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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.[1] 

(EVA 

HARIYANTI, 

INSTITUT 

TEKNOLOGI 

BANDUNG, 

2008) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

Monitoring 

Kinerja 

Organisasi yang 

berfokus pada 

pembahasan 

metodologi-

metodologi 

pembangunan 

dashboard. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

dibuat mulai dari 

penentuan 

metodologi 

sampai dengan 

perancangan 

sistem informasi. 

2 PERANCANGAN 

DASHBOARD MONITORING 

KINERJA PEGAWAI (Studi 

Kasus : Perusahaan Cakrawala 

Aksara Katulistiwa Estungkara 

(CAKE) Bandung) .[5] 

(Anisa Maulina, 

UNIVERSITAS 

PASUNDAN 

BANDUNG, 

2017) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

Monitoring 

Kinerja Pegawai 

yang difokuskan 

untuk user Top 

Level 

Management. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

difokuskan tidak 

hanya untuk Top 

Level 

Management, 

akan tetapi juga 

pada user 

Department 

Head. 

3 Perancangan Dashboard 

Sebagai Sistem Informasi 

Monitoring Kinerja 

Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.[6] 

(Yonathan 

Adrian 

Wijayanto, 

Universitas 

Sebelas Maret, 

2011) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

Monitoring 

Kinerja dan 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 
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dashboard 

tersebut dibuat 

menggunakan 

Microsoft Excel. 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP, Javascript 

dengan database 

yang digunakan 

adalah Microsoft 

SQL Server. 

4 Perancangan Sistem Informasi 

Dashboard Dokumentasi 

Mutu Akreditasi Sekolah pada 

Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengan PWM DIY dengan 

Metode System Development 

Life Cycle.[7] 

(Haris Solikhin, 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 

2016) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

dokumentasi 

mutu akreditasi 

sekolah dan 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

PHP dengan 

database yang 

digunakan adalah 

MySQL. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP, Javascript 

dengan database 

yang digunakan 

adalah Microsoft 

SQL Server. 

5 ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI EKSEKUTIF 

PERENCANAAN DIKLAT 

ESDM DENGAN DUNDAS 

DASHBOARD.[8] 

(INDAH 

RIANITA, 

Universitas 

Gunadarma, 

2012) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

Perencanaan 

Diklat ESDM dan 

dashboard, 

dibuat dengan 

menggunakan 

Dundas 

Dashboard 

sebagai 

pemrogramannya, 

serta FoxPro dan 

Excel sebagai 

databasenya. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP, Javascript 

dengan database 

yang digunakan 

adalah Microsoft 

SQL Server. 

6 DASHBOARD 

INFORMATION SYSTEM 

PERFORMA AKADEMIK 

MAHASISWA.[9] 

(JUNAIDI ARIF 

GINTING, 

UNIVERSITAS 

SUMATERA 

UTARA, 2017) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

performa 

akademik 

mahasiswa dan 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

PHP dengan 

database yang 

digunakan adalah 

MySQL. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP, Javascript 

dengan database 

yang digunakan 

adalah Microsoft 

SQL Server. 
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7 Dashboard Untuk Monitoring 

Data Akademik Universitas 

Sanata Dharma 

Yogyakarta.[10] 

(Verena Pratita 

Adji, Universitas 

Sanata Dharma, 

2015) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

performa 

akademik 

mahasiswa dan 

dibuat 

menggunakan 

Kettle (Pentaho 

Data Integration) 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP, Javascript 

dengan database 

yang digunakan 

adalah Microsoft 

SQL Server. 

8 SISTEM DASHBOARD 

UNTUK PERSIAPAN 

AKREDITASI PROGRAM 

STUDI SARJANA 

BERDASARKAN 

STANDAR BAN-PT.[11] 

(Aufa Akmal 

Raditya, 

Universitas 

Airlangga, 2016) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

performa 

akademik 

mahasiswa dan 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

PHP dengan 

database yang 

digunakan adalah 

MySQL. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP, Javascript 

dengan database 

yang digunakan 

adalah Microsoft 

SQL Server. 

9 ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI EKSEKUTIF 

STUDI KASUS PADA 

SEKRETARIAT 

KABINET.[12] 

(Edy Martha & 

Dewi Agushinta 

R, Universitas 

Gunadarma, 

2012) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

performa 

akademik 

mahasiswa dan 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

PHP dengan 

database yang 

digunakan adalah 

MySQL. 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

dibuat 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman 

ASP, Javascript 

dengan database 

yang digunakan 

adalah Microsoft 

SQL Server. 

10 RANCANG BANGUN 

APLIKASI DASHBOARD 

UNTUK MONITORING 

PERSEDIAAN BARANG 

(Studi Kasus Laboratorium 

Informatika Universitas 

Diponegoro) .[13] 

(Daru Kartiko 

Novianto, 

UNIVERSITAS 

DIPONEGORO, 

2017) 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

membuat 

dashboard untuk 

monitoring 

persediaan barang 

dan fungsi 

dashboard disini 

difokuskan untuk 

monitoring 

Penelitian yang 

sekarang dibuat 

oleh peneliti yaitu 

sistem informasi 

dashboard 

recruitment yang 

difokuskan untuk 

monitoring 

kinerja yang 

didasarkan pada 
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pergerakan 

barang dan tidak 

berdasarkan Key 

Index 

Performance. 

Key Index 

Performance. 

 

2.2 Dashboard 

Dashboard adalah sebuah tampilan visual dari informasi terpenting yang 

dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan, digabungkan dan diatur pada 

sebuah layar, menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. 

Tampilan visual disini 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.[14] 

 

2.3 Sistem 

 Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sistem 

terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang 

sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukan merupakan bagian dari 

sistem.[15] 

 

2.4 Informasi 

 Saat ini adalah era dimana kekayaan data dan informasi yang bergerak 

sangat cepat dalam pengembangan pengetahuan baru, sehingga memberikan 

tantangan baru bagi institusi pendidikan untuk memikirkan kembali metode 

pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan pasar global.Informasi adalah 

data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak 

dari bentuk tunggal datum atau data-item. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dann kesatuan nyata. Kejadian-kejadian 

(event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu.Kesatuan nyata (fact 

dan entity) adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang 

betul-betul ada dan terjadi. Informasi adalah hasil pengolahan data menjadi 
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bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu pengambilan 

keputusan. Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

dinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut 

Gordon . B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang 

lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

masa kini maupun yang akan datang [16]. 

2.4.1 Kegunaan Informasi 

Ada 4 faktor utama yang berhubungan dengan kegunaan informasi:  

1. Kuallitas informasi (information quality) Kualitas dari suatu informasi 

tergantung 4 hal, informasi harus : 

a. Akurat (accurate) dan presisi (precision) Akurat dalam 

menampilkaninformasi dan presisi dalam detail informasi yang diberikan. 

  b. Kelengkapan (completeness) Informasi yang tersedia cukup lengkap untuk  

  setiap user dan situasi.  

 c.  Waktu (time) Waktu berarti menyediakan informasi secepat mungkin 

padasaat dibutuhkan sehingga berguna.  

d. Sumber (source) Orang atau organisasi yang menghasilkan informasi.  

2. Aksesibilitas (information accessibility) 

a. Ketersediaan (availability) 

 Memberikan informasi kepada yangmembutuhkan.Informasi dapat diakses 

oleh yang membutuhkan. 

 b. Keabsahan (admissibility)  

Keabsahan(boleh atau tidak boleh dipakai) informasi tergantung 

padahukum, peraturan atau budaya pada saat tertentu.  

3. Presentasi informasi (information presentation)  

a. Perbandingan antara data asli dengan yang ditaampilkan. Manipulasi data 

hingga tingkatan yang sesuai, semakin sederhana semakin baik.  

b. Format Bentuk dimana informasi ditampilkan ke user, manipulasi data ke 

dalam bentuk yang sesuai. 

4. Keamanan informasi (information security)  
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a. Batasan akses (access restriction) Prosedur dan teknik mengontrol user 

yang boleh atau tidak mengakses data pada situasi tertentu. Penggunaan 

atau teknik lain untuk mencegah user yang tidak berhak. 

b. Enkripsi (encryption) Konversi data ke bentuk tertentu sehingga tidak 

dapat  dibaca oleh user yang tidak berhak [16]. 

 

2.5 Monitoring 

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi 

tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. 

Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. 

Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat 

dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. 

Tujuan monitoring adalah untuk menjaga agar kebijakan yang sedang 

diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Menemukan kesalahan 

sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Melakukan tindakan 

modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk 

itu.[17] 

 

2.6 Recruitment 

Menurut Simamora rekrutmen merupakan serangkaian aktifitas untuk 

mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi 

dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon 

mulai dicari dan berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan. Melalui rekrutmen, 

individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong membuat lamaran 

untuk lowongan kerja yang tersedia di perusahaan atau organisasi.[18] 

Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Nurmansyah yang 

mendefinisikan rekrutmen sebagai kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru 

untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit-unit dalam 

perusahaan. Terjadinya lowongan jabatan itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

[19]: 
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1. Ada karyawan yang dipindahkan 

2. Berhenti atas kemauan sendiri 

3. Berhenti atas keputusan perusahaan 

4. Pensiun 

5. Meninggal dunia 

6. Perluasan usaha 

7. Penyesuaian organisasi 

 

2.7 Key Performance Indicator (KPI) 

Key Performance 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. 

Key Performance Indicator digunakan memprediksi peluang kesuksesan 

atau kegagalan dari proses-proses yang dilaksanakan organisasi, sehingga KPI 

dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja organisasi secara 

dramatis. Contoh dari penjelasan diatas adalah penentuan parameter nilai dalam 

trend mitra aktif. membuat user dapat dengan mudah mengetahui kondisi mitra 

yang masi menjalin kemitraan.[20] 

 

2.8 Microsoft Visual Studio 

 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). Kompiler yang dimasukkan ke 

dalam paket Visual Studio antara lain Visual C++, Visual C#, Visual Basic, 

Visual Basic .NET, Visual InterDev, Visual J++, Visual J#, Visual FoxPro, dan 

Visual SourceSafe. 
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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).[21] 

 

2.9 Microsoft SQL Server 

 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. 

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 

diketahui oleh user sistem. Microsoft SQL Server bisa mengandung beberapa 

database yang digunakan oleh beberapa user.[22]  

 

2.10 ASP.NET 

 Salah satu tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi 

berbasis web adalah ASP.NET. ASP.NET tidak sekedar upgrade dari ASP. 

ASP.NET menyediakan platform pengembangan web terdepan yang diciptakan 

dewasa ini [23]. 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 
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platform pemrograman yang jauh lebih bagus, lebih aman, lebih stabil dan 

memiliki banyak kemudahan. 

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.[24] 

 

2.11 Javascript 

 Java Script adalah bahasa script berdasar pada objek yang 

memperbolehkan pemakai untuk mengendalikan banyak aspek interaksi pemakai 

pada suatu dokumen HTML.[25] 

 

2.12 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 [26]. Simbol-simbol yang digunakan 

dalam Use Case Diagram yaitu: 
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Tabel II-2 Symbol Use Case Diagram 

Notasi Nama Elemen Fungsi 

 
Actor 

Menggambarkan tokoh 

atau sistem yang 

memperoleh keuntungan 

dan berada diluar dari 

sistem. Actor dapat 

berasosiasi dengan actor 

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. 

 

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: 
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Tabel II-3 Symbol Activity Diagram 

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: 
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Tabel II-4 Symbol Sequence Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 Boundary Lifeline Menggambarkan hubungan suatu 

elemen yang berbeda, secara khas 

merupakan penghubung actor 

dengan layar. 

 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:  

  a. Nama (dan stereotype)  

  b. Atribut  

  c. Metode 

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut:  

a. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan  
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b. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan 

anak-anak yang mewarisinya  

c. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja Class dapat merupakan 

implementasi dari sebuah interface, yaitu class abstrak yang hanya 

memiliki metode.  Interface tidak dapat langsung diinstansiasikan, 

tetapi harus diimplementasikan dahulu menjadi sebuah class. Dengan 

demikian  interface mendukung resolusi metode pada saat run-time. 

[26] 

 

Tabel II-5 Symbol Class Diagram 

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 

 

2.13 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 
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melalui tahap pembangunan aplikasi prototype terlebih dahulu yang akan 

dievaluasi oleh user. Aplikasi prototype yang telah dievaluasi oleh user 

selanjutnya akan dijadikan acuan untuk membuat aplikasi yang dijadikan produk 

akhir sebagai output dari penelitian ini. 

 

 

Gambar II-1 Prototyping Model [27] 

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 :  

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 
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pelanggan/pengguna akan puas karena sistem yang dibuat sesuai dengan 

keinginan dan harapannya.  

3. Sistem yang dibangun memiliki kualitas yang diinginkan karena sesuai 

dengan kebutuhan yang ada.  

 

 

Gambar II-2 Alur proses metode Prototyping [27] 

 

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. [27] 

  


