
 

PENGEMBANGAN WEBSITE PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

UNIVERSITAS WIDYATAMA MENGGUNAKAN PHP DAN MySQL 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Ujian 

Sidang Sarjana di Program Studi Teknik Sistem Informasi 

 

 

Oleh : 

TOMY MANURUN PALILU 

11.08.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIDYATAMA 

BANDUNG 

2012 



 

 

i 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

PENGEMBANGAN WEBSITE PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

UNIVERSITAS WIDYATAMA MENGGUNAKAN PHP DAN MySQL 

 

Tugas Akhir 

Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Teknik  

Universitas Widyatama 

 

Oleh : 

Tomy Manurun Palilu 

11.08.002 

 

Telah disetujui dan disahkan di Bandung,       Oktober 2012 

 

Pembimbing Kampus, 

 

 

 

M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. 

NIDN. 0414106701 

 

Ka.Prodi Sistem Informasi, 

 

 

 

M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. 

NIDN. 0414106701 

 

Dekan Fakultas Teknik, 

 

 

 

Setiadi Yazid, Ir.,M.Sc.,Ph.D. 

NIDN. 0315085402 

 



ii 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

 

Nama    : Tomy Manurun Palilu 

NRP    : 11.08.002 

Tempat dan Tanggal Lahir : Palangkaraya, 29 Juni 1988 

Alamat    : Jl. Cikutra No.230 Bandung 

 

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah benar hasil karya saya sendiri. 

Bila terbukti tidak demikian, saya bersedia menerima segala akibatnya. 

 

 

Bandung,  3 Oktober  2012 

 

Tomy Manurun Palilu 

 

 



 

 

iii 

 

ABSTRAK 

 

 

Perkembangan serta kebutuhan akan teknologi informasi pada saat ini sudah 

mengalami kemajuan yang cukup pesat. Banyak sekali institusi pendidikan 

khususnya tingkat perguruan tinggi telah menggunakan media internet dalam 

mempublikasikan informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kampus 

maupun jurusan dengan menggunakan website. Website tidak hanya sebagai pemberi 

informasi yang statis, melainkan juga mampu memberikan informasi yang berubah 

secara dinamis dengan cara melakukan koneksi menggunakan basisdata. 

Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama adalah salah satu Program 

Studi Sistem Informasi yang berada di Universitas Widyatama, yang pada saat ini 

belum dapat mempublikasikan informasi dengan baik mengenai kegiatan yang 

berkaitan dengan Prodi itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan suatu media informasi 

berbasis website tersebut agar dapat mempublikasi informasi secara menyeluruh 

kepada mahasiswa, dosen ataupun masyarakat pada umumnya. 

Metode yang diajukan dalam pengembangan website ini yaitu menggunakan 

analisis berorientasi objek dengan metoda waterfall dengan menggunakan tools 

Unified Modeling Language (UML) dengan menggunakan IBM Rational Rose 7, dan 

menggunakan Software Macromedia DreamWeaver 8, bahasa pemrograman PHP, 

MySQL Database Server dan tools PHPMyAdmin. 

Hasilnya berupa Website Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama yang 

dapat menyajikan informasi terkait dengan Program Studi Sistem Informasi yang 

diimplementasikan melalui internet. 
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ABSTRACT 

 

The development and the need of Information Technology nowadays are 

rapidly gaining in popularity and advancement. Many education institutions, 

especially in higher education, are utilizing the Internet as the media for publishing 

institution-related information including but not limited to department or study 

program, campus-related activities, and even news. All those information are neatly 

packaged in the form of website. Website is not just for relaying static information, 

but also for dynamic information by way of integrating the information displayed 

with a database server. 

Information System Study Program, one among several departments in 

Widyatama University, has not yet implemented a well-organized information 

publication related to the Study Program. With this in mind, there is an urgent need to 

build a website for Information System Study Program to be in the equal footing with 

other similar institutions. The aim in building this website is to publish a 

comprehensive information to current, future, and former students, lecturers and 

professors, and public in general. 

The proposed method in developing this website is using Object-Oriented 

analysis with waterfall method. The tools used in this process are: Unified Modeling 

Language (UML) with IBM Rational Rose 7, Macromedia Dreamweaver 8 to write 

PHP codes, and MySQL Database with PHPMyAdmin. 

The result is the website of Widyatama University Information System Study 

Program which can be provide information related to Information System Study 

Program can be accessed globally through the Internet. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan serta kebutuhan akan teknologi informasi pada saat ini sudah 

mengalami kemajuan yang cukup pesat. Banyak sekali institusi pendidikan 

khususnya tingkat perguruan tinggi telah menggunakan media internet dalam 

mempublikasikan informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kampus 

maupun jurusan dengan menggunakan website. Website tidak hanya sebagai 

pemberi informasi yang statis, melainkan juga mampu memberikan informasi 

yang berubah secara dinamis dengan cara melakukan koneksi menggunakan 

basisdata. 

Bidang pendidikan dapat memanfaatkan internet sebagai sarana interaksi 

dalam sistem perkuliahan baik itu pengaksesan materi, diskusi, pengerjaan ujian 

dan kegiatan lainnya. Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama adalah salah 

satu Program Studi Sistem Informasi yang berada di Universitas Widyatama, yang 

pada saat ini telah mempunyai beberapa sarana media website sendiri, diantaranya 

E-Learning, website dokumentasi, HIMASI dan EP3SI. Website tersebut sudah 

berjalan dengan baik dan sudah digunakan sebagaimana mestinya.  

Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama sebelumnya sudah memiliki 

sebuah website sendiri, namun website tersebut masih banyak terdapat 

kekurangan, dimana nelum adanya informasi-informasi yang disajikan dalam 

website tersebut, sehingga website tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Maka dari itu perlu adanya pembuatan dan pengembangan website pada Prodi 

Sistem Informasi Universitas Widyatama ini. Penulis mengharapkan dengan 

adanya pengembangan website ini nantinya diharapkan website ini dapat berjalan 

secara optimal dan dapat menyajikan berbagai informasi mengenai Prodi Sistem 

Informasi khususnya serta Perguruan Tinggi pada umunya. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil judul 

“PENGEMBANGAN WEBSITE PROGRAM STUDI  SISTEM 
INFORMASI UNIVERSITAS WIDYATAMA MENGGUNAKAN PHP DAN 
MySQL“ 

(Studi Kasus : Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama) 

Aplikasi ini dikembangkan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web, yaitu 

menggunakan PHP sebagai bahasa skrip (script language) dan MySQL untuk 

pengolahan database. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka diperlukan media  

informasi pada Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama untuk dapat 

memberikan informasi mengenai Prodi tersebut kepada masyarakat luas 

Maka dari itu penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut.  

1. Belum terdapatnya informasi yang berkaitan dengan Prodi Sistem 

Informasi pada website sebelumnya. 

2. Info-info penting dan berita terbaru mengenai Prodi Sistem Informasi 

belum diposting pada website sebelumnya. 

3. Pada website sebelumnya hanya menampilkan link-link saja, tanpa ada 

informasi didalam link tersebut serta tampilan website kurang menarik 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Perumusan permasalahan yang ada antara lain : 

1. Bagaimana memberikan kemudahan dalam hal menyajikan data dan 

informasi kepada mahasiswa, dosen atau program studi lainnya terkait 

dengan kondisi Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama? 

2. Bagaimana mempublikasikan informasi atau kegiatan mengenai Prodi 

Sistem Informasi Universitas Widyatama dengan baik? 
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3. Bagaimana memberikan informasi yang cepat dan dapat tersampaikan 

kepada seluruh mahasiswa, dosen atau masyarakat yang ingin 

membutuhkan informasi terkait dengan Prodi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama? 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat lunak 

yang memiliki kemampuan dalam memberikan informasi mengenai Prodi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama yaitu : 

1. Membangun suatu media informasi elektronik yang dapat mempermudah 

Prodi Sistem Informasi dalam hal menyampaikan informasi yang berkaitan 

dengan Prodi. 

2. Mendesain dan mengimplementasikan website untuk Prodi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penulis Tugas Akhir ini lebih terfokus dan terarah maka akan diberikan 

batasan terhadap layanan yang akan  dibahas, antara lain:  

1. Pembuatan dan pengembangan website ini dikhususkan bagi Prodi 

Sistem Informasi Universitas Widyatama. 

2. Website ini menampilkan informasi mengenai Prodi Sistem Informasi 

baik itu visi dan misi, struktur organisasi, tujuan, sasaran, strategi 

pencapaian, kurikulum, bidang konsentrasi. 

3. Menampilkan berita terbaru, info-info penting dan agenda mengenai 

kegiatan yang dilakukan oleh Prodi Sistem Informasi, serta . 

4. Menampilkan link-link yang berkaitan dengan Prodi Sistem Informasi 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan dari dokumen yang telah 

diberikan oleh pihak Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama. 

2. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem menggunakan analisis berorientasi objek 

dengan metoda waterfall, yang dilanjutkan dengan perancangan yang 

meliputi perancangan proses, perancangan basis data dan antarmuka. 

3. Pengimplementasian  

Inplementasi hasil perancangan yaitu pengkodean dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang telah di tetapkan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini menggunakan kerangka pembahasan 

yang terbentuk dalam susunan bab, dengan uraian sebagai berikut  : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah atau ruang lingkup, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan 

dalam menyusun laporan tugas akhir yang disesuaikan dengan permasalahan 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini diuraikan mengenai analisa sistem yang sudah ada sebelumnya dan 

sistem yang akan dibuat.  

 

 

 



Bab I Pendahuluan 

   

 

I - 5 

 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan tentang perancangan sistem yang mencakup perancangan basis data 

dan pemodelan sistem dengan UML (Unified Modeling Language) dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Berisi tentang implementasi hasil desain pada bab empat dan penyesuaian 

kebutuhan sistem agar sistem berjalan dengan optimal. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan laporan Tugas 

Akhir yang telah di susun. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Pada bab ini akan dibahas mengenai definisi sistem informasi, namun 

harus diketahui terlebih dahulu konsep sistem dan informasi. Dari definisi sistem 

dan informasi memberikan gambaran mengenai perbedaan antara sistem dan 

informasi. Definisi tersebut akan membentuk suatu pengetahuan tentang konsep 

dasar sistem informasi.  

 

2.1.1 Definisi Sistem 

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai 

tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.[6] 

 

2.1.2 Definisi Informasi 

Robert N. Anthony dan John Dearden menyebutkan keadaan dari 

sistem dalam hubungannya dengan keberakhirannya dengan istilah 

entropy.  Informasi yang berguna bagi sistem akan menghindari proses 

entropy yang disebut dengan negative entropy atau negentropy.[3] 

Apakah sebenarnya informasi itu, sehingga sangat penting artinya 

bagi suatu sistem? Informasi dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih baik berguna 
dan lebih berarti bagi yang menerimanya.[4] 
Sumber dari informasi adalah data.  Data merupakan bentuk jamak dari 

bentuk tunggal data-item.  Data adalah kenyataan yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. 
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2.1.3 Definisi Sistem Informasi 

Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (information 

systems) atau disebut juga dengan processing systems.  Sistem informasi 

didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis sebagai berikut: 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan.[2] 

Sistem informasi manajemen sering dikenal dengan singkatan SIM, 

merupakan penerapan sistem informasi didalam organisasi untuk 

mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan 

manajemen.  SIM didefinisikan oleh George M. scott sebagai berikut : 

Suatu SIM adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem 
informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial 
maupun kebutuhan operasional.[8] 

Menurut Barry E. Cushing : 

Suatu SIM adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal 
didalam suatu organisasi yang bertanggung-jawab mengumpulkan dan 
mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua 
tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.[1] 

 

2.2       Pengertian  Web Browser 

 Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan Aplikasi Bursa Kerja 

Berbasis Web di Universitas Widyatama adalah sebagai berikut: 

 

2.2.1 HTTP 

Pengertian HTTP atau definisi HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) adalah sebuah protokol untuk meminta dan menjawab 

antara client dan server. Sebuh client HTTP seperti web browser, 

biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP 

ke port tertentu di tempat yang jauh (biasanya port 80). Sebuah 

server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client 

mengirim kode permintaan (request) yang akan meminta halaman 

yang sudah ditentukan, diikuti dengan pesan MIME yang memiliki 
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beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari 

permintaan tersebut, diikut dengan badan dari data tertentu. 

 

2.2.2 Web Browser 

Suatu sistem di internet yang memungkinkan siapapun agar bisa 

menyediakan informasi. Dengan menggunakan teknologi tersebut, 

informasi dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola 

oleh mesin. Untuk mengakses informasi yang disediakan web ini, 

diperlukan berbagai perangkat lunak, yang disebut dengan web 

browser. 

Beberapa domain name : 

1. co, com : perusahaan komersial 

2. net : perusahaan networking 

3. org, or : organisasi nonprofit atau yayasan 

4. edu, ac, sch : lembaga pendidikan 

5. mil : lembaga militer. 

 

2.2.3 Web Server 

Web server adalah software yang menjadi tulang 

belakang dari world wide web (www). Web server menunggu 

permintaan dari client yang menggunakan browser seperti 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Modzilla, dan 

program browser lainnya. Jika ada  permintaan  dari browser, 

maka web server akan memproses permintaan itu 

kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang 

diinginkan kembali ke browser. Data ini mempunyai format yang 

standar, disebut dengan format SGML (standar general markup 

language). Data yang berupa format ini kemudian akan 

ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan 

browser tersebut. Contohnya, bila data yang dikirim berupa 

gambar, browser yang hanya mampu menampilkan teks 

(misalnya lynx) tidak akan mampu menampilkan gambar tersebut, 
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dan jika ada akan menampilkan alternatifnya saja. Web server, 

untuk berkomunikasi dengan client-nya (web browser) mempunyai 

protokol sendiri, yaitu HTTP (hypertext transfer protocol). 

 

2.2.4 World Wide Web (WWW) 

Www atau World Wide Web maupun Web saja adalah sebuah 

sistem yang saling terkait dalam sebuah dokumen berformat 

hypertext yang berisi beragam informasi, baik tulisan, gambar, 

suara, video, dan informasi multimedia lainnya dan dapat diakses 

melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. 

 

2.2.5 Hyper Text Markup Language (HTML) 

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa dari Worl 

Wide Web (www) yang dipergunakan utntuk menyusun dan 

membentuk dokumen agar dapat ditampilkan pada program web 

browser. HTML juga dapat disebut sebagai protocol yang 

digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke 

browser. HTML inilah yang menjadi dasar bila akan menjelajah 

internet dan melihat halaman web yang menarik. 

Contoh dokumen HTML sederhana adalah seperti di bawah ini : 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 

<title>'''Hello World''</title> 
</head> 
<body> 

<p>Welcome to my site!</p> 
</body> 
</html> 
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2.3 Metodologi Yang Digunakan 

Adapun metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem presensi 

pegawai menggunakan pengenalan wajah antara lain meliputi : Waterfall Model 

Process, Object Oriented Programming dan Unified Modeling Language (UML). 

 

2.3.1 Waterfall Process Model 

Model rekayasa piranti lunak salah satunya adalah waterfall model. 

Model ini memberikan pendekatan-pendekatan sistematis dan berurutan bagi 

pengembangan piranti lunak. 

   Berikut adalah gambar pengembangan sistem perangkat lunak dengan 

proses SDLC (System Development Life Cycle) dengan model Waterfall. 

 

 
 

Gambar 2.1 Pemodelan Metode Waterfall  

Sumber : Sommerville, Ian, 2003.“Rekayasa Perangkat Lunak ”Erlangga. Jakarta ( Hal:43 ). 
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Penjelasan dari tahap-tahap waterfall model adalah sebagai berikut: 

1. Definisi Persyaratan 

Tahap analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. Tahap perancangan sistem dan perangkat lunak.  

Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat 

keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan 

deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan – 

hubungannya. 

3. Implementasi dan pengujian unit 

Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan  sebagai 

serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi 

bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. 

4. Integrasi dan pengujian sistem 

Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem 

yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. 

Setelah pengujian sistem, perangkat lunak dikirim kepada pelanggan. 

5. Operasi dan Pemeliharaan 

Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini merupakan fase siklus hidup yang 

paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dari 

berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap – tahap terdahulu, perbaikan 

atas implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem, 

sementara persyaratan – persyaratan baru ditambahkan. [9] 

 

2.3.2 Object Oriented Programming (OOP) 

Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu metode pemrograman 

yang berbasiskan pada objek, secara singkat pengertian dari OOP adalah koleksi 

objek yang saling berinteraksi dan saling memberikan informasi satu dengan yang 

lainnya. Suatu program disebut dengan pemrograman berbasis obyek (OOP) 

karena terdapat : 
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1. Encapsulation (pembungkusan) 

- Variabel dan method dalam suatu obyek dibungkus agar terlindungi 

- Untuk mengakses, variabel dan method yang sudah dibungkus tadi perlu 

interface 

- Setelah variabel dan method dibungkus, hak akses terhadapnya bisa 

ditentukan. 

- Konsep pembungkusan ini pada dasarnya merupakan perluasan dari tipe 

data struktur 

 

2. Inheritance (pewarisan) 

- Sebuah class bisa mewariskan atribut dan method-nya ke class yang lain  

- Class yang mewarisi disebut superclass 

- Class yang diberi warisan disebut subclass 

- Sebuah subclass bisa mewariskan atau berlaku sebagai superclass bagi 

class yang lain      disebut multilevel inheritance. 

Keuntungan Penggunaan Pewarisan 

- Subclass memiliki atribut dan method yang spesifik yang membedakannya 

dengan superclass, meskipun keduanya mirip (dalam hal kesamaan atribut 

dan method). 

- Dengan demikian pada pembuatan subclass, programmer bisa 

menggunakan ulang source code dari superclass yang ada    ini yang 

disebut dengan istilah reuse. 

- Class-class yang didefinisikan dengan atribut dan method yang bersifat 

umum yang berlaku baik pada superclass maupun subclass disebut dengan 

abstract class. 

 

3. Polymorphism (polimorfisme – perbedaan bentuk) 

Polimorfisme artinya penyamaran dimana suatu bentuk dapat memiliki 

lebih dari satu bentuk.  
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2.3.3 Unified Modeling Language ( UML ) 

Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang 

didukung oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain 

sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan 

pemrograman berorientasi objek (OO).[5] 

Selain itu UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep 

orientasi object. UML dibuat oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar 

Jacobson di bawah bendera Rational Software Corp. UML menyediakan notasi-

notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak 

hanya digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua 

bidang yang membutuhkan pemodelan. UML dideskripsikan oleh beberapa 

diagram, diantaranya:[5] 

 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut 

pandang pengguna sistem tersebut (user), sehingga pembuatan use case diagram 

lebih dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan 

alur atau urutan kejadian. Sebuah use case diagram merepresentasikan sebuah 

interaksi antara aktor dengan sistem. 

Komponen-komponen yang terlibat dalam use case diagram : 

a. Aktor 

Pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram, namun untuk 

dapat terciptanya suatu use case diagram diperlukan aktor, dimana aktor tersebut 

mempresentasikan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat atau sistem lain) 

yang berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Sebuah aktor mungkin hanya 

memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima informasi dari 

sistem atau keduanya menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya 

berinteraksi dengan use case, tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Aktor 

digambarkan dengan stick man.  
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Gambar 2.2 Contoh Aktor 

b. Use Case 

Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem 

paham dan mengerti kegunaan sistem yang akan dibangun. 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Use Case 

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram: 

1. Association, menghubungkan link antar element. 

2. Generalization, disebut juga pewarisan (inheritance), sebuah elemen dapat 

merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. 

3. Dependency, sebuah element bergantung dalam beberapa cara ke element 

lainnya. 

4. Aggregation, bentuk association dimana sebuah elemen berisi elemen 

lainnya. 

 

Tipe relasi yang mungkin terjadi pada use case diagram: 

1. <<include>>, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat 

terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use 

case lainnya. 

2. <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu 

seperti menggerakkan peringatan. 

3. <<communicates>>, merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe 

relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case. 

 

 

 

use case

Actor
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c. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah objek dan 

merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class 

menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan 

layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). Class Diagram 

menggambarkan struktur dan deskripsi Class, Package dan objek beserta 

hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Class Diagram 

 

 Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama (Class Name) 

2. Atribut  

3. Metode (Operations) 

Pada UML, class digambarkan dengan segi empat yang dibagi beberapa 

bagian.  Bagian atas merupakan nama dari class. Bagian yang tengah merupakan 

struktur dari class (atribut) dan bagian bawah merupakan sifat dari class 

(metode/operasi). 

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

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

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

lain yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh class lain. 

 

Hubungan antar class: 

Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class. Umumnya menggambarkan class yang 

memiliki atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui eksistensi 

class lain. 

 

Customer

+Name: String

+CreditRating()

Class 
Name Atributes 
Operations 
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1. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas”).  

2. Pewarisan, yaitu hubungan hirarki antar class. Class dapat diturunkan dari 

class lain dan mewarisi semua atribut dan metode class asalnya serta bisa 

menambahkan fungsionalitas baru. Sehingga class tersebut disebut anak 

dari class yang diwarisinya. 

3. Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang di- class dari 

satu class kepada class lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan 

menggunakan sequence diagram yang akan dijelaskan kemudian.  

 

d. Statechart Diagram 

Menggambarkan semua state (kondisi) yang dimiliki oleh suatu objek dari 

suatu class dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Statechart diagram 

tidak digambarkan untuk semua class, hanya yang mempunyai sejumlah state 

yang terdefinisi dengan baik dan kondisi class berubah oleh state yang berbeda.  

State adalah sebuah kondisi selama kehidupan sebuah objek atau ketika 

objek memenuhi beberapa kondisi, melakukan beberapa aksi atau menunggu 

sebuah event. State dari sebuah objek dapat dikarakteristikkan oleh nilai dari satu 

atau lebih atribut-atribut dari class. State dari sebuah objek ditemukan dengan 

pengujian/pemeriksaan pada atribut dan hubungan dari objek. Notasi UML untuk 

state adalah persegipanjang/bujur sangkar dengan ujung yang dibulatkan. 

Start State Stop State

 
Gambar 2.5 Contoh Start State dan Stop State 

Masing-masing diagram harus mempunyai satu dan hanya satu start state ketika 

objek mulai dibuat. Sebuah objek boleh mempunyai banyak stop state. 

   

 

Gambar 2.6 Contoh State Transition 

Sebuah state transition dapat mempunyai sebuah aksi dan/atau sebuah 

kondisi penjaga (guard condition) yang terasosiasi dengannnya, dan mungkin juga 

memunculkan sebuah event. Sebuah aksi adalah kelakuan yang terjadi ketika state 
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transition terjadi. Sebuah event adalah pesan yang dikirim ke objek lain di sistem.  

Kondisi penjaga adalah ekspresi boolean (pilihan Ya atau Tidak) dari nilai atribut-

atribut yang mengijinkan sebuah state transition hanya jika kondisinya benar.  

Kedua aksi dan penjaga adalah kelakuan dari objek dan secara tipikal menjadi 

operasi.  

e. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. 

Dibawah merupakan simbol yang digunakan pada sequence diagram : 

 : Actor

 
Gambar 2.7 Contoh Aktor pada Sequence Diagram 

Actor adalah pesan dari seseorang atau sistem lain yang bertukar informasi 

dengan sistem yang lainnya, kemudian lifeline berhenti atau mulai pada titik yang 

tepat. 

Object

 
Gambar 2.8 Contoh Object Lifeline 

 

Object lifeline menunjukkan keberadaan dari sebuah objek terhadap waktu. Yaitu 

objek dibuat atau dihilangkan selama suatu periode waktu diagram ditampilkan, 

kemudian lifeline berhenti atau mulai pada titik yang tepat. 

 

 

 

Gambar 2.9 Contoh Activation 
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Activation menampilkan periode waktu selama sebuah objek atau aktor 

melakukan aksi. Dalam object lifeline, activation berada diatas lifeline dalam 

bentuk kotak persegi panjang, bagian atas dari kotak merupakan inisialisasi waktu 

dimulainya suatu kegiatan dan yang dibawah merupakan akhir dari waktu. 

 

 

 

Gambar 2.10 Contoh Message 

Message adalah komunikasi antar objek yang membawa informasi dan hasil 

pada sebuah aksi. Message menyampaikan dari lifeline sebuah objek kepada 

lifeline yang lain, kecuali pada kasus sebuah message dari objek kepada objek itu 

sendiri, atau dengan kata lain message dimulai dan berakhir pada lifeline yang 

sama. 

f. Collaboration Diagram 

Diagram ini menggambarkan interaksi objek yang diatur objek 

sekelilingnya dan hubungan antara setiap objek dengan objek yang lainnya.  

Dalam menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagram menggambarkan 

objek dan hubungannya (mengacu ke konteks).  Jika penekannya pada waktu atau 

urutan gunakan sequence diagram, tapi jika penekanannya pada konteks gunakan 

collaboration diagram. 

Object

Object1

 : Actor

1 : message()

2 : message()

 
Gambar 2.11 Contoh Collaboration Diagram 
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g. Activity Diagram 

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga 

digunakan untuk aktifitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart 

karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari 

aktivitas ke status. Pembuatan activity diagram pada awal pemodelan proses dapat 

membantu memahami keseluruhan proses. Activity diagram juga digunakan untuk 

menggambarkan interaksi antara beberapa use case. 

Activity1

Activity2 Activity3

 
 

Gambar 2.12 Contoh Activity Diagram 

 

2.4 Tools Macromedia Dreamweaver 8 

2.4.1 Tentang Macromedia Dreamweaver 

Macromedia Dreamweaver merupakan salah satu software dari kelompok 

Macromedia yang banyak digunakan untuk mendesain situs Web. Adapun 

Macromedia Dreamweaver itu sendiri adalah sebuah HTML editor profesional 

untuk mendesain secara visual dan mengelolah situs  atau halaman Web. 

Dreamweaver 8 memiliki performa yang lebih baik dan memiliki tampilan yang 

memudahkan anda untuk membuat halaman web, baik dalam jendela desain 

maupun dalam jendela kode rumus. Dreamweaver 8 didukung dengan cara 

pemakaian yang praktis dan standar, dan juga didukung untuk pengembangan 

penggunaan CSS, XML, dan RSS, dan kemudahan-kemudahan lain yang 

diperlukan.[7] 
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 Dreamweaver merupakan software yang digunakan oleh Web desainer maupun 

Web programmer dalam mengembangkan Web. Hal ini disebabkan ruang kerja, 

fasilitas, dan kemampuan Dreamweaver yang mampu meningkatkan produktivitas 

dan efektivitas dalam desain maupun membangun sebuah situs Web. 

 

 
Gambar 2.13 Tampilan Halaman Awal Program Dreamweaver 

 

Jika ingin membuat file HTML baru, klik pilihan HTML pada bagian Create New, 

sedangkan untuk file yang menggunakan kode program PHP atau bahasa 

pemrograman yang lainnya yang tercantum dalam pada pilihan maka klik pilihan. 

Hal ini karena kemudahan dalam bekerja dengan Macromedia Dreamweaver 8 

sehingga sekaligus dapat menggunakan  bahasa pemrograman lainnya. 

 

2.4.2 Ruang kerja Macromedia Dreamweaver 

Perhatikan ruang kerja Macromedia Dreamweaver 8 pada gambar di bawah 

ini. Ruang kerja pada Dreamweaver 8.0 memiliki komponen-komponen yang 

memberikan faslitas dan ruang untuk menuangkan kreasi saat bekerja. Sebelum 

memulai untuk merancang sebuah web, pemakai harus mengenal tampilan layar 

dari Macromedia Dreamweaver 8.0. Tampilan layer Macromedia 11 
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Dreamweaver 8.0 terbagi menjadi enam area utama, yaitu Insert Bar, Document 

Toolbar, Document Window, Panel Groups, Tag Selector, dan Property Inspector 

dimana area ini digunakan sebagai workspace untuk mendesain, membuat layout, 

membuat script dan lain-lain. Setiap tool - tool yang ada pada toolbox dapat 

dipergunakan untuk membangun dan merancang suatu website mulai dari dasar.  

Dibawah ini merupakan gambar tampilan layar kerja dari Macromedia 

Dreamweaver. 

 
Gambar  2.14  Tampilan Ruang kerja Dreamweaver 

Keterangan :  

1. Document Window, berfungsi untuk menampilkan dokumen di mana 

anda sekarang bekerja. 

2. Insert Bar, berisi tombol-tombol untuk menyisipkan  berbagai macam 

objek seperti image, table, dan frame ke dalam dokumen. 

3. Dokumen Toolbar, berisi tombol-tombol dan menu pop-up yang 

menyediakan tampilan berbeda dari Document Window,  misalnya 

Code Split, atau Design. 
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4. Coding Toolbar, berisi tombol-tombol yang digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan pada jendela Code. 

5. Panels Group, adalah Kumpulan panel yang saling berkaitan satu sama 

lainnya yang dikelompokkan di bawah satu judul. 

6. Tag selector, berfungsi untuk menampilakan hirarki tag di sekitar 

pilihan yang aktif pada Design view. 

7. Property Inspector, digunakan untuk melihat dan mengubah berbagai 

property objek yang terpilih. 

8. Status Bar, Hand Tool dan Zoom, menampilkan status pekerjaan anda 

dan mengatur tampilan jendela desain. 

9. Ruler, mempermudah pengukuran secara akurat. 

10. Files Panel, digunakan untuk mengatur file-file dan folder-folder yang 

membentuk situs web anda 

Apabila pada tampilan, Workspace Setup, anda memilih Coder, maka 

akan tampil ruang kerja Code yang sama seperti pada tampilan jendela 

Designer. Pada ruang kerja tipe Coder ini anda bisa bekerja dengan 

menggunakan kodekode program PHP ataupun bahasa pemrograman 

lain. 

 

2.4.3 PHP ( Personal Home Page) 

PHP ( Hypertext Preprocessor ) merupakan bahasa pemrograman berbasis 

web dengan menggunakan server. Dengan menggunakan PHP maka kemudahan 

dalam berinteraksi dengan banyak database dan karena script ini bersifat open 

source. PHP atau Personal Home Page dibuat pertama kali pada tahun 1994 oleh 

Rasmus Lerdoff, Pada waktu itu PHP masih bernama FI (Form Interpreted), yang 

wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form 

dari web.   

Kemudian pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP hingga sampai  kemudian setelah empat kali revisi, pada Juni 

2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami 

perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi 
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objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke 

arah paradigma berorientasi objek.[10] 

 

2.4.4 Script PHP 

Setiap program PHP disebut dengan script. Script berupa file text yang 

dapat dibuat dengan menggunakan program editor file text biasa seperti notepad, 

edit, dan lainya. Script PHP diawali dengan tag <? Dan diakhiri dengan tag ?>. 

Setiap baris atau statement harus diakhiri dengan menggunakan tanda titik koma   

( ; ) dan umumnya setiap statement dituliskan dalam satu baris. Script PHP 

merupakan script yang digunakan untuk menghasilkan  halaman-halaman web.  

Cara penulisan script juga dibedakan menjadi 2, yaitu Embedded Script dan Non 

Embedded Script. 

 

2.4.5 Embedded Script 

Adalah script PHP yang disisipkan diantara tag-tag HTML. Script PHP 

digunakan apabila isi dari suatu dokumen HTML diinginkan dari hasil eksekusi 

suatu script PHP  

 

 
Gambar 2.15 Contoh Script 

 

2.4.6 Non Embedded Script 

Script PHP dalam non embedded script ini digunakan sebagai murni 

pembuatan program dengan PHP, tag HTML yang dihasilkan untuk membuat 

dokumen merupakan bagian dari script PHP. 
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PHP merupakan singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", adalah sebuah 

bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip 

dengan bahasa C, Java, asp dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang 

spesifik. Tujuan utama bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web 

untuk menulis halaman web dinamik dengan cepat. 

Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan yang 

paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan system database di dalam 

web. 

Sistem database yang dapat didukung oleh PHP adalah : 

1.   Oracle  

2.   MySQL 

3.   Ms. Access 

4.   Sybase 

5.   PostgreSQL 

PHP dapat berjalan di berbagai system operasi seperti windows 98/NT, 

UNIX/LINUX, solaris maupun macintosh. Keunggulan lainnya dari PHP adalah, 

PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan seperti protocol IMAP, SNMP, 

NNTP, POP3 bahkan HTTP.[12] 

 

2.5 MySQL 

  MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user, MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) 

yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). 

Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. MySQL 

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak 

lama, yaitu SQL (Structured Query Language).  

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

aplikasinya.Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul 

dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk 

query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali 

lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase.[11]  

 
Gambar  2.16  Koneksi Data Base XAMPP 

 

2.6 Apache 

APACHE merupakan salah satu jenis program yang bertujuan untuk 

mengirimkan kembali sintaks yang telah diberikan oleh user dan menampilkan 

kembali dalam bentuk dalam format hasilnya saja. Program APACHE ini hanya 

terdapat pada sebuah server yang terdapat pada ISP  (Internet Service Provider) 

atau di Indonesia disebut Jasa Penyelenggara Internet. Saat ini program yang 

paling banyak terdapat pada server-server di dunia  adalah APACHE. Hal ini 

disebabkan karena beberapa keunggulan yang diberikan.   

Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain : 

1. Memiliki kemapuan pembacaan yang tinggi dan mudah disesuaikan 

2. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Hal ini dibutuhkan bagi para 

penyimpan data yang memiliki tingkat kerahasian tertentu 

3. Dapat dijalankan untuk berbagai macam operasi system 
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2.7 PhpMyAdmin 

 PhpMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk 

memudahkan manajemen MySQL. Dengan menggunakan phpmyadmin, kita 

dapat membuat database, membuat table, menginsert, menghapus dan mengupdate 

data dengan GUI dan terasa lebih mudah, tanpa perlu mengetikkan perintah SQL 

secara manual 
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