuah interface, yaitu class abstrak yang hanya 

memiliki metoda.  Interface tidak dapat langsung diinstansiasikan, 

tetapi harus diimplementasikan dahulu menjadi sebuah class. Dengan 

demikian  interface mendukung resolusi metoda pada saat run-time. 

(Hendini, 2016) 

Tabel II-5 Symbol Class Diagram (Hendini, 2016). 

Gambar Nama Keterangan 

 Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

diatasnya objek induk (ancestor) 

 
Nary Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek. 

 

Class 

Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan system yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

 
Realization 

Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

 
Dependancy 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen yang 

bergantung padanya elemen yang 

tidak mandiri 

 
Association 

Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya 

 

2.10 Prototyping Model 

Sebuah prototype adalah versi awal dari sistem perangkat lunak yang 

digunakan untuk mendemonstrasikan konsep-konsep, percobaan rancangan, dan 

menemukan lebih banyak masalah dan solusi yang memungkinkan. Sistem 

prototype memperbolehkan pengguna untuk mengetahui bagaimana sistem 

berjalan dengan baik. Penggunaan metode prototyping di dalam penelitian ini 

bertujuan agar peneliti mendapatkan gambaran aplikasi yang akan dibangun 

melalui tahap pembangunan aplikasi prototype terlebih dahulu yang akan 

dievaluasi oleh user. Aplikasi prototype yang telah dievaluasi oleh user 



 

 

 

 

II-20 

selanjutnya akan dijadikan acuan untuk membuat aplikasi yang dijadikan produk 

akhir sebagai output dari penelitian ini. (Pradipta, 2015) 

 

 

Gambar II-1. Prototyping Model (Pradipta, 2015) 

Gambar II-1 menjelaskan bahwa metode prototyping dimulai dengan 

mendengarkan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Pengembang dan 

pengguna bertemu dan bersama-sama menentukan tujuan keseluruhan untuk 

perangkat lunak dan mengidentifikasi apapun persyaratan yang diperlukan. Lalu 

pengembang membuat sebuah gambaran tentang aplikasi yang selanjutnya dapat 

dipresentasikan kepada pelanggan. Gambaran tersebut berfokus pada representasi 

aspek-aspek aplikasi yang akan terlihat oleh pelanggan/pengguna. Beberapa 

keunggulan dalam menggunakan metode prototyping (Pradipta, 2015):  

1. Pengembang sistem dan pengguna saling berkomunikasi khususnya dalam 

hal penyamaan persepsi terhadap pemodelan sistem yang akan menjadi 

dasar pengembangan sistem operasionalnya. 

2. Pelanggan/pengguna ikut terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam 

menentukan model sistem dan sistem operasionalnya sehingga 

pelanggan/pengguna akan puas karena sistem yang dibuat sesuai dengan 

keinginan dan harapannya.  
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3. Sistem yang dibangun memiliki kualitas yang diinginkan karena sesuai 

dengan kebutuhan yang ada. (Pradipta, 2015) 

 

 

Gambar II-2. Alur Proses Metode Prototyping (Pradipta, 2015) 

Gambar II-2 menjelaskan mengenai alur pengembangan sistem dengan 

menggunakan metode Prototyping Oriented Software. Pada tahap pertama, 

dilakukan analisis kebutuhan dan pendefinisian kebutuhan. Kebutuhan yang 

dimaksudkan disini adalah kebutuhan pelanggan/pengguna. Selanjutnya pada 

tahap kedua dilakukan pembuatan prototype dari aplikasi yang akan dibangun, 

mulai dari user interface prototyping dan dilanjutkan hingga penyusunan 

arsitektur dan komponen-komponen yang berkaitan dengan aplikasi yang akan 

dibangun. Selanjutnya dilakukan pengembangan sistem, dimana aplikasi akan 

dibangun sesuai dengan prototype yang telah dibuat sebelumnya, dan setelah 

aplikasi berhasil dibuat sesuai dengan kebutuhan maka dilakukan proses 

pengujian aplikasi sebelum aplikasi tersebut diimplementasikan. (Pradipta, 2015) 

  


