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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

 

Pada bab kedua ini akan mengkaji landasan pustaka yang menjadi dasar 

dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir ini. Landasan teori tersebut meliputi 

definisi internet, website, ISO/IEC 27001, OOP, UML, dan penjelasan tentang 

bahasa program yang dipakai untuk membangun aplikasi self assessment tools ini. 

 

2.1 Internet 

Internet adalah sebuah jaringan besar yang terdiri dari berbagai jaringan 

yang meliputi jaringan bersifat bisnis, pendidikan dan riset serta menghubungkan 

jutaan komputer didalam jaringan-jaringan tersebut. WWW adalah sistem 

client/server yang dirancang untuk menggunakan dokumen hypertext dan 

hypermedia via Internet. WWW menggunakan  HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) untuk bertukar informasi, image, dan data  lain. Dokumen diformat 

dalam  HTML (Hypertext Markup Language) yang  digunakan untuk menciptakan 

halaman dan dokumen yang disajikan pada Web. URL merupakan singkatan dari 

Uniform Resources Locator adalah cara standar yang digunakan untuk 

menentukan situs atau halaman pada internet. URL merupakan cara standar untuk 

menampilkan informasi tentang jenis isi dan lokasi file : nama file, lokasi 

komputer di internet, letak file di dalam komputer, dan protokol internet yang 

digunakan untuk  mengakses  file itu[10]. 

 

2.2 Website 

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai 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 bangunan yang saling terkait dimana 

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

Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi 

informasinya searah hanya dari pemilik website.Bersifat dinamis apabila isi 
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informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah 

berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi 

profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, 

dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh 

pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun 

pemilik. 

Server menyimpan/menyediakan informasi dan memproses permintaan dari 

client, apabila ada client yang meminta informasi maka server 

mengirimkannya.Informasi yang diakses dapat berupa teks, gambar, suara.Server 

juga mengirimkan perintah-perintah ke client tentang bagaimana cara 

menampilkan semua informasi tersebut.  Intalasi tersebut dalam bentuk HTML 

(Hypertext Markup Language). Client membuat permintaan informasi dan 

kemudian menangani pengaksesan informasi tersebut kepada end user (pemakai 

akhir). 

Komunikasi jaringan komputer diatur dengan bahasa/software standar yang 

disebut dengan protokol yang memungkinkan beragam jaringan komputer dan 

jenis komputer yang berbeda untuk berkomunikasi. Protokol ini secara resmi di 

kenal sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol) 

merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer 

(sinyal elektronik) sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain[8]. 

 

2.3 Penjelasan ISO/IEC 27001 (SMKI) 

Standar ISO/IEC 27001 Adalah sebuah standar Internasional untuk Sistem 

Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang di gunakan sejak 1995. Standar ini 

mengadopsi pendekatan proses untuk penetapan, penerapan, pengoperasian, 

pemantauan, pengkajian, pemeliharaan, dan perbaikan SMKI suatu organisasi. 

Standar ini diharmonisasikan dengan SNI 19-9001-2001 dan SNI 19-14001-2005 

untuk mendukung penerapan dan operasi  yang konsisten dan terintegrasi dengan 

standar manajemen terkait. Apabila satu sistem manajemen yang sesuai telah 

dibuat maka dapat memenuhi persyaratan dari seluruh standar tersebut. Standar ini 

dibuat untuk memudahkan organisasi dalam mengintegrasi SMKI-nya dengan 

persyaratan sistem manajemen terkait. Pendekatan proses untuk manajemen 
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keamanan informasi yang dituangkan dalam standar ini mendorong penggunanya 

untuk menekankan tentang pentingnya : [3] 

a. Pemahaman persyaratan keamanan informasi dair suatu organisasi dan 

kebutuhan untuk membuat kebijakan dan sasaran untuk keamanan 

informasi. 

b. Penerapan dan pengoperasian kendali untuk mengatur resiko-resiko 

keamanan informasi dari suatu organisasi dalam konteks resiko bisnis dari 

organisasi secara keseluruhan. 

c. Pemantauan dan pengkajian kinerja dan keefektifan SMKI. 

d. Perbaikan berkesinambungan berdasarkan pengukuran sasaran. 

 

Standar ISO/IEC 27001 mengadopsi model “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), 

yang diterapkan untuk membentuk seluruh proses SMKI. Adopsi dari model 

PDCA juga mencerminkan prinsip-prinsip dalam Panduan OECD (2002) yang 

mengatur keamanan sistem informasi dan jaringan. Standar ini memberikan model 

yang kokoh untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam panduan tersebut 

yang mengatur perencanaan resiko[3]. 

 

Plan (penetapan SMKI) Menetapkan kebijakan, sasaran, proses 

dan prosedur SMKI yang sesuai untuk 

pengelolaan resiko dan perbaikan 

keamanan informasi agar menghasilkan 

hasil yang sesuai dengan kebijakan dan 

sasaran organisasi secara keseluruhan. 

Do (penerapan dan pengoperasian 

SMKI) 

Menerapkan dan mengoperasikan 

kebijakan, pengendalian, proses dan 

prosedur SMKI. 

Check (pemantauan dan pengkajian 

SMKI) 

mengases dan, apabila berlaku, 

mengukur kinerja proses terhadap 

kebijakan, sasaran SMKI dan 

pengalaman praktis dan melaporkan 

hasilnya kepada manajemen untuk 
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pengkajian. 

Act (peningkatan dan pemeliharaan 

SMKI) 

Mengambil tindakan korektif dan 

pencegahan berdasarkan hasil internal 

audit SMKI dan tinjauan manajemen 

atau informasi terkait lainnya, untuk 

mencapai perbaikan berkesinambungan 

dalam SMKI. 

Tabel 2.1 model PDCA[3] 

 

2.4 Metode Pendekatan Berorientasi Objek 

Metode adalah prosedur untuk melakukan sesuatu atau rangkaian langkah 

yang dilakukan orang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan 

menggunakan logika sehingga diperoleh hasil secara efektif dan efisien, 

sedangkan metodologi adalah studi  mengenai metode atau cara-cara yang 

digunakan oleh seseorang secara rutin dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, kata 

metodologi banyak digunakan dalam manajemen proyek. Karena kesuksesan 

proyek juga ditentukan oleh pemilihan metodologi yang akan digunakan dalam 

proyek itu, dengan demikian dalam proyek pengembangan aplikasi web kita 

memerlukan metodologi yang tepat agar dapat menghasilkan aplikasi web sesuai 

yang diinginkan oleh perusahaan[4]. 

 

2.5 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yg telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat 

membuat model untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi 

tersebut dapat berjalan pada perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, 

serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. 

UML mendefinisikan notasi dan syntax/semantik. Notasi UML merupakan 

sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram perangkat 

lunak.  Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML syntax mendefinisikan 
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bagaimana  bentuk – bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama 

diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya: Grady Booch OOD (Object-

Oriented Design), Jim Rumbaugh OMT (Object Modeling Technique), dan Ivar 

Jacobson OOSE (Object-Oriented Software Engineering). 

Dimulai pada bulan Oktober 1994 Booch, Rumbaugh dan Jacobson, yang 

merupakan tiga tokoh yang boleh dikata metodologinya banyak digunakan 

mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. 

Pada tahun 1995 direlease draft pertama dari UML (versi 0.8).Sejak tahun 1996 

pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object ManagementGroup. 

Tahun 1997 UML versi 1.1 muncul, dan saat ini versi terbaru adalah versi 

1.5 yang dirilis bulan Maret 2003.Booch, Rumbaugh dan Jacobson menyusun tiga 

buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itulah UML telah menjelma 

menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek[4]. 

 

2.5.1 Konsepsi dasar UML 

Dari berbagai penjelasan rumit yang terdapat di dokumen dan buku-buku 

UML. Sebenarnya konsepsi dasar UML bisa kita rangkumkan dalam gambar 

dibawah : 

Major Area Views Diagrams Main Concepts 

Structural Use Case View Use Case 

Diagram 

use case, actor, association, 

extend, Include, use case 

generalization 

Dynamic Interaction 

View 

Sequence 

Diagram 

interaction, object, message, 

activation 

Model 

Management 

Model 

Management 

View 

Class 

Diagram 

package, subsystem, model 

Tabel 2.2 Konsepsi UML 

 

Seperti juga tercantum pada gambar diatas UML mendefinisikan diagram-

diagram sebagai berikut: 

 use case diagram 
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 sequence diagram 

 class diagram 

 

2.5.2 Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem.  Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”.Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya.  Seorang/sebuah aktor 

adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun 

requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan 

merancang kasus uji untuk semua bagianyang ada pada sistem.  Sebuah use case 

dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dalam 

dirinya. 

Secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil 

setiap kali usecase yang meng-include dieksekusi secara normal.  Sebuah use case 

dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain, sehingga duplikasi 

fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang 

sama.  Sebuah use case juga dapat meng-extend use case lain dengan behaviour-

nya sendiri.  Sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukkan bahwa 

use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain[4]. 

 

2.5.3 Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut atau properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda 

atau fungsi). 
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Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain[4]. 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama  

2. Atribut 

 Nilai atau elemen-elemen data yang dimiliki oleh objek dalam kelas objek. 

 Merupakan ciri dari sebuah objek. 

 Dipunyai secara individual oleh sebuah objek. 

3. Metoda 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

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

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

yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

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.  Panah navigability menunjukkan arah query antar class. 

2. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian. 

3. Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class.  Class dapat diturunkan dari 

class lain dan mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan 

menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class yang 

diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi.  

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[4]. 

 

2.5.4 Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram UML yang menggambarkan berbagai 

aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Activity diagram merupakan 

state diagram khusus, dimana sebagian besar state merupakan sebuah aksi 
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(action). Activity diagram tidak menggambarkan behavior dari sebuah sistem, 

melainkan lebih menggambarkan pada proses-proses dan jalur-jalur aktivitas. 

 

2.5.5 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu.  Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu.  Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas 

tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa 

yang dihasilkan.  

Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal.Message 

digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya.Pada fase 

desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi/metoda dari class.  

Activation bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali 

dengan diterimanya sebuah message[4]. 

 

2.6 Framework CodeIgniter (CI) 

CodeIgniter  adalah sebuah web framework  yang dikembangkan oleh Rick 

Ellis dari Ellis Lab. CodeIgniter dirancang untuk menjadi sebuah web framework  

yang ringan dan mudah untuk digunakan. Bahkan pengakuan dari Rasmus 

Lerdorf, pencipta bahasa pemrograman PHP, mengatakan bahwa CodeIgniter 

merupakan web framework mudah dan handal. CodeIgniter  merupakan toolkit 

bagi orang yang ingin membangun aplikasi web menggunakan PHP. Tujuannya 

adalah membuat pengembangan proyek menjadi lebih cepat dibandingkan dengan 

menulis kode dari awal (scratch). CodeIgniter menyediakan kumpulan library 

untuk tugas – tugas yang sering dilakukan (commonly needed task) dan sangat 

mudah untuk mengakses library  yang tersedia di CodeIgniter[5]. 
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2.6.1 Cara Kerja Code Igniter 

Berikut adalah penjelasan cara kerja Code Igniter: 

1. index.php bertindak sebagai controller terdepan, dan menginisialisasi 

resource yang diperlukan untuk menjalankan Code Igniter. 

2. Router memeriksa HTTP request untuk menentukan apa yang harus 

dikerjakan. 

3. Jika cache file ada, maka akan ditampilkan langsung, dengan melewati 

eksekusi normal sistem. 

4. Sebelum memuat controller , HTTP request akan memeriksa apa yang 

disubmit user dan memfilternya untuk keamanan. 

5. Controller memuat model, core libraries, plugin, helper , dan resource 

lainnya untuk memproses permintaan tertentu. 

6.  View ditampilkan di browser sesuai proses yang dikerjakan controller. Jika 

caching dijalankan, View akan di-cache terlebih dahulu agar dapat 

ditampilkan di request selanjutnya[5]. 

 

2.6.2 Cara Kerja MVC 

 

Gambar 2.1 Cara Kerja MVC  

CodeIgniter menggunakan pendekatan Model-View-Controller, yang 

bertujuan untuk memisahkan logika dan presentasi. Konsep ini mempunyai 

keunggulan dimana desainer dapat bekerja pada template file, sehingga 

redundansi kode presentasi dapat diperkecil. Berikut adalah konsep Model-View-

Controller yang diterapkan di CodeIgniter:  



II-10 
 
1. Model menggambarkan struktur data. Biasanya kelas model akan berisi fungsi 

yang digunakan untuk mengambil, menambah, dan memperbaharui informasi 

yang ada di database.  

2. View adalah informasi yang diperlihatkan kepada user. View adalah halaman 

web yang terdiri dari HTML, CSS dan Javascript, tapi pada Code Igniter, View 

dapat juga sebagai potongan halaman seperti header atau footer. Bahkan dapat 

juga halaman RSS atau tipe halaman lainnya.  

3. Controller adalah perantara Model, View, dan resource lainya yang dibutuhkan 

untuk menangani HTTP request dan menghasilkan halaman web.  

Tetapi pada CodeIgniter, developer juga dapat mengabaikan pemakaian Model 

dan cukup menggunakan Controller dan View[5]. 

 

2.7 XAMPP 

Xampp merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam 

satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 

XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk 

anda atau auto konfigurasi. Software XAMPP versi ini terdiri atas: 

a. APACHE 

Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya. Sampai saat ditulisnya 

artikel ini versi terakhirnya yang ada yaitu Apache ver 2.0.54. Apache bersifat 

open source, artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan 

mengubah kode programnya. 

Tugas utama apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada 

peminta, 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[8]. 

b. PHP 

Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk mebuat 

web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat 

halaman web yang bersifat dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam 
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Operating System (OS), misalnya Windows, Linux dan Mac OS. Selain Apache, 

PHP juga mendukung beberapa web server lain, misalnya Microsoft IIS, 

Caudium, PWS dan lain-lain. 

Seperti pernah disinggung sebelumnya bahwa PHP dapat memanfaatkan 

database untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Sistem manajemen 

database yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun PHP juga 

mendukung sistem manajemen Database Oracle, Microsoft Acces, Interbase, d-

Base, PostgreSQL dan sebagainya. 

Hingga kini PHP sudah berkembang hingga versi ke 5. PHP 5 mendukung 

penuh Object Oriented Programing(OOP), integrasi XML, mendukung semua 

ekstensi terbaru MySQL, pengembangan web services dengan SOAP dan REST, 

serta ratusan peningkatan kemampuan lainnya dibandingkan versi sebelumnya. 

Sama dengan web server lainnya PHP juga bersifat open source sehingga setiap 

orang dapat menggunakannya dengan gratis[8]. 

c. MySQL 

Perkembangannya disebut SQL yang merupakan kepanjangan dari 

Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang khusus 

digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali didefinisikan oleh 

American National Standards Institute (ANSI) pada tahun 1986. MySQL adalah 

sebuah sistem manajemen database yang bersifat open source. MySQL adalah 

pasangan serasi dari PHP. MySQL dibuat dan dikembangkan oleh MySQL AB 

yang berada di Swedia. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengola database beserta 

isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah dan 

menghapus data yang berada dalam database. MySQL merupakan sisitem 

manajemen database yang bersifat at relational. Artinya data-data yang dikelola 

dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah sehingga 

manipulasi data akan menjadi jauh lebih cepat. 

MySQL dapat digunakan untuk mengelola database mulai dari yang kecil 

sampai dengan yang sangat besar. MySQL juga dapat menjalankan perintah-

perintah Structured Query Language (SQL) untuk mengelola database-database 

yang ada di dalamnya. Hingga kini, MySQL sudah berkembang hingga versi 5. 
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MySQL 5 sudah mendukung trigger untuk memudahkan pengelolaan tabel dalam 

database[8]. 

d. PhpMyAdmin 

Pengelolaan database dengan MYSQL harus dilakukan dengan mengetikkan 

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

Jika ingin membuat database, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk membuat 

database. Jika ingin menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk 

menghapus tabel. Hal tersebut tentu cukup menyulitkan karena kita harus hafal 

dan mengetikkan perintahnya satu persatu. 

Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

data base dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan 

phpMyAdmin kita dapat membuat tabel, mengisi data dan lain-lain dengan mudah 

tanpa harus hafal perintahnya. Untuk mengaktifkan phpMyAdmin langkah-

langkahnya adalah : yang pertama setelah XAMPP kita terinstall, kita harus 

mengaktifkan web server Apache dan MySQL dari control panel XAMPP. Yang 

kedua, jalankan browser (IE, Mozilla Firefox atau Opera) lalu mengetikkan 

alamat web berikut : http://localhost/phpmyadmin/ pada address bar lalu tekan 

Enter. Langkah ketiga apabila telah nampak interface (tampilan antarmuka) 

phpMyAdmin, kita bisa memulainya dengan mengetikkan nama database, nama 

tabel dan seterusnya[8]. 

 

2.8 Sublime Text 3 

Sublime Text 3 adalah sebuah code editor bagi para developers yang 

fungsinya hampir sama seperti notepad++, Aptana Studio, Komodo, BlueFish, 

dan code editor yang lainnya. Kelebihan dari sublime text yaitu program ini 

sangat ringan dan mudah untuk dijalankan[9]. 

 

 

  


