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LANDASAN TEORI 

II.I Pengertian Pemograman 
[6]

 

Pengertian Pemograman dari Munir 2007, Algoritma dan Pemograman dalam bahasa 

PASCAL dan C . Bandung: Informatika 

“Pemograman sudah menjadi kegiatan yang sangat penting di era teknologi informasi. 

Program yang berjalan dikomputer desktop, laptop dan lain – lain tidak tercipta begitu 

saja, tetapi ditulis melalui ptoses analisis dan perancangan yang cermat. Sebuah 

program komputer pada dasarnya mengimplementasikan suatu algoritma, dengan kata 

lain algoritma adalah ide dibalik program komputer apapaun”.  

 

II.1.1 Bahasa Pemograman 
[1]

 

Bahasa Pemograman adalah suatu dialek mesin untuk menghasilkan sebuah aplikasi atau 

program komputer. Secara umum setiap bahasa pemograman memiliki beberapa komponen 

penting yaitu: 

a. Code integer  : Berfungsi untuk mempermudah menuliskan kode sumber pada 

pemograman yang dipakai. 

b. Interpreter : Berfungsi untuk menterjemahkan kode program dari baris per 

baris. 

c. Compiler : Berfungsi untuk melakukan kompilasi penerjemahan seluruh 

kode pada sebuah program mejadi aplikasi PE.  

II.2 Pengertian Aplikasi 
[II].

 

Ada beberapa pengertian Aplikasi dari berbagai sumber. Pengertian program aplikasi 

menurut kamus komputer Eksekutif (1993:9.)  

“Aplikasi program adalah program yang membentuk bagian tugas pemakai dan ditulis 

oleh pemakai. Hal ini berbeda dengan program tujuan umum yang digunakan untuk 

mengelola operasi seluruh system”. 

 

 

 

Pengertian aplikasi menurut Edi Purnomo (2003:2) sebagai berikut. 



“Aplikasi adalah sebuah kegiatan pengolahan data suatu urusan tertentu dari sebuah 

perusahaan”. 

 Biasanya istilah aplikasi dipasangkan atau digabungkan dengan suatu perangkat lunak 

misalnya Microsoft Visual Basic 6.0, akan dapat memberikan makna atau arti baru yaitu suatu 

program yang ditulis atau dibuat untuk menangani masalah tertentu.  

 Sedangkan menurut Kamus Lengkap Dunia Komputer (2002:12) : 

 “Aplication Programe merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah khusus, misalnya program 

penggajian “. 

 Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok 

pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk 

menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi, merupakan software yang 

dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

yaitu:  

1. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis 

masalah tertentu. 

2. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang 

untuk menjalankan tugas tertentu.  

 

II.3 Dokumentasi 
[9] 

Pengertian dokumentasi  yang diambil dari sumber Wikipedia 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen  19.23. 21.11.2013)  ialah sebagai berikut : 

“Dokumen adalah sebuah tulisan yang memuat informasi, biasanya dokumen ditulis 

di kertas dan informasinya ditulis memakai tinta baik memakai tangan atau memakai media 

elektronik seperti printer” 

Zaman sekarang, media elektronik sepertu komputer juga bisa dipakai untuk menyimpan dan 

menampilkan dokumen, sebagai contoh: 

a) sebuah komputer pribadi dengan sebuah monitor/layar komputer 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
http://id.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://id.wikipedia.org/wiki/Printer
http://id.wikipedia.org/wiki/PC
http://id.wikipedia.org/wiki/Monitor


b) sebuah laptop/komputer portabel 

c) sebuah Personal Digital Assistant  

 

Jenis Dokumen dari segi pemakaiannya :  

1. Dokumen Pribadi, yaitu surat-surat penting yang kegunaanya untuk kepentingan 

pribadi. Contohnya : Surat Nikah, Akte kelahiran, Ijazah KTP dan lain-lain 

2. Dokumen Niaga, yaitu surat-surat berharga yang kegunaanya untuk bukti dalam 

melakujkan transaksi jual beli. Contohnya : Faktur, Surat Pengantar, Packing List, 

Wessel dan lain-lain.  

3. Dokumen Pemerintah, yaitu surat penting yang digunakan sebagai bahan bukti 

dalam kegiatan pemerintahan. Contohnya : RAPBN, Undang-Undang, Peraturan Daerah, 

Kepres dan lain-lain. 

4. Dokumen Sejarah, yaitu surat-surat atau catatan penting sebagai alat pembuktian 

peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contohnya : Teks Proklamasi, Sumpah 

Pemuda, Pancasila dan lain-lain. 

 

Jenis Dokumen dari segi fungsinya : 

1. Dokumen dinamis, yaitu dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam 

proses kerja kantor. Dokumen dinamis dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

a) Dokumen dinamis :aktif, yaitu dokumen yang dipakai secara terus 

menerus dalam proses penyelenggaraan kerja kantor. 

b) Dokumen semi aktif :yaitu dokumen yang penggunaanya sudah menurun 

dari sebelumnya.  

c) Dokumen Inaktif :yaitu dokumen yang sudah jarang sekali digunakan.  

d) Dokumen Statis, yaitu dokumen yang tidak secara langsung di gunakan 

dalam proses pekerjaan kantor. 

Jenis-Jenis Dokumen dari segi ruang lingkupnya : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laptop
http://id.wikipedia.org/wiki/Personal_Digital_Assistant


1. Dokumen Korporal, yaitu dokumen yang dipakai secara terus-menerus dalam 

proses penyelenggaraan pekerjaan kantor. 

2. Dokumen Riteral, yaitu dokumen yang ditulis, direkam, dicetak dan di 

gambarkan. 

3. Dokumen Privat, yaitu dokumen yang berupa surat-surat atau arsip. 

II.4  Surat 
[7]

 

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak 

kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal :sarana pemberitahuan, permintaan, buah 

pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman kerja. Pada  

dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan 

pengiriman surat maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga. Surat secara 

umum digolongkan menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga apabila ditinjau 

dari segi bentuk Isi, dan bahasanya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan berdasarkan 

pemakaiannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. 

 

 

 

II.4.1 Surat Pribadi 
[10]

 

   Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa 

korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu: 

1. Tidak menggunakan kop surat 

2. Tidak ada nomor surat 

3. Salam pembuka dan penutup bervariasi 

4. Penggunaan bahasa bebas, sesuai keinginan penulis 

Format surat bebas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangko
http://id.wikipedia.org/wiki/Amplop


II.4.2 Surat Resmi 
[10]

 

 Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, 

instansi, maupun organisasi; misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri 

surat resmi 

1. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi 

2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal 

3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim 

4. Penggunaan ragam bahasa resmi 

5. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi 

6. Ada aturan format baku 

Bagian-bagian surat resmi: 

A. Kepala/kop surat 

Kop surat terdiri dari: 

1. Nama instansi/lembaga, ditulis dengan huruf kapital/huruf besar. 

2. Alamat instansi/lembaga, ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil 

3. Logo instansi/lembaga. 

 

B. Nomor surat, yakni urutan surat yang dikirimkan 

C. Lampiran, berisi lembaran lain yang disertakan selain surat 

D. Hal, berupa garis besar isi surat 

E. Tanggal surat (penulisan di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat) 

F. Alamat yang dituju (jangan gunakan kata kepada) 

G. Pembuka/salam pembuka (diakhiri tanda koma) 

H. Isi surat 

Uraian isi berupa uraian hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya ditulis dengan huruf 

kecil, terkecuali penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan (EYD) haruslah 

menyesuaikan. 



I. Penutup surat 

Penutup surat, berisi 

1. salam penutup 

2. jabatan 

3. tanda tangan 

4. nama (biasanya disertai nomor induk pegawai atau NIP) 

J. Tembusan surat, berupa penyertaan /pemberitahuan kepada atasan tentang 

adanya suatu kegiatan. 

II.4.3 Surat Niaga 
[10]

 

Surat niaga digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti 

industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar 

sehingga harus disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwintansi, dan 

perdagangan; dan dapat dibagi atas surat niaga internal dan surat niaga eksternal Salah satu 

contoh dari surat niaga adalan surat penawaran dan surat penagihan.  

II.4.4 Surat Dinas 
[10] 

Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas 

kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat 

dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, 

bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan 

surat instruksi. Ciri-ciri surat dinas 

1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan 

2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal 

3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku 

4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi 

5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat 

6. Format surat tertentu. 

II.4.5  Surat Elektronik 
[10]

 



Dengan berkembangnya teknologi, surat pun semakin mengalami pembaharuan, misalnya 

dengan adanya surat elektronik. Surat elektronik atau surel merupakan surat yang 

pengirimannya berbasis pada penggunaan internet. Pada awalnya, perusahaan bernama Olt 

Break and Newman dikontrak oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk 

membuat ARPANET pada 1969. ARPANET ini singkatan dari Advanced Research Projects 

Agency Network yang bertujuan untuk meciptakan metode komunikasi antara intitusi 

pendidikan dengan militer.  

Pada tahun 1971, Ray Tolimson bertugas dalam proyek SNDMSG yang berfungsi untuk 

mengirim dan menerima pesan dalam mesin yang sama. Ray awalnya bereksperimen dengan 

SNDMSG untuk meninggalkan pesan di komputer sehingga muncul lah 

protokol CYPNET yang mampu mengirimkan pesan ke komputer lain yang masih berada dalam 

jaringan ARPANET. Ini lah yang menjadi cikal bakal surat elektronik.  

Dalam Bahasa Indonesia Surat Elektronik sering disingkat dengan kata surel, yang 

dalam bahasa inggrisnya adalah email atau electric mail. Untuk mengakses surel, kita bisa 

memilih salah satu cara. Pertama dengan menggunakan browser seperti Internet 

Explorer atau Mozilla Firefox. Surel dengan basis browser biasanya menyediakan layanan 

tersebut secara gratis. Kedua dengan program pengakses surel seperti Microsoft Outlook. 

Keuntungannya kita tidak harus selalu membuka internet untuk membuka surel yang ada.  

II.5 Water Fall 
[7]

 

       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. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SNDMSG&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CYPNET&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
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http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook


.  

Gambar II.1 Pemodelan Metode Waterfall [7] 

 

 

 

 

Penjelasan dari tahap-tahap waterfall model adalah sebagai berikut: 

 

1. Perancangan Sistem (System Enginering) 

Perancangan sistem sangat diperlukan, karena piranti lunak biasanya merupakan bagian dari 

suatu sistem yang lebih besar. Pembuatan sebuah piranti lunak dapat dimulai dengan melihat dan 

mencari apa yang dibutuhkan oleh sistem. Dari kebutuhan sistem tersebut akan diterapkan 

kedalam piranti lunak yang dibuat. 

2. Analisa Kebutuhan Piranti Lunak (Software Requirement Analysis) 

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan piranti lunak. Untuk memahami dasar dari 

program yang akan dibuat, seorang analisis harus mengetahui ruang lingkup informasi, fungsi-

fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang ingin dihasilkan dan perancangan antarmuka 

pemakai piranti lunak tersebut. 

3. Perancangan (Design) 

Perancangan piranti lunak merupakan proses bertahap yang memfokuskan pada empat bagian 

penting, yaitu: Struktur data, arsitektur piranti lunak, detil prosedur, dan karakteristik antar muka 

pemakai. 

4. Pengkodean (Coding) 



Pengkodean piranti lunak merupakan proses penulisan bahasa program agar piranti lunak 

tersebut dapat dijalankan oleh mesin. 

 

5. Pengujian (Testing) 

Proses ini akan menguji kode program yang telah dibuat dengan memfokuskan pada bagian 

dalam piranti lunak. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji dan 

memastikan juga bahwa input yang digunakan akan menghasilkan output yang sesuai. 

Pada tahap ini pengujian ini dibagi menjadi dua bagian, pengujian internal dan pengujian 

eksternal. Pengujian internal bertujuan menggambarkan bahwa semua statement sudah dilakukan 

pengujian, sedangkan pengujian eksternal bertujuan untuk menemukan kesalahan serta 

memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. 

6. Pemeliharaan (Maintenance) 

Proses ini dilakukan setelah piranti lunak telah digunakan oleh pemakai atau konsumen. 

Perubahan akan dilakukan jika terdapat kesalahan, oleh karena itu piranti lunak harus 

disesuaikan lagi untuk menampung perubahan kebutuhan yang diinginkan konsumen  

II.6 UML
[3]

 

Menurut Martin Fowler. 2004, UML Distilled Panduan Singkat Bahasa pemodelan  

Unified Modelling Language (UML) adalah: 

 

“Sebuah 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).”  

        

 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 [HAN98].  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: 

II.6.1 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 yaitu. 

 

II.6.1.1 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.  

 

 

Gambar II.2  Aktor [3] 

II.6.1.2 Use Case 

   Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem paham dan 

mengerti kegunaan sistem yang akan dibangun. 

 

 

Gambar II.3 Use case[3] 

  

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. 

 

Actor

use case



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. 

II.6.2 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 II.4 Class Diagram [3] 

 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama (Class Name) 

II. Atribut  

4. 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. 

Atributes 

Class Name 

Operations 

Customer

+Name: String

+CreditRating()



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

mewarisinya. 

3. Public , dapat dipanggil oleh class lain. 

 

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.  

II.6.3 Sequences 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 : 

 

Gambar II.5 Aktor[3] 

Actor adalah pesan dari seseorang atau sistem lain yang bertukar informasi dengan sistem 

yang lainnya, kemudian lifeline berhenti atau mulai pada titik yang tepat. 

 : Actor



 

Gambar II.6 Object Lifeline [3] 

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 II.7 Activation [3] 

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 II.8 Message [3] 

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. 

II.6.4 Colaboration 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



 

Gambar II.9 

 Collaboration Diagram [3] 

II.6.5 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. 

 

Gambar II.10 

 Start State dan Stop State [3] 

 

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

mulai dibuat. Sebuah objek bolehmempunyai banyak stop state. 

  

Gambar II.11 
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State Transition [3] 

 

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.  

II.6.6 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. 

 

Gambar II.12 

Activity Diagram [3] 

II.6.7  Component Diagram 

        Menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk 

ketergantungan (dependency) di antaranya.  Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, 

Activity1

Activity2 Activity3



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 II.13 

 Component Diagram [3] 

II.6.8  Developmnet 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 yang dialokasikan untuk 

memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan 

komponen.  

 

Gambar II.14 

 Deployment Diagram [3] 



II.7 Website 
[8]

 

II.7.1 Pengertian Website 
[5]

 

Pengertian Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data 

gambar diam atau gerak, data animasi, suara,video dan atau gabungan dari semuanya baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian yang saling terkait dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

II.7.II Sejarah Website 
[5]

 

Sejarah situs web bermula di European Laboratory For Particle Physics (lebih dikenal 

dengan nama CERN). Penelitian ini terletak di kota Geneva dekat perbatasan Prancis dan Swiss. 

CERN adalah Organisasi Eropa untuk riset nuklir.  

Seorang fisikawan yang bernama Tim Berners Lee menulis proposal untuk menejemen 

informasi yang menunjukkan bagaimana informasi dapat dipindahkan dengan mudah melalui 

internet dengan menggunakan hypertext. 

Perkembangan situs web tidak berhenti, selanjutnya seorang insinyur sistem yang bernama 

Robert Cailliau bergabung dengan idenya yaitu menghubungkan hypertext dengan internet dan 

komputer pribadi, sehingga mempunyai jaringan tunggal untuk membantu fisikawan CERN 

berbagi informasi yang tersimpan di laboratorium. Hypertext akan memungkinkan pengguna 

untuk browsing dengan mudah antara text pada halaman situs web dengan menggunakan link. 

Contoh pertama yang dikembangkan pada NEXT komputer. 

Info.Cern.Ch adalah alamat situs web dan web server pertama di dunia yang berjalan pada 

sebuah komputer NEXT di CERN. Halaman (Home Page) pertama alamatnya 

http://info.cern.ch/hypertext/www/TheProject.html, yang terpusat pada informasi tentang projek 

www. Pengunjung bisa belajar lebih banyak tentang hypertext, rincian teknis untuk menciptakan 

halaman web mereka sendiri, dan bahkan penjelasan tentang cara untuk mencari web untuk 

mendapatkan informasi. 

Projek pembuatan web oleh Tim Berness Lee menggunakan komputer NEXT yang 

digunakan pada tahun 1990. Komputer NEXT merupakan server web hypermedia browser dan 

web editor pertama yang ada dan digunakan untuk projek pembuatan web. 



Server mulai berkembang pada tahun 1991 dilembaga lain Eropa, dan Desember 1991 

muncul server pertama diluar benua Eropa yang dipasang di AS di SLAC (Stanford Linear 

Accelator). Pada bulan November 199II sudah terdapat II6 server didunia dan pada bulan 

Oktober tahun 1993 angka penambahan server meningkat menjadi lebih dari II00 web server. 

Pada Februari 1993, National Center For Supercormputting Application (NCSA) di 

University of Ilmois di Urban Champaign menulis versi pertama dari Mosaic yang merupakan 

ketersediaan untuk membuat web bagi orang yang menggunakan PC dan Apple Macintoshes. 

Konsep awal terciptanya sebuah web dimulai sebagai alat untuk membantu menjawab 

pertanyaan sulit fisikiawan tentang alam semesta, namun sekarang penggunaannya berlaku 

untuk berbagai aspek untuk masyarakat global dan mempengaruhi kehidupan sehari–hari. 

Di Akhir tahun 1995 jumlah situs web mencapai 300.000 situs web. Dan diperkirakan 

sekarang jumlah situs web berkisar ±80 juta situs web dengan ratusan juta penggunanya 

diseluruh penjuru dunia  

II.7.3 Pengertian Internet 
[11]

 

 Internet adalah suatu jaringan komputer luas dan besar yang mendunia yaitu yang 

menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana 

didalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis 

dan interaktif.  

II.7.4 WWW  

World Wide Web atau Waring Wera Wanua, biasa lebih terkenal disingkat sebagai WWW 

adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut Pengidentifikasi 

Sumber Seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW sering dianggap sama 

dengan Internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada Internet. 

WWW merupakan kumpulan peladen web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan 

untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. WWW adalah bagian 

yang paling menarik dari Internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi-

informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi bisa juga berupa gambar, suara, video dan 

animasi.  
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Kegunaan ini tergolong masih baru dibandingkan surat elektronik, sebenarnya WWW 

merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di peladen web, dan yang peladennya tersebar di 

lima benua termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan Internet. 

Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML (Hypertext 

Markup Language).  

II.7.5 Browser 

Browser merupakan suatu program yang dirancang untuk mengambil informasi-informasi 

dari suatu server komputer pada jaringan internet. Tanpa adanya browser internet secara 

otomatis kita tidak bisa mengakses halaman website.  Informasi ini biasanya dikemas dalam 

page-page, di mana setiap page bisa memiliki beberapa link yang menghubungkan web page 

tersebut ke sumber informasi lainnya dengan menggunakan sofware yang banyak tersedia web 

browser yang populer pada saat ini Mozila Firefox, Chrome, Opera dan masih banyak yang 

lainnya.  

Jika suatu link di klik, browser akan melihat alamat dari tujuan link tersebut dan kemudian 

mencarinya di web server. Jika browser menemukan alamat dari tujuan link tersebut, browser 

akan menampilkan informasi yang ada, dan jika tidak menemukannya browser akan memberikan 

suatu pesan yang menyatakan bahwa alamat dari tujuan link tersebut tidak dapat ditemukan 

II.7.6 HTTP 

HTTP adalah sebuah protokol meminta/menjawab antara client dan server, sebuah client 

HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP 

ke port tertentu di tuan rumah yang jauh (biasanya port 80). 

 Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client mengirim 

kode permintaan (request), seperti “GET / HTTP/1.1″ (yang akan meminta halaman yang sudah 

ditentukan), diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang 

menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikut dengan badan dari data tertentu.  

II.7.7HTML 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markah yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan ber 

http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Benua
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Satu
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Client&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Server
http://id.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Port_%28komputer%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/MIME
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_markah


bagai informasi di dalam sebuah Penjelajah web Internet dan formating hypertext 

sederhana yang ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud 

yang terintegerasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata 

dan disimpan kedalam format ASCII normal sehingga menjadi home page dengan perintah-

perintah HTML.  

HTML merupakan sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan 

halaman web. HTML saat ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan 

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

Caillau TIM dengan Berners-lee robert ketika mereka bekerja di CERN pada tahun 1989 

(CERN adalah lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa).  

1. Tahun 1980, IBM memikirkan pembuatan suatu dokumen yang akan mengenali 

setiap elemen dari dokumen dengan suatu tanda tertentu. IBM kemudian 

mengembangkan suatu jenis bahasa yang menggabungkan teks dengan perintah-

perintah pemformatan dokumen. Bahasa ini dinamakan Markup Language, 

sebuah bahasa yang menggunakan tanda-tanda sebagai basisnya. IBM 

menamakan sistemnya ini sebagai Generalized Markup Language atau GML. 

2. Tahun 1986, ISO menyatakan bahwa IBM memiliki suatu konsep tentang 

dokumen yang sangat baik, dan kemudian mengeluarkan suatu publikasi (ISO 

8879) yang menyatakan markup language sebagai standar untuk pembuatan 

dokumen-dokumen. ISO membuat bahasa ini dari GML milik IBM, tetapi 

memberinya nama lain, yaitu SGML (Standard Generalized Markup Language). 

 

ISO dalam publikasinya meyakini bahwa SGML akan sangat berguna untuk pemrosesan 

informasi teks dan sistem-sistem perkantoran. Tetapi diluar perkiraan ISO, SGML dan terutama 

subset dari SGML, yaitu HTML juga berguna untuk menjelajahi internet, saat ini telah 

berkembang XHTML yang merupakan pengembangan dari HTML 

II.7.9 PHP 

PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprosesor yaitu bahasa pemrograman web server-

side yang bersifat open source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan 

berada pada server.  PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman website yang 
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dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh 

client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru/ up to 

date. Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. 

Kelebihan   PHP dari bahasa pemrograman lain : 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

2. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

3. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena 

memiliki referensi yang cukup banyak. 

4. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, 

Unix, Macintosh, Windows). 

II.7.10 PHP My Admin 

  PhpMyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemograman 

PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui jaringan WWW. 

phpMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQl, diantaranya mengelola basis data, tabel-

tabel, bidang (fields), relasi (relation), indeks, pengguna (users), perijinan (permissions) dan 

lain-lain. 

Pada dasarnya, mengelola basis data dengan MySQL harus dilakukan dengan cara 

mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk setiap maksud tertentu. Jika 

seseorang ingin membuat basis data (database), ketikkan baris perintah yang sesuai untuk 

membuat basis data. Jika seseorang menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk 

menghapus tabel. Hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan karena seseorang harus hafal dan 

mengetikkan perintahnya satu per satu.  

Saat ini banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis 

data dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan phpMyAdmin, seseorang 

dapat membuat database, membuat tabel, mengisi data, dan lain-lain dengan mudah, tanpa 

harus menghafal baris perintahnya.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Tabel
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II.7.11 My SQL 

   MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional 

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

Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat 

lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya 

merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata, terutama 

untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data 

dikerjakan dengan mudah secara otomatis.  

Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja pengoptimasi-

nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh pengguna maupun 

program-program aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai “peladen” basis data, MySQL 

mendukung operasi basisdata transaksional maupun operasi basisdata non-transaksional.  

Pada modus operasi non-transaksional, MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal unjuk 

kerja dibandingkan perangkat lunak “peladen” basisdata kompetitor lainnya. Namun demikian 

pada modus non-transaksional tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, 

karenanya modus non-transaksional hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan 

reliabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web (wordpress), CMS, dan sejenisnya.  

Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk bisnis sangat disarankan untuk 

menggunakan modus basisdata transaksional, hanya saja sebagai konsekuensinya unjuk kerja 

MySQL pada modus transaksional tidak secepat unjuk kerja pada modus non-transaksional. 

II.8 OOP 
[4]

  

       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. 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.  

 


