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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dibutuhkan beberapa sumber untuk 

dapat lebih memahami teori dari apa yang telah, dan akan dilaksanakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir  ini. 

 

2.1  Pengertian sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang 

mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang 

bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam 

sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan 

keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. 

Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien.[1] 

 

2.2 Object Oriented (OO) 

Teknologi object oriented merupakan paradigmaa baru dalam rekayasa 

software yang didasarkan pada objek dan kelas. 

Diakui para ahli bahwa object oriented merupakan metodologi terbaik 

yang ada saat ini dalam rekayasa software. Object oriented  memandang software 

bagian per bagian, dan menggambarkan satu bagian tersebut dalam satu objek.  

Satu objek dalam sebuah model merupakan suatu fokus selama dalam proses 

analisis, desain, dan implementasi dengan menekankan pada state, perilaku 

(behavior), dan interaksi objek-objek dalam model tersebut. 

Konsep object oriented memiliki karakteristik utama yaitu : 

a. Enkapsulasi (Encapsulation), sebuah prinsip yang digunakan ketika 

membangun struktur program secara keseluruhan yang mana setiap 

komponen dari program dibungkus (pembungkusan atribut dan metode 

dalam satu even). 

b. Pewarisan (Inheritance), merupakan sarana untuk menghilangkan 

penulisan ulang terhadap kode yang dapat digunakan berulang kali. 
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c. Kebanyakrupaan (Polimorphism), suatu kondisi dimana dua object atau 

lebih mempunyai antarmuka yang identik namun mempunyai perilaku 

berbeda. [3] 

 

2.3 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).”[2] 

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: 

 

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 
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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. 

 

 

 

Gambar 2.1 Aktor [2] 

 

b. Use Case 

Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem 

paham dan mengerti kegunaan sistem yang akan dibangun. 

 

 

 

Gambar 2.2 Use Case [2] 

 

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram: 

1. Association, menghubungkan link antar elemen. 

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

merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. 

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

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. 

Actor

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

relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case. 

 

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 2.3 Class Diagram [2] 

 

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 , hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan class lain 

yang mewarisinya. 

3.Public , dapat dipanggil oleh class lain. 

 

Customer

+Name: String

+CreditRating()

Class 

Name Atributes 

Operations 
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Hubungan antar Class : 

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

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

eksistensi class lain. 

2. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas”). 

3. 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. 

4. Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang di-passing 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 2.4 Start State dan Stop State [2] 
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Masing-masing diagram harus mempunyai satu dan hanya satu start state 

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

 

 

Gambar 2.5 State Transition [2] 

 

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 

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 2.6 Aktor [2] 

 

Actor adalah pesan dari seseorang atau sistem lain yang bertukar informasi 

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

tepat. 
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Object

 

Gambar 2.7 Object lifeline [2] 

 

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 2.8 Activation [2] 

 

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 2.9 Message [2] 

 

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. 
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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 2.10 Collaboration Diagram [2] 

 

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. 
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Activity1

Activity2 Activity3

 

Gambar 2.11 Activity Diagram [2] 

 

h. Component Diagram 

Menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, 

termasuk ketergantungan (dependency) di antaranya.  Komponen piranti lunak 

adalah modul berisi code, baik berisi source code maupun binary code, baik 

library maupun executable. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa class 

dan/atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. 

Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang 

disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. 

 

Gambar 2.12 Component Diagram [2] 

 

i. Deployment Diagram 

Menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak 

sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat (nodes) satu sama 

lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes, executeable component dan objek 
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yang dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi 

oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. 

 

Gambar 2.13 Deployment Diagram [2] 

 

2.4 Object Oriented Programming (OOP) 

Object Oriented Progamming (OOP), artinya “pengelolaan program 

sepenuhnya diarahkan pada pembentukan objek (termasuk tipe data, kecuali tipe 

dasar : int, float, double, char), program akan lebih mudah dikembangkan karena 

sifatnya yang lebih modular.”  

Pemrograman prosedural murni yang tidak menerapkan konsep object 

oriented (karena ada bahasa pemrograman prosedural yang juga sudah 

berorientasi objek, meskipun belum sepenuhnya) banyak menitikberatkan ke arah 

pembentukan fungsi-fungsi, sehingga di dalam program akan terdapat banyak 

sekali fungsi dan variabel yang menyulitkan pemrogram untuk mengelola dan 

mengembangkannya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kekurangan-

kekurangan tersebut, maka dibentuklah bahasa yang menerapkan pendekatan 

object oriented untuk menyederhanakan fungsi-fungsi dan variabel-variabel ke 

dalam bentuk objek. 

Dalam OOP dibutukan memory lebih besar dibandingkan dengan program 

prosedural (tradisional). Dua objek yang identik akan memerlukan dua area 

memory berbeda walaupun dari sisi data dan proses keduanya memiliki jumlah 

dan jenis yang sama.  Hal ini disebabkan karena data dan proses pada kedua objek 

tersebut dipisahkan oleh komputer. [3] 
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Secara garis besar yang menjadi ciri dari OOP adalah adanya proses 

abstraksi (abstraction), pengkapsulan (encapsulation), penurunan sifat 

(inheritance), dan polimorfisme (polymorphism) pada objek-objek yang dibentuk. 

 

2.5 Linear Sequential Model 

Terkadang disebut Classic Life Cycle atau Waterfall Model, yaitu yang 

mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat lunak yang 

sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada 

seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Dimodelkan setelah 

siklus rekayasa konvensional, model sekuensial linier melingkupi aktivitas-

aktivitas sebagai berikut :[6] 

 

(Sumber Roger S. Pressman [6]) 

Gambar 2.14 Pemodelan Linear Sequential atau Waterfall 

 

 Rekayasa dan Pemodelan Sistem/ Informasi (System/ Information 

Engineering and Modeling). 

Karena perangkat lunak selalu merupakan bagian dari sebuah sistem (bisbis) 

yang lebih besar, kerja dimulai dengan membangun syarat dari semua elemen 

sistem dan mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan ke perangkat 

lunak tersebut. Pandangan sistem ini penting ketika perangkat lunak harus 

berhubungan dengan elemen-elemen yang lain seperti perangkat lunak, 

manusia, dan database. Rekayasa dan analisis sistem menyangkut 

pengumpulan kebutuhan pada tingkat sistem dengan jumlah kecil analisis 
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serta desain tingkat puncak. Rekayasa informasi mencakup juga pengumpulan 

kebutuhan pada tingkat bsisnis strategis dan tingkat area bisnis. 

 

 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Analysis) 

Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada 

perangkat lunak. Untuk memehami sifat program yang dibangun, perekayasa 

perangkat lunak (analis) harus memahami domain informasi, tingkah laku, 

unjuk kerja, dan antar muka (interface) yang diperlukan. Kebutuhan baik 

untuk sistem maupun perangkat lunak didokumentasikan dan dilihat lagi 

dengan pelanggan. 

 

 Desain (Design) 

Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah yang 

berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda : 

Struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail 

(algoritma) prosedural. Proses desain menerjemahkan syarat/ kebutuhan dalam 

sebuah representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas 

sebelum dimulai pemunculan kode. Sebagaimana persyaratan, desain 

didokumentasi dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. 

 

 Pengkodean (Coding) 

Desain harus diterjemahkan dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Langkah 

pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desai dilakukan dengan cara yang 

lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis. 

 

 Pengujian (Testing) 

Sesudah kode dibuat, pengujian program dimulai. Proses pengujian berfokus 

pada logika internal pernagkat lunak, memastikan bahwa semua pernyataan 

sudah diuji, dan pada eksternal fungsional -- yaitu mengarahkan pengujian 

untuk menemukan kesalhan-kesalahan dan memsatikan bahwa input yang 
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dibatasi akan memberikan hasil actual yang sesuai dengan hasil yang 

dibutuhkan. 

 

 Pemeliharaan (Support) 

Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada 

pelanggan/ user (pengecualian yang mungki adalah kepada perangkat lunak 

yang dilekatkan). Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan 

ditentukan, karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi 

perubahan-perubahan didalam lingkungan eksternalnya (contohnya perubahan 

yang dibutuhkan sebagai akibat perangkat peripheral atau sistem operasi yang 

baru), atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional atau 

unjuk kerja. Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase 

program sebelumnya dan tidak membuat yang baru lagi. 

Mengapa model ini sangat populer ? Selain karena pengaplikasian 

menggunakan model ini mudah, kelebihan dari model ini adalah ketika semua 

kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal 

project, maka SE dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Meskipun 

seringkali kebutuhan sistem tidak dapat didefinisikan seeksplisit yang diinginkan, 

tetapi paling tidak, problem pada kebutuhan sistem di awal project lebih ekonomis 

dalam hal uang (lebih murah), usaha, dan waktu yang terbuang lebih sedikit jika 

dibandingkan problem yang muncul pada tahap-tahap selanjutnya. 

Meskipun demikian, karena model ini melakukan pendekatan secara urut / 

sequential, maka ketika suatu tahap terhambat, tahap selanjutnya tidak dapat 

dikerjakan dengan baik dan itu menjadi salah satu kekurangan dari model ini. 

Selain itu, ada beberapa kekurangan pengaplikasian model ini, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

 Ketika problem muncul, maka proses berhenti, karena tidak dapat menuju 

ke tahapan selanjutnya. Bahkan jika kemungkinan problem tersebut 

muncul akibat kesalahan dari tahapan sebelumnya, maka proses harus 
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membenahi tahapan sebelumnya agar problem ini tidak muncul. Hal-hal 

seperti ini yang dapat membuang waktu pengerjaan SE. 

 Pendekatannya secara sequential, maka setiap tahap harus menunggu hasil 

dari tahap sebelumnya. Hal itu tentu membuang waktu yang cukup lama, 

artinya bagian lain tidak dapat mengerjakan hal lain selain hanya 

menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Oleh karena itu, seringkali model 

ini berlangsung lama pengerjaannya. 

 Pada setiap tahap proses tentunya dipekerjakan sesuai spesialisasinya 

masing-masing. Oleh karena itu, ketika tahap tersebut sudah tidak 

dikerjakan, maka sumber dayanya juga tidak terpakai lagi. Oleh karena itu, 

seringkali pada model proses ini dibutuhkan seseorang yang “multi-

skilled”, sehingga minimal dapat membantu pengerjaan untuk tahapan 

berikutnya. 

Masing-masing dari masalah tersebut bersifat rill, tetapi paradigma siklus 

kehidupan klasik memiliki tempat yang terbatas namun penting di dalam kerja 

rekayasa perangkat lunak. Paradigmaa itu memberikan template di mana metode 

analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan bisa dilakukan. Siklus 

kehidupan klasik tetap menjadi model bagi rekayasa perangkat lunak yang paling 

luas dipakai. Sekalipun memiliki kelemahan, secara signifikan dia lebih baik dari 

pada pendekatan yang sifatnya asal kepada pengembang perangkat lunak. 

2.6 Bahasa Pemograman Yang Digunakan 

Adapun bahasa pemograman yang digunakan untuk mendukung pembuatan 

Aplikasi Tarnsaksi Penjualan UMKM Yoghurt Van Java (Y.V.J) adalah : 

 

2.6.1 Java 

Bahasa pemrograman Java pertama lahir dari The Green Project, yang 

berjalan selama 18 bulan, dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek 

tersebut belum menggunakan versi yang dinamakan Oak. Proyek ini dimotori oleh 

Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling dan Bill Joy, beserta sembilan 
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programer lainnya dari Sun Microsistems. Salah satu hasil proyek ini adalah 

maskot Duke yang dibuat oleh Joe Palrang. 

Pertemuan proyek berlangsung di sebuah gedung perkantoran Sand Hill 

Road di Menlo Park, Sekitar musim panas 1992 proyek ini ditutup dengan 

menghasilkan sebuah program Java Oak pertama, yang ditujukan sebagai 

pengendali sebuah peralatan dengan teknologi layar sentuh (touch screen), seperti 

pada PDA sekarang ini. Teknologi baru ini dinamai *7 (Star Seven). 

Setelah era Star Seven selesai, sebuah anak perusahaan TV kabel tertarik 

ditambah beberapa orang dari proyek The Green Project. Mereka memusatkan 

kegiatannya pada sebuah ruangan kantor di 100 Hamilton Avenue, Palo 

Alto.Perusahaan baru ini bertambah maju jumlah karyawan meningkat dalam 

waktu singkat dari 13 menjadi 70 orang. Pada rentang waktu ini juga ditetapkan 

pemakaian Internet sebagai medium yang menjembatani kerja dan ide di antara 

mereka. Pada awal tahun 1990-an, Internet masih merupakan rintisan yang 

dipakai hanya di kalangan akademisi dan militer. 

Nama Oak, diambil dari pohon oak yang tumbuh di depan jendela ruangan 

kerja “Bapak Java”, James Gosling. Nama Oak ini tidak dipakai untuk versi 

release Java karena sebuah perangkat lunak sudah terdaftar dengan merek dagang 

tersebut, sehingga diambil nama penggantinya menjadi “Java”. Nama ini diambil 

dari kopi murni yang digiling langsung dari biji (kopi tubruk) kesukaan Gosling. 

Konon kopi ini berasal dari Pulau Jawa. Jadi nama bahasa pemrograman Java 

tidak lain berasal dari kata Jawa (bahasa Inggris untuk Jawa adalah Java). 

Sebagai sebuah bahasa pemrograman, Java dapat membuat seluruh bentuk 

aplikasi, desktop, web, dan lainnya. Sebagaimana dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman konvensional yang lain. Sebagai sebuah bahasa 

pemrograman, Java dapat membuat seluruh bentuk aplikasi, desktop, web, dan 

lainnya. Sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

konvensional yang lain. Java adalah bahasa Pemrograman berorientasi objek 

(OOP) dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi, seperti: 

Microsoft Windows, Linux, Mac OR, dan Sun Solaris (Multiplatform). 
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Perkembangan Java tidak hanya terfokus pada satu sistem operasi, tetapi 

dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. 

Java dapat dijalankan di beberapa platform atau sistem operasi computer, 

sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Dengan kelebihan ini, 

pemrogram cukup menulis sebuah program Java dan dikompilasi (diubah, dari 

bahasa yang dimengerti manusia menjadi bahasa mesin atau bytecode) lalu 

hasilnya dapat dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. Kelebihan 

ini memungkinkan sebuah program berbasis Java dijalankan di atas operating 

sistem Linux tetapi dijalankan dengan baik di atas Microsoft Windows. Platform 

yang didukung sampai saat ini adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan 

Sun Solaris. Penyebabnya adalah setiap sistem operasi menggunakan programnya 

sendiri-sendiri (yang dapat diunduh dari situs Java) untuk meninterpretasikan 

bytecode tersebut. 

OOP (Object Oriented Programming – Pemrograman Berorientasi Objek) 

yang artinya semua aspek yang terdapat di Java adalah Objek. Java merupakan 

salah satu bahasa pemrograman berbasis objek secara murni. Semua tipe data 

diturunkan dari kelas dasar yang disebut Objek. Hal ini sangat memudahkan 

pemrogram untuk mendesain, membuat, mengembangkan, dan mengalokasi 

kesalahan sebuah program dengan basis Java secara cepat, tepat, mudah, dan 

terorganisir. Kelebihan ini menjadikan Java sebagai salah satu bahasa 

pemrograman termudah, bahkan untuk fungsi-fungsi yang advance seperti 

komunikasi antara computer sekalipun. Perpustakaan yang lengkap, Java terkenal 

dengan kelengkapan library/perpustakaan (kumpulan program-program yang 

disertakan dalam pemrograman Java) yang sangat memudahkan dalam 

penggunaan oleh para pemrogram untuk membangun aplikasinya. Kelengkapan 

perpustakaan ini ditambah dengan keberadaan komunitas Java yang besar yang 

terus menerus membuat perpustakaan-perpustakaan baru untuk melingkupi 

seluruh kebutuhan pembangunan aplikasi. 

Bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++ 

sehingga menarik banyak pemrogram C++ untuk pindah ke Java. Saat ini 

pengguna Java sangat banyak, sebagian besar adalah pemrogram C++ yang 
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pindah ke Java. Universitas-universita di Amerika Serikat juga mulai berpindah 

dengan mengajarkan Java kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru karena lebih 

mudah dipahami oleh mahasiswa dan dapat berguna juga bagi mereka yang bukan 

mengambil jurusan computer. Bahsa pemrograman lain yang telah ada sebelum 

Java lahir sudah merupakan bahasa yang baik dan mudah dipelajari oleh 

programmer professional. Namun para programmer ini menginginkan sesuatu 

yang baru yang memiliki banyak hal yang menyelesaikan masalah mereka. 

Utamanya adalah keamanan kode mereka. Hal ini melahirkan pikiran yang 

revolusioner untuk menemukan bahasa pemrograman lain yang disebut Java. 

Tidak hanya keamanan tapi juga beberapa hal yang membuat Java demikian 

sukses dan diterima oleh dunia perangkat lunak. Berikut ini adalah penjelesan 

serta keuntungan dari kata-kata tersebut. 

Seperti diuraikan sebelumnya, Java lahir dari suatu pemikiran mendalam 

akan bahasa pemrograman yang ada pada saat itu seperti C dan C++. Hal ini akan 

memudahkan programmer professional untuk dapt mengerti lebih jelas tentang 

Java, fungsionalitas, dan lain sebagainya apabila ia memiliki pengetahuan dasar 

tentang C++ dan konsep pemrograman berorientasi objek. Tujuannya agar konsep 

dasar dari teknologi Java dapat dimengerti dengan mudah, dan programmer dapat 

segera menghasilkan sesuatu sedini mungkin. Tidak hanya ini, penemu Java 

memastikan bahwa Java juga bermula dari bahasa pemrograman dasar yang sudah 

ada pada saat itu. Kemudian mereka membuang berbagai fitur yang rumit dan 

membingungkan. [5] 

Keuntungan yang anda dapat dari Java adalah : 

 Mulai dengan cepat : Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi 

objek, mudah dipelajari, terutama untuk programmer yang sudah 

menguasai C atau C++. 

 Tulis lebih sedikit program : Jumlah kelas, jumlah metode, dan lain-lain, 

menunjukan bahwa program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java 

memiliki 4 kali lipat lebih kecil dari program sama yang ditulis dalam 

bahasa C++. 
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 Tulis program lebih baik : Bahasa pemrograman Java menganjurkan 

praktek membuat program yang baik, dan automatic garbage collection 

membantu Anda untuk menghindari kebocoran memori. Orientasi 

objeknya, arsitektur komponen JavaBeans, dan jangkauannya yang luas 

Application Programming Interface (API) yang mudah diperluas, 

memungkinkan Anda menggunakan kode yang ada. 

 Membuat program dengan lebih cepat : Bahasa pemrograman Java 

lebih mudah dari C++, pemrograman akan menjdai 2 kali lipat lebih cepat, 

dengan jumlah baris yang jauh lebih sedikit. 

 Menghindari kebergantungan pada platform tertentu : Anda dapat 

menjalankan program Anda pada banyak platform dengan TIDAK 

menggunakan library yang ditulis spesifik untuk platform tertentu. 

 Tulis sekali jalankan dimana saja : Karena aplikasi yang ditulis dalam 

bahasa Java dapat dikompilasi ke dalam kode byte yang bebas platform, 

aplikasi yang ditulis dapat jalan secara konsisten pada platform apa saja. 

 Distribusikan software anda dengan mudah : Dengan Java Web Start, 

pengguna program Anda akan dapat menggunakan aplikasi Anda dengan 

mudah. Sistem pengecekan versi otomatis pada saat program dimulai 

menjamin pengguna Anda selalu menjalankan versi terkini. Apabila versi 

baru tersedia, Java Web Start akan melakukan instalasi secara otomatis. 

 

2.6.2 Tipe Data Java 

 Seperti bahasa pemrograman lainnya, Java mempunyai 8 tipe data 

primitive, yang mana 4 bertipe integer (bilangan bulat), 2 bertipe floating-point 

(bilangan pecahan), dan 2 yang terakhir bertipe Boolean dan char. Tipe data 

tersebut antara lain : 

 

a. Integer 

 Byte : Memiliki nilai integer dari -128 sampai +127 dan menempati 1 

byte (8 bits) di memori. 
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 Short : Memiliki nilai integer dari -32768 sampai 32767 dan 

menempati 2 byte (16 bits) di memori. 

 Int : Memiliki nilai integer dari -2147483648 sampai 2147483647 dan 

menempati 4 byte (32 bits) di memori. 

 Long : Memiliki nilai integer dari -9223372036854775808  sampai 

9223372036854775807 dan menempati 8 byte (64 bits) di memori. 

 

 Bilangan integer biasanya menggunakan int, dan bukan byte, short, 

maupun long. Bilangan integer juga mengenal nilai positif dan negatif (signed 

number). Tipe data byte dan short hanya digunakan pada aplikasi khusus yang 

memperhatikan penggunaan memori. Long jarang digunakan karena jarang 

memerlukan bilangan sebesar kapasitas long. 

 

b. Floating point 

 Float : Memiliki nilai -3.4 x 10 (pangkat „8‟) sampai +3.4 x 10 

(pangkat „8‟) dan menempati 4 byte di memori. 

 Double : Memiliki nilai -1.7 x 10 (pangkat „308‟) sampai +1.7 x 10 

(pangkat „308‟) dan menempati 8 byte di memori. 

 Semua bilangan pecahan atau decimal dalam Java tanpa diakhiri huruf 

“f” akan dianggap sebagai double. Sedangkan bilangan yang ingin dikategorikan 

sebagai float harus diakhiri dengan huruf F. 

Misalnya : 4.22 F atau 2.314f. Sedangkan untuk bilangan double , bias menambah 

dengan huruf D, karena secara default bilangan dengan koma atau pecahan atau 

decimal akan dianggap sebagai double. 

 

c. Boolean dan Char 

 Boolean : Dalam Java dikenal tipe data Boolean yang terdiri dari dua 

nilai saja, yaitu true dan false. Boolean sangat penting dalam 

mengevaluasi suatu kondisi, dan sering digunakan untuk menentukan alur 

program. 
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 Char : Karakter tunggal yang didefinisikan dengan diawali dan diakhiri 

dengan tanda „ (petik tunggal).  

 Char berbeda dengan String, karena String bukan merupakan tipe data 

primitive, tetapi sudah merupakan sebuah objek. Tipe char mengikuti aturan 

Unicode, sehingga dapat menggunakan kode /u kemudian diikuti bilangan dari 0 

sampai 65535, tetapi yang biasa digunakan adalah bilangan heksadesimal dari 

0000 sampai FFFF. Misalnya : „\u123‟ selain karakter biasa, juga terdapat 

karakter khusus yang didefinisikan dengan cara mengawalinya menggunakan 

tanda \ seperti pada table berikut : 

Kode Nama Unicode 

\b Backspace \u0008 

\t Tab \u0009 

\n Linefeed \u000a 

\r Carriage Return \u000d 

\* Double Quote \u0027 

\‟ Single Quote \u0022 

\\ Backslash \u005c 

Tabel 2.1 Unicode  [5] 

 

2.6.3 Java GUI 

Java GUI adalah pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat 

menggunakanaplikasi yang berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan 

komponen-komponenyang tidak bisa dibuat dalam basis text. Komponen-

konponen tersebut bisa berupatombol, gambar, dll. Tujuannya adalah untuk 

memudahkan user menggunakan programyang dibuat tersebut.Dalam Java, 

terdapat dua paket yang dapat digunakan untukmengembangkan program-

program GUI, yaitu AWT dan Swing. komponen-komponenAWT di-import dari 

library Java.awt.* dan untuk swing di-import dari .*.tetapi kita bisa 

menggabungkannya. 

Macam – macam GUI  : 
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1.  AWT (Abstract Window Toolkit) – SUN Microsystem -> Oracle Product 

 AWT (Abstract Window Toolkit) ini adalah GUI Toolkit pertama pada 

bahasa pemrograman Java, sayang-nya AWT ini sangat-sangat kekurangan 

komponen yang biasa digunakan untuk membangun sebuah aplikasi desktop 

secara lengkap (komponen tabel saja tidak ada ) Terlepas dari kurang-nya 

komponen GUI yang terdapat pada AWT (Abstract Window Toolkit), aplikasi 

yang dibangun menggunakan AWT (Abstract Window Toolkit) akan tampak 

seperti aplikasi native. Maksudnya yaitu, jika aplikasi yang dibangun 

menggunakan AWT (Abstract Window Toolkit) ini dijalankan pada Sistem 

Operasi Windows. Maka aplikasi ini akan terlihat seperti aplikasi Windows pada 

umum-nya, dan begitu juga jika dijalankan pada Sistem Operasi Mac ataupun 

GNU/Linux. Kenapa ini bisa terjadi, karena AWT (Abstract Window Toolkit) ini 

benar-benar memanggil native subrutin untuk menggambar setiap komponen-nya 

ke layar. 

 

2. SWT (Standart Widget Tookit) – IBM Product -> Eclipse Foundation 

 SWT (Standart Widget Toolkit) ini adalah sebuah GUI Toolkit yang 

dikeluaran oleh IBM sebagai alternatif dari AWT/Java Swing milik SUN 

Microsystem, yang membedakan antara SWT (Standart Widget Toolkit) dan 

AWT/Java Swing adalah SWT ini benar-benar mengakses native GUI library 

yang terdapat pada Sistem Operasi melalui JNI (Java Native Interface). Dengan 

model seperti ini, memungkinkan tampilan aplikasi yang dibangun menggunakan 

GUI Toolkit SWT menjadi sama persis dengan aplikasi native lain-nya. 

Kekurangan dari model pemanggilan native GUI library seperti ini adalah kita 

harus menyediakan library untuk tiap-tiap Sistem Operasi target aplikasi kita. 

 

3. QtJambi – Trolltech -> Nokia Product -> Stopped and Taken By 

Community 

 QtJambi merupakan binding Qt Framework dengan bahasa Java, tetapi 

sayang-nya proyek QtJambi sudah tidak disupport oleh Nokia dan secara resmi 

telah ditutup Untung-nya, awal tahun ini ada beberapa developer yang peduli 
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dengan kelangsungan proyek ini dan akhir-nya membuat sebuah komunitas untuk 

melanjutkan pengembangan proyek QtJambi, sekarang kita bisa melihat 

perkembangan proyek QtJambi ini pada halaman QtJambi Community. 

 

4. JavaGNOME – Community Product 

JavaGNOME ini lebih dikhususkan untuk programmer GTK atau yang 

paling banyak dikenal yaitu GNOMESama seperti GUI Toolkit SWT dan 

QTJambi, JavaGNOME ini juga mengakses native library tetapi API yang 

digunakan adalah API dari GTK. [5] 

 

2.7. Database 

Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam 

komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program 

komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut 

sistem manajemen basis data (database management system/DBMS). 

Ada beberapa definisi yang umum digunakan dalam basis data, yaitu : 

1. Entitas : Entitas adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang 

informasinya direkam. Pada bidang Administrasi Siswa misalnya, siswa, 

buku, pembayaran. 

2. Atribut : Atribut biasa disebut juga data elemen, data field, atau data item 

yang digunakan untuk menerangkan suatu entitas dan mempunyai harga 

tertentu, misalnya atribut dari entitas pegawai diterangkan oleh, nama, 

umur, alamat, pekerjaan. 

3. Data Value (Nilai Data) : Data Value adalah data aktual atau informasi 

yang disimpan pada tiap data, elemen, atau atribut. Atribut nama pegawai 

menunjukan tempat dimana informasi nama karyawan disimpan, nilai 

datanya misalnya adalah Anjang, Arif, Suryo, dan lain-lain yang 

merupakan isi data nama pegawai tersebut. 

4. File/Tabel  : Kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang 

elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda nilai datanya. 
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5. Record/Tuple : Kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan 

menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. [5] 

 

Satu kelebihan utama dari sistem basis data adalah adanya kontrol penuh 

dan terpusat terhadap data yang terkandung dalam basis data. Dengan adanya 

kontrol yang terpusat ini, maka permasalahan-permasalahan yang ditemukan 

dalam sistem file dapat ditangani. Misalnya, DBMS dapat mengontrol apakah 

terdapat duplikasi dalam basis data, meminimalisir duplikasi data, mengatur agar 

setiap perubahan terhadap sebuah entry akan diterapkan secara otomatis terhadap 

duplikatnya (jika ada), mengontrol hak akses terhadap data, dsb. Satu lagi 

kelebihan utama sistem basis data adalah independensi data, yaitu kondisi dimana 

jika terjadi perubahan dalam struktur penyimpanan dan/atau teknik pengaksesan 

data, maka aplikasi yang menggunakan basis data tersebut tidak akan terpengaruh.  

 

2.8 Tools Yang Digunakan 

Adapun aplikasi yang digunakan untuk mendukung adalah : 

 

2.8.1 Netbeans IDE 

NetBeans mengacu pada kedua platform kerangka untuk aplikasi desktop 

Java, dan sebuah lingkungan pengembangan terpadu (IDE) untuk pengembangan 

dengan Java , JavaScript , PHP , Python , Ruby , Groovy , C , C + + , Scala , 

Clojure , dan lain-lain.      

 NetBeans IDE ditulis dalam Java dan berjalan di mana-mana mana JVM 

diinstal, termasuk Windows, Mac OS, Linux, dan Solaris.Sebuah JDK diperlukan 

untuk pengembangan fungsionalitas Jawa, tetapi tidak diperlukan untuk 

pembangunan di bahasa pemrograman lain.    

 Platform NetBeans memungkinkan aplikasi untuk dikembangkan dari satu 

set modular komponen software yang disebut modul. Aplikasi berbasis platform 

NetBeans (termasuk IDE NetBeans) dapat diperpanjang oleh pengembang pihak 

ketiga . Awal sejarah NetBeans dimulai pada tahun 1996 sebagai Xelfi (kata 

bermain pada Delphi ), Java IDE proyek mahasiswa di bawah bimbingan Fakultas 
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Matematika dan Fisika di Charles University di Praha . Pada tahun 1997 Staněk 

Romawi membentuk perusahaan sekitar proyek tersebut dan menghasilkan versi 

komersial NetBeans IDE hingga kemudian dibeli oleh Sun Microsystems pada 

tahun 1999. Komunitas NetBeans sejak terus tumbuh, berkat individu dan 

perusahaan yang menggunakan dan berkontribusi dalam proyek ini.  

 Versi Lancar NetBeans IDE 6.0 memperkenalkan dukungan untuk 

mengembangkan modul IDE dan aplikasi klien kaya berdasarkan platform 

NetBeans, Java Swing GUI builder (sebelumnya dikenal sebagai "Proyek 

Matisse"), meningkatkan CVS dukungan, WebLogic 9 dan JBoss 4 dukungan, dan 

perangkat tambahan banyak editor. NetBeans 6 is available in official repositories 

of major Linux distributions. NetBeans 6 tersedia dalam repositori resmi dari 

distribusi Linux utama.       

 Selain itu, NetBeans Enterprise Pack mendukung pengembangan aplikasi 

Java EE 5 perusahaan, termasuk SOA alat desain visual, skema XML tools, web 

orkestrasi layanan (untuk BPEL), dan UML modeling. The NetBeans IDE Bundle 

for C/C++ supports C/C++ development. The NetBeans IDE Bundle untuk C / C 

+ + mendukung C / C + + pembangunan.     

 Hosting pengembang sumber terbuka proyek di kenai.com tambahan 

manfaat dari instant messaging dan pelacakan masalah integrasi dan navigasi 

kanan dalam IDE, dukungan untuk pengembangan aplikasi web dengan PHP 5.3 

dan kerangka Symfony, dan kode selesai diperbaiki, layout, petunjuk dan navigasi 

dalam proyek JavaFX. Dirilis pada bulan Juni 2010, menambahkan dukungan 

untuk OSGi , Spring Framework 3.0, Java EE injeksi ketergantungan (JSR-299), 

Zend Framework untuk PHP , dan navigasi kode lebih mudah (seperti "Apakah / 

ditimpa Penerapan" penjelasan), format , petunjuk, dan refactoring di beberapa 

bahasa. [8] 
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2.8.2 Xampp 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. 

Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang 

terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan 

penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.  

Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi 

apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU 

General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan 

yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkanya 

dapat mendownloadlangsung dari web resminya. 

XAMPP adalah singkatan yang masing-masing hurufnya adalah: 

X: Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi,
 
 

seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. 

A: Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang 

dituliskan oleh pembuat halaman web. jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP 

yang dituliskan,maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu (misalnya 

dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. 

M: MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut SQL 

yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL merupakan 

bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. MySQL dapat 

digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat 

memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data 

yang berada dalam database. 

P: PHP, bahasa pemrograman web.
 
Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa 

pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP 

memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. Sistem 

manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQl. namun 
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PHP juga mendukung sistem manajement database Oracle, Microsoft 

Access, Interbase, d-base, PostgreSQL, dan sebagainya. 

P: Perl, bahasa pemrograman. 

Mengenal bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya: 

1. htdocs adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan 

dijalankan, seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 

2. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL 

yang ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan 

alamat http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman 

phpMyAdmin. 

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

XAMPP. Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai 

(start).[4]  

 

2.9 Pengertian UMKM 

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Berikut kutipan dari isi UU 20/2008. 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Interbase&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=D-base&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://id.wikipedia.org/wiki/PHP
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML
http://id.wikipedia.org/wiki/Script
http://id.wikipedia.org/wiki/Browser
http://localhost/phpMyAdmin
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anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. [7] 

 

No. URAIAN 
KRITERIA 

ASSET OMZET 

1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 USAHA KECIL > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar 

3 USAHA MENENGAH > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Milia 

Tabel 2.2 Kriteria Usaha [7] 

 

  

Pengertian Usaha Besar 

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar 

dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia.[7] 

 


