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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aplikasi E-Businness 

Dalam menerapkan  konsep e-business, peranan aplikasi sangatlah penting 

dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa 

perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun 

teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, memiliki arsitektur aplikasi e-business 

yang andal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Bagaimana konsep sebuah 

arsitektur yang baik? Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya 

mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan 

(berbasis struktur organisasi yang dianut). 

 Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber 

daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur dan sebagainya. Ketika 

perusahaan hendak mengintegrasikan berbagai aplikasi ini untuk 

mengimplementasikan konsep e-business, yang biasa dilakukan oleh manajemen 

adalah menghubungkan satu aplikasi dengan lainnya sesuai dengan urut-urutan 

proses. Masing-masing aplikasi pada mulanya dibangun sendiri-sendiri sehingga 

untuk menghubungkannya biasanya dikembangkan beberapa program antarmuka 

(interface) agar output dari sebuah aplikasi dapat dibaca sebagai input dari 

aplikasi lainnya. 

 Konsep arsitektur sekuensial semacam ini memiliki kelemahan mendasar, 

yaitu pada aspek kecepatan dan reliabilitas. Proses transformasi pada modul 

interface jelas membutuhkan waktu sendiri sehingga semakin banyak modul 

interface yang dibutuhkan pada sebuah rangkaian proses akan semakin 

memperlambat kinerja aplikasi (throughput). Padahal untuk menerapkan e-

business, banyak sekali rangkaian proses yang harus menghubungkan antara 

bagian back office perusahaan dengan para pelanggan secara langsung. 

 Masalah realibilitas timbul karena sebuah data atau informasi harus 

melalui begitu banyak titik aplikasi (termasuk modul interface) yang bekerja 

berdasarkan mekanisme IPO (Input, Proses, Output). Distorsi terhadap data 
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maupun informasi sangat besar potensinya terjadi di masing-masing titik aplikasi 

yang ada. Untuk mengatasi permasalahan ini ditawarkanlah sebuah konsep 

arsitektur baru yang mengubah prinsip sekuensial ke dalam prinsip sinkronisasi. 

Untuk meningkatkan reliabilitas data/informasi sambil meningkatkan kecepatan 

proses, diperlukan sebuah aplikasi besar yang akan menyinkronisasikan 

mekanisme IPO masing-masing unit dengan cara memusatkan data dan proses 

pada sebuah titik. Aplikasi berbasis ERP (Enterprise Resource Planning) 

merupakan salah satu contoh perangkat lunak yang dibangun untuk mengatasi 

permasalahan ini. Berbagai rangkaian proses (business procesess) yang 

dibutuhkan perusahaan tidak lagi dipetakan berdasarkan fungsi-fungsi aplikasi 

yang ada pada masing-masing unit, tetapi dipetakan pada modul atau entiti yang 

ada dan telah tersedia pada aplikasi ERP. 

 Dilihat dari segi kecepatan, arsitektur semacam ini jelas lebih baik 

dibandingkan dengan sekuensial karena data/informasi yang dibutuhkan tidak 

harus berjalan melalui beberapa titik aplikasi melainkan langsung diambil dari 

sebuah titik. Konsep sinkronisasi juga menawarkan tingkat reliabilitasi yang 

tinggi karena data/informasi yang dibutuhkan berasal dari satu sumber yang telah 

dikoordinasikan dengan data/informasi dari berbagai aplikasi di tiap-tiap unit 

(misalnya dengan menggunakan konsep replikasi, data warehouse, buffer dan lain 

sebagainya). Konsep sinkronisasi di atas cukup baik dipergunakan untuk 

keperluan internal perusahaan yang ingin mulai menerapkan konsep e-business 

sederhana. Sesuai dengan evolusi berikutnya dari pengembangan e-business, 

biasanya perusahaan akan berkembang dan ingin menghubungkan sistem 

internalnya dengan sistem aplikasi mitra-mitra bisnisnya. Secara natural yang 

biasanya terjadi pada situasi ini adalah dua pihak yang berkepentingan akan 

membuat modul aplikasi interface sebagai jalan keluarnya. Tentu saja fenomena 

sekuensial akan terjadi kembali disini, hanya saja skalanya menjadi lebih besar 

(antarperusahaan, bukan antarunit dalam perusahaan). Berdasarkan konsep supply 

chain management dan/atau demand chain management, terlihat jelas bahwa di 

dalam dunia maya, produk atau jasa harus melalui beberapa perusahaan dulu 

sebelum yang bersangkutan dapat sampai ke tanah konsumen (end users). Dengan 

kata lain, factor kecepatan dan realibilitas kembali akan menjadi pertanyaan besar 
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sejalan dengan banyaknya titik-titik perusahaan yang harus dilalui. Untuk 

memecahkan masalah ini, sebuah konsep sinkronisasi yang dinamakan sebagai 

metaprise applications diperkenalkan. Konsep arsitektur metaprise ini berpegang 

pada dibutuhkannya sebuah hub untuk melalukan sinkronisasi akan data dan 

proses yang terjadi pada masing-masing aplikasi perusahaan (enterprise 

application). Di dunia maya, dewasa ini banyak sekali ditemukan perusahaan-

perusahaan yang menawarkan jasanya sebagai hub tersebut dengan mekanisme 

outsorcing. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki brand product yang kuat 

biasanya mempercayakan distribusi produknya di dunia maya melalui perusahaan 

hub ini untuk jaminan kecepatan dan keamanan. Alasan lain adalah untuk 

mengurangi rumitnya atau kompleksnya sebuah perusahaan dalam membangun 

aplikasi jika yang bersangkutan ingin menghubungkan seluruh rangkaian proses 

dari hulu kke hilir. Di samping itu, perusahaan tidak harus pula memikirkan 

permasalahan standarisasi data dan aplikasi maupun hal-hal lainnya (seperti 

sistem operasi, sistem database, dan lain-lain). 

 

2.2 Pemesanan 

 Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

membeli. Untuk mewujudkan kepuasaan konsumen maka perusahaan harus 

mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. 

 

2.2.1 Persiapan Order 

 Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan mengenai produk dan jasa yang diinginkan, khususnya produk dan 

jasa yang ingin dibeli konsumen. Persiapan-persiapan meliputi sebagai berikut 

 Mempersiapkan dokumen order dan juga system filling/sistem 

pelaksanaannya. Aktivitas ini juga termasuk menentukan penjual yang 

tepat dan pengisian formulir order. 

 Memeriksa ketersediaan barang melalui pengecekan stock barang 

 Melakukan komunikasi order melalui pemasaran dan pelanggan. 

Komunikasi ini dapat terjadi secara formal ataupun informal pada saat 

proses order dilakukan. 
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 Menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Kegiatan ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dengan pegawai penjualan 

pada saat mengetahui informasi order atau pada saat memilih produk lewat 

website di internet 

 

2.2.2 Pengiriman Order  

 Pemindahan atau pengiriman informasi order adalah proses lanjut dari 

aktivitas proses order. Pengiriman pesan informasi order dari satu tempat ke 

tempat dimana order tersebut dapat ditangani dapat dilakukan secara manual dan 

dapat melalui media telekomunikasi (elektronik). Transmisi secara manual dapat 

dilakukan melalui pos atau lewat kurir, sedangkan cara elektronik saat ini sangat 

populer dilakukan melalui telepon bebas biaya, website, faximile, EDI, ataupun 

komunikasi melalui satelit. 

 Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan informasi order pada sistem 

pemrosesan order sangatlah penting, tergantung dari metode yang dipilih. Cara 

atau metode manual dapat dikatakan sebagai metode yang paling lambat. Transfer 

informasi melalui media elektronik dengan bermacam cara, seperti yang telah 

disebutkan di atas lebih diminati karena lebih cepat. 

 

2.2.3 Pencatatan Order 

 Merupakan pencatatan semua order yang masuk atau diterima, termasuk 

penetapan prioritas dari order-order yang masuk tersebut. Aktivitas pencatatan 

order terdiri dari 

 Memeriksa keakuratan, kebenaran dari order yang diterima. Meliputi : 

item barang, jumlah barang, spesifikasi dan harganya. 

 Memeriksa keberadaan barang yang di order. 

 Mempersiapkan penundaan pesanan (back order) termasuk dokumen 

pembatalan pesanan, bila barang yang di pesan tidak tersedia. 

 Memeriksa status pelanggan menyangkut pemberian kredit, mengetahui 

kemampuan keuangan pelanggan. 

 Menawarkan, mendiskusikan dan menyetujui sistem pembayaran yang 

disepadustrkati oleh kedua belah pihak antara produsen dan pelanggan. 
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2.3 Pemasaran di World Wide Web 

 Hampir sama seperti telepon dan mesin faks, world wide web telah 

menjadi alat bisnis yang sangat penting bagi para wirausahawan. Para ahli 

memperkirakan bahwa pada tahun 2008, 10 persen dari semua penjualan ritel 

akan dilakukan secara online. Menyadari potensi peningkatan penjualan untuk 

berbagai usaha mereka, semakin banyak wirausahawan yang mengintegrasikan 

web ke dalam strategi pemasaran gerilya mereka. Survei oleh Haris interactive 

melaporkan bahwa 35 persen dari para pemilik usaha kecil mengatakan bahwa 

memiliki situs web adalah alat terpenting yang tersedia bagi mereka untuk 

memperluas usaha mereka. 

 Walaupun 70 persen dari pemilik usaha kecil di Amerika Serikat memiliki 

situs di world wide web (persentase meningkat dua kali lipat dari usaha kecil yang 

beroperasi secara online pada tahun 2002), jaringan yang sangat besar yang 

menghubungkan berbagai computer di seluruh dunia melalui internet dan 

membuka lautan informasi tanpa batas bagi para penggunanya, banyak di 

antaranya masih berjuang untuk memahami cara memakai web agar dapat bekerja 

bagi mereka dan bagaimana mereka dapat membentuk keberadaaan yang berarti 

di dalamnya. Web memberikan kepada berbagai usaha kecil daya untuk 

memperluas cakupan pemasaran mereka hingga ke tingkat yang sangat 

mengesankan. Dengan membangun situs web yang kreatif dan menarik, bahkan 

perusahaan yang paling kecil pun dapat memasarkan berbagai produk dan jasa 

kepada para pelanggan di seluruh dunia. Bahkan, salah satu keuntungan terbesar 

bagi para pemilik usaha yang meluncurkan situs web adalah memberikan para 

pelanggan saluran belanja yang nyaman. Kajian atas para pemilik usaha kecil di 

Amerika Serikat, Jerman, Inggris melaporkan bahwa 75 persen dari para 

responden mengatakan bahwa situs web memberikan berbagai manfaat besar bagi 

kegiatan pemasaran mereka, komunikasi dengan pelanggan secara umum, dan 

dalam kemampuan mereka menarik pelanggan baru. 

 Dengan kemampuan menampilkan berbagai grafik berwarna, suara, 

animasi, dan video serta teks, web memungkinkan berbagai perusahaan kecil 

menyamai bahkan mengungguli berbagai keberadaan pesaing besar mereka di 

web. Walaupun perusahaan kecil tidak dapat menyamai berbagai kegiatan 
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pemasaran para pesaing besar mereka untuk tiap dolar yang dikeluarkan, sebuah 

halaman web yang kreatif dapat menjadi penyeimbang yang sangat bagus dalam 

program pemasaran suatu perusahaan kecil, hingga memberi perusahaan itu 

kemampuan untuk melakukan bisnis global dengan biaya yang sangat rendah. 

Oleh karena berbagai bisnis yang berbasis web buka dalam waktu 24 jam sehari 

selama 7 hari seminggu, bisnis-bisnis ini dapat mencapai para pelanggan mereka 

dimana saja di seluruh dunia. Selain  itu, web memberikan para wirausahawan 

berbagai fleksibilitas untuk mengoperasikan berbagai perusahaan mereka benar-

benar hampir dari mana saja dari seluruh dunia. 

 Perusahaan kecil yang telah membuat situs web yang di desain dengan 

baik dan memahami kekuatan web sebagai alat pemasaran telah menikmati 

manfaat perdagangan eletronis. Jika perusahaan memliki strategis pemasaran yang 

tepat, Perusahaan dapat menggunakan web untuk memperbesar kemampuannya 

menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan biaya yang 

minimal. Situs web yang berorientasi pelanggan memungkinkan pelanggan 

menghimpun informasi mengenai produk atau jasa, mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan mereka, men-download diagram dan foto, melakukan pemesanan 

dengan mudah dan menelusuri perkembangan pesanan mereka. Sebagai alat 

pemasaran, web memungkinkan wirausahawan menyediakan informasi berharga 

bagi pelanggan yang telah ada kepada calon pelanggan dalam penataan yang lebih 

bersifat interaktif, bukannya pasif. Situs web yang di desain dengan baik termasuk 

fitur-fitur interaktif yang memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi 

mengenai perusahaan dan sejarahnya, video atu gambar tiga dimensi dari produk 

dan jasanya, serta fitur-fitur lainnya seperti sesi tanya jawab dengan pakar atau 

kemampuan untuk melakukan percakapan via e-mail dengan pejabat perusahaan. 

 

2.4 Unified Modelling Language (UML)  

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

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat 

membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak dimana aplikasi tersebut 
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dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta di 

itulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan 

class dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan 

piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau 

VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling 

aplikasi prosedural dalam VB atau C. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML 

mendefinisikan notasi dan syntax/semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan 

bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. 

Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML syntax mendefinisikan 

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). 

Diagram 

Diagram adalah visualisasi grafik yang memperlihatkan susunan dari simbol-

simbol elemen yang disusun untuk menggambarkan bagian atau aspek tertentu 

dari sistem. Sebuah model sistem secara tipikal mempunyai beberapa diagram. 

Sebuah diagram adalah bagian spesifik dari view, apabila digambarkan akan 

mengambil tempat pada view tertentu. Beberapa jenis diagram dapat menjadi 

bagian dari beberapa view, tergantung pada isi diagram. UML memperkenalkan 

sembilan macam diagram yaitu : diagram Use Case, Kelas, Objek, State, Sekuen, 

kolaborasi, Aktivity, Komponen dan diagram Deployment.  

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 system untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Use case diagram dapat sangat 
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membantu bila kita sedang menyusun requirement sebuah sistem, 

mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test case untuk 

semua feature yang 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 use 

case 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 common. 

Actor 

Actor adalah seseorang atau sesuatu yang harus berinteraksi dengan sistem atau 

sistem yang dibangun/dikembangkan. 

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/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan 

layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). Class diagram 

menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta 

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

Class memiliki tiga area pokok : 

a. Nama 

b. Atribut 

c. Metoda 

Tahap pengembangan sistem perangkat lunak didalam UML meliputi: 

a. Analisis Kebutuhan 

b. Analisis Sistem 

c. Desain, implementasi 

d. Testing  
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Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan/menampilkan 

interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan 

atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, 

dan sebagainya berupa ”pesan/message”. Sequence Diagram digunakan untuk 

menggambarkan skrenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 

sebagai sebuah respon dari suatu kejadian untuk menghasilkan output 

tertentu. Sequence Diagram diawali dari apa yang me-trigger aktivitas tersebut, 

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

dihasilkan. 

Collaboration Diagram 

Collaboration Diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan/menampilkan 

pengorganisasian interaksi yang terdapat disekitar objek (seperti halnya sequence 

diagram) dan hubungannya terhadap yang lainnya. Collaboration Diagram lebih 

menekankan kepada peran setiap objek dan bukan pada waktu penyampaian 

pesan/message. 

Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan class-class yang ada dari 

sebuah sistem dan hubungannya secara logika. 

 

2.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak Prototype 

Metode ini memiliki 3 unsur yang perlu diperhatikan di dalam 

pengembangan perangkat lunak yaitu kebutuhan pelanggan, pembuatan pasar atau 

market dan uji coba kebutuhan pasar. Secara garis besar dapat terlihat pada 

gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak Prototype 

 

Metode Prototype sebagai suatu paradigma baru dalam metode 

pengembangan perangkat lunak dimana metode ini tidak hanya sekedar evolusi 

dalam dunia pengembangan perangkat lunak tetapi juga merevolusi metode 

 pengembangan perangkat lunak yang lama yaitu sistem sekuensial yang biasa 

dikenal dengan nama SDLC. Metode Prototype merupakan metode 

pengembangan perangkat lunak yang memodelkan dari sistem kerja 

suatu perangkat lunak yang belum lengkap dari pihak user. Para 

pengembang perangkat lunak melakukan koordinasi dan pertemuan-pertemuan 

yang secara intensif dengan user guna menampung informasi yang akan dijadikan 

dasar dalam perancangan perangkat lunak. Prototype dari perangkat lunak yang 

dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada  dan user diberikan kesempatan 

untuk memberikan masukan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan 

nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user. 

 

  Perubahan dan presentasi prototype ini dapat dilakukan berkali-kali 

sampai dicapai kesepakatan bentuk perangkat lunak yang akan dipakai. 

 

Metode pengembangan perangkat lunak ini dimulai dengan pengumpulan 

kebutuhan. Pendekatan prototype model digunakan jika pemakai hanya 

mendefenisikan secara umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, 

pemrosesan dan outputnya, sementara pengembang tidak begitu yakin akan 
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efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia-mesin 

yang harus diambil. Cakupan aktivitas dari prototype model terdiri dari : 

 

1. Mendefinisikan objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan 

yang sudah diketahui. 

2. Melakukan perancangan secara cepat sebagai dasar untuk membuat 

prototype. 

3. Menguji coba dan mengevaluasi prototype dan kemudian melakukan 

penambahan dan perbaikan-perbaikan terhadap prototype yang sudah dibuat. 

 

Secara ideal prototype berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk 

mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bila prototype yang sedang bekerja 

dibangun, pengembang harus menggunakan fragmen-fragmen program yang ada 

atau mengaplikasikan alat-alat bantu (contoh: window manager, dsb) yang 

memungkinkan program yang bekerja agar dimunculkan secara cepat. 

 

 

Kelemahan model prototype : 

1. Pelanggan yang melihat working version dari model yang dimintanya tidak 

menyadari, bahwa mungkin saja prototype dibuat terburu-buru dan 

rancangan tidak tersusun dengan baik 

2. Pengembang kadang-kadang membuat implementasi sembarang, karena 

ingin working version bekerja dengan cepat. 

 

Metode pembangunan perangkat lunak model prototype dirancang agar 

dapat menerima perubahan-perubahan dalam rangka menyempurnakan prototype 

yang sudah ada sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan perangkat lunak yang 

dapat diterima dan perubahan-perubahan yang terjadi dapat dianggap merupakan 

bagian dari proses pengembangan itu sendiri. 


