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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab kedua ini akan dibahas mengenai teori yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan kegiatan tugas akhir. Landasan teori tersebut meliputi definisi, 

Pemetaan, Peta Digital, Sistem Informasi Geografis, google maps, XAMPP, Model 

Rekayasa Perangkat Lunak dengan Waterfall, Unified Modeling Language (UML) 

 

2.1 Sistem Informasi Geografis 

SIG (Sistem Informasi Geografis) atau dikenal pula dengan GIS 

(Geographical Information System) merupakan suatu istilah dalam bidang pemetaan 

yang memiliki ruang lingkup mengenai bagaimana suatu sistem dapat 

menghubungkan objek geografis dengan informasinya. Rahmat [5] GIS merupakan 

akronim dari :   

1. Geographic 

Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada ‘geografi’ atau 

spasial. Object ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Object bias 

,budaya atau ekonomi alamaiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta 

untuk memberikan gambaran yang representasif dari spasial suatu objek sesuai 

dengan kenyataanya dibumi. Simbol, warna dan gaya garis digunakan untuk 

mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta dua dimensi. 

2. Information 

Informasi berasal dari pengolhaan sejumlah data. Dalam GIS informasi memiliki 

volume terbesar. Setiap geografi memiliki setting data tersendiri karena tidak 

sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus 

diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat membuat peta menjadi intelligent. 

Ketika data tersebut diasosiasikan dengan permukaan geografis yang refresentasif, 

data tersebut mampu memberikan informasi dengan hanya megklik mouse pada 
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objek. Perlu diingat bahwa semua informasi adalah dta tapi tidak semua data 

merupakan informasi. 

3. System 

Pengertian suatu sistem adalah kumpulan elemen–elemen yang saling berintegrasi 

dan berintegrasi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.1   Komponen Utama SIG 

Dalam merancang SIG dibutuhkan 3 komponen utama sistem komputer, data 

geospasial serta pengguna. Ketiganya saling berhubungan seperti pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 2.1 Komponen utama SIG 

Sistem komputer terdiri dari hardware dan software, komponen pada software 

tediri dari program, database, dan Graphical User Interface (GUI). Dimana perlu 

diketahui bahwa bagian GUI merupakan tampilan dari program yang berinteraksi 

langsung dengan penggun. Dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, GUI 

menjebatani program kompleks dan kumpulan informasi dalam database yang ingin 

diakses dengan kemampuan seorang pengguna yang awam. 

Sedangkan hardware merupakan perangkat elektronik atau juga dapat disebut 

dengan platform dimana program dan database berjalan. Hardware dapat berupa 

komputer atau perangkat–perangkat elektronik bersifat mobile seperti alat GPS, PDA 

ataupun smartphone. 
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Data geospastial mengandung rujukan geografi secara langsung seperti 

latitude (garis lintang), longitude (garis bujur), atau sebuah rujukan implisit seperti 

sebuah alamat, kode pos, dan lain–lain. Pada aplikasi yang kompleks, rujukan 

geografi mempunyai sebuah proses yang otomatis yang disebut geocoding, digunakan 

untuk menciptakan rujukan geografi explisit dari implisit atau gambaran seperti 

sebuah alamat. 

Kumpulan dati data geospasial dihubungkan pada suatu sistem komputer. 

Sistem ini dapat mengenal informasi yang terkandung pada data geospasial dan  

mengindentifikasi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu kebutuhan 

pengguna dapat disesuaikan dengan data yang tersedia. Maka dapat dimunculkan  

data geospatial  yang berhubungan. 

Apabila kita melihat secata perspektif global maka ketiga data tersebut 

berinteraksi pada suatu sistem yang dimiliki aturan atau prosedur tertentu dalam 

berhubungan satu sama lain. 

 

2.1.2   SIG Berbasis Web 

Sistem Informasi Geografis telah berkembang dari segi keragaman aplikasi 

dan juga media. Pengembangan aplikasi SIG kedepannya mengarah kepada aplikasi 

berbasis Web yang dikenal dengan Web SIG. Hal ini hali ini disebabkan karena 

pengembangan aplikasi di lingkungan jaringan telah menunjukan potensi yang besar 

dalam kaitannya dengan inforamasi geografis [6]. Sebagai contoh adalah adanya peta 

online interaktif sebuah kota, yang memindahkan pengguna dalam mencari informasi 

geografis terkini yang terdapat pada kota tersebut, tanpa menganal batas lokasi 

geografis pengguna. 

Pada aplikasi SIG berbasis web, teradapat beberapa komponen yang saling 

berinteraksi. Komponen–komponen tersebut bias saja terdapat pada beberapa lokasi 

pada jaringan. Oleh karena itu pada SIG berbasis web, diperlukan adanya server. 

Arsitektur dari web SIG dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 2.2 Arsitektur Global Berbasis Web  

Gambar diatas menunjukan arsitektur minimum sebuah sistem Web SIG. Di 

sisi klien terdapat aplikasi dengan menggunakan web browser (Mozila Firefox, 

Google Chorme, Internet Eplorer) yang berkomunikasi dengan server sebagai 

penghubung dengan data yang tersedia (pada database). Komunikasi dilakukan 

dengan melalui web protocol seperti HTTP. 

Komponen yang berhubungan dengan GIS yang tidak dapat pada sisi klien 

dinamakan server side GIS component. Pada sisi ini, terdapat Web Server yang 

bertugas untuk merespons proses permintaan dari klien [7]. Respons tersebut dapat 

berupa meneruskan permintaan klien ke komponen server side GIS lainnya. Untuk 

selanjutnya melakukan koneksi ke spatial database dan mengabulan permintaan 

query dari klien. Hasil query tersebut dapat dikembalikan ke komponen server side 

GIS, untuk diteruskan ke web browser yang terdapat pada sisi klien. 

 

2.2 SIG Berbasis Web Dengan Google Maps 

Google Maps adalah layangan mapping online disediakan oleh google. 

Layanan ini dapat diakses melalui situs https://maps.google.com/. Pada situs tersebut 

kita dapat melihat informasi geografis pada hamper semua wilayah di bumi. Layanan 

ini interaktif, karena di dalamnya peta dapat digeser sesuai keinganan pengguna, 

mengubah tingkat zoom, serta mengubah tampilan peta. 

Tampilan yang akan muncul pada situs google maps adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.3 Tampilan Google Maps 

(Sumber: www.maps.google.com) 

Fasilitas yang terdapat pada google maps Antara lain adalah menjelajah peta, 

mencari lokasi tertentu, seperti hotel, tempat hiburan, lokasi bisnis, dan menghitung 

rute dalam berkendara. Pada fasilitas menghitung rute dalam berkendara. Pada 

fasilitas menghitung rute, dapat dilakukan dengan memasukan kata kunci box pada 

gambar 2.3. Untuk menjelajah peta secara interaktif, gambar peta dapat di geser 

dengan cara drag, atau menekan tombol pan. 

Fasilitas zoom yang berfungsi untuk mengubah focus. Terdapat 18 tingkatan 

zoom yang dapat dipilih dengan cara menekan tombol plus/minus, atau dengan 

menggeser tombol yang terdapat di Antara tanda plus/minus. Tampilan zoom pada 

google maps dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi dapat dilihat pada 

gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Tingkat Zoom level tertinggi dan terendah 
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Google maps menyediakan beberapa mode pada tampilan petanya. Pada 

gambar berikut, dapat dilihat tampilan dengan mode map. 

 
Gambar 2.5 Map View Google Maps 

Mode map merupakan bentuk peta dasar, yang didalamnya terdapat informasi 

mengenai nama jalanan, sungai, danau, dan lain–lain. Namun unutk Negara Indonesia 

fitur ini belum tersedia karena terbatasnya database. Selain itu model lain, yaitu :  

1. Sattelite: Menampilkan gambar muka bumi diseluruh lokasi yang diambil dari 

satelit atau pesawat udara. 

 
Gambar 2.6 Sattelite View Google Maps 

(Sumber: www.maps.google.com) 
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2. Terrain: Menampilkan citra topografi dari muka bumi. 

 
Gambar 2.7 Terrain View Google Maps 

(Sumber: www.maps.google.com) 

3. Traffic: Menampilkan informasi mengenai keadaan lalu lintas denan indicator 

warna merah, kuning, merah, dan hijau. 

 
Gambar 2.8 Map view – Traffic Google Maps 

(Sumber: www.maps.google.com) 

2.2.1 Cara Kerja Goole Maps 
Google maps dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta, 

database, serta objek–objek yang interktif yang dibuat yang dibuat dengan Bahasa 

pemograman HTML, javascript, dan AJAX. Dan beberapa Bahasa pemograman 

lainnya. 
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Gambar–gambar peta yang muncul pada layar merupakan hasil komunikasi 

dari pengguna dengan database pada web server google untuk menampilkan 

gabungan dari potongan–potongan gambar yang diminta. Keseluruhan citra yang ada 

diintegrasikan kedalam suatu database pada Google server, yang nantinya makan 

dapat dipanggil sesuai kebutuhan permintaan. Bagian–bagian gambar map 

merupakan gabungan dari gambar–gambar yang berukuran 821 x 531 pixel seperti 

gambar berikut. 

 
Gambar 2.9 peta sebesar 821 x 531 pixel 

(Sumber: www.maps.google.com) 

Tiap–tiap 821 x 531 title  mewakili gambar tertentu dalam longitude, latitude 

dan zoom level tertentu. Informasi–informasi tersebut dirangkum dalam alamat URL 

dari tile. Sehingga untuk menampilkan peta suatu daerah tertentu, dapat dilakukan 

dengan mengirim URL tile yang diinginkan. 

 

2.2.2 Google Maps Application Programming Interface (API) 

Bahasa pemograman dari google maps yang hanya terdiri dari HTML dan 

javascript, memungkinkan untuk menampilkan google maps di website lain. 

Komunikasi dari aplikasi ini dimungkinkan dengan disediakannya client-slide script 

dan server-side hooks. 
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Google maps Application Programming Interface (API) merupakan suatu fitur 

aplikasi yang dikeluarkan oleh google untuk mengfasilitasi pengguna yang ingin 

mengintegrasikan google maps ke dalam website masing–masing dengan 

menggunakan tampilan data point milik sendiri. Dengan menggunakan google maps 

API, dapat muncul di website tertentu, diperlukan adanya API key. API key 

merupakan kode unik yang digenerasikan oleh google untuk suatu website tertentu, 

agar server Google maps dapat mengenali. 

 

2.3 Pemetaan 

Istilah pemetaan seringkali digunakan pada ilmu matematika untuk 

menunjukan proses pemindahan informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses 

tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh kartografer, yaitu memindahkan 

informasi dari permukaan bumi ke dalam kertas [1]. Hasil dari pemindahan inforamasi 

tersebut dimanakan peta. 

 

2.3.1  Klasifikasi Peta 

Terdapat beberapa macam jenis peta, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan 

sifat, macam, dan skala [2].   

1. Berdasarkan Sifat 

Dilihat dari sifattnya, terdapat dua macam peta yaitu peta topografi dan peta 

tematik. Peta topografi adalah peta yang berisi informasi mengenai bentuk 

permukaan bumi. Informasi tersebut dapat berupa gambaran unsur–unsur alam, 

seperti sungai, laut, gunung ataupun unsur–unsur buatan manusia, seperti perumahan 

dan pelabuhan. 

Sedangkan peta tematik merupakan peta yang memiliki suatu tema tertentu, 

atau menggabungkan beberapa unsur–unsur tertentu yang memiliki kesamaan, 

Contohnya adalah peta jalan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan listrik, seta peta 

tata gunalahan seperti hutan dan kebun. 
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2. Berdasarkan Macam 

Melalui asumsi peta secara tradisional, kita mengenal dua macam peta yaitu 

peta garis dan peta foto. Peta garis merupakan peta yang merepresentasikan keadaan 

sebenarnya dalam bentuk garis, missal mewakili jalan. Sumber informasi tersebur 

didapat dari hasil survei dilapangan atau foto satelit maupun udara yang selanjutnya 

dikonversikan menjadi peta garis. Peta foto merupukan peta yang didapat dari hasil 

foto satelit. 

3. Berdasarkan Skala 

Klasisfikasi peta berdasarkan skala merupakan pengelompokkan peta 

berdasarkan ukuran relative peta terhadap ukuran sebernarnya. Untuk itu terbagi 

menjadi tiga kelompok, yakni skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Peta skala 

besar adalah peta dimana bilangan skalanya kurang dari atau sama dengan 10000 atau 

skala 1 : 10000. Untuk peta skala sedang merupakan peta dimana 100000 atau 

skalanya antara 1 : 100000 > skala sedang 1 : 100000. Sedangkan peta skala kecil 

adalah peta dimana bilangan skalanya lebih besar dari 100000 atau skalanya < 1 : 

100000 

 

2.4 Peta Digital 

Perkembangan dalam teknologi komputer memungkinkan perpindahan media 

untuk pemetaan menjadi digital. Peta dapat diterjemahkan ke dalam bentuk biner 

yang merupakan representasi dari pixel–pixel gambar.  Dari bentuk tersebut, didapat 

informasi geografis yang merepresentasikan keadaan sebernarnya. 

Pada pemetaan digital berbagai macam jenis peta yang diklasifikasikan 

berdasarkan sifat, macam, dan skala, dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan. 

Adapun dalam penggunaanya, pemetaan digital dapat menjadi lebih fleksibel karena 

banyaknya jumlah informasi yang dimiliki dan mudahnya pengaksesan informasi. 
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Terdapat tiga informasi umum yang dapat dimasukkan pada peta digital yaitu [3] :  

1. Informasi geografis, menyediakan informasi mengenai posisi dan bentuk–bentuk 

dari fitur geografis yang spesifik. 

2. Informasi atribut, menyediakan informasi non-grafis tambahan mengenai tiap-tiap 

fitur. 

3. Informasi tampilan, menjabarkan informasi mengenai bagaimana tampilan fitur 

pada layar. 

Bentuk peta digital yang paling sederhana adalah memindahkan media peta 

yang sebelumnya kertas menjadi gambar computer, misal JPEG tanpa adanya 

database dengan kemampuan interaktif. 

Dengan peta digital, informasi mengenai bumi tidak terbatas sampai dua 

dimensi. Dapat dilakukan eksplorasi permukaan bumi hingga keadaan ruang dalam 

bentuk tiga dimensi. Informasi ruang mengenai bumi sebernarnya sangat  kompleks, 

disinilah peta digital dapat menunjukan aspek–aspek berikut [4] : 

2. Lokasi–lokasi yang berkenan dengan ruang : merupakan objek–objek ruang yang 

khas pada sistem koordinat. 

3. Atribut informasi yang menerangkan mengenai objek–objek ruang diperlukan. 

4. Hubungan ruang, dan hubungan antar objek–objek ruang. 

5. Waktu untuk perolehan data–data atribut dan ruang. 

 

2.5 XAMPP  

Xampp adalah perangkat lunak bebas yang berfungsi sebagai local server 

(localhost). XAMPP merupakan perangkat lunak yang mendukung untuk diterapkan 

pada berbagai platform (multiplatform support), artinya XAMPP dapat diterapkan 

pada banyak sistem operasi seperti Windows, Unix, Mac Os dan Solaris. 

Nama Xampp itu sendiri merupakan singakatan dari X (x artinya mendukung 

banyak sistem operasi), A untuk Apache, M untuk MySQL, P untuk PHP dan Perl. 
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Apache merupakan aplikasi web server, dengan adanya Apache tersebut maka bahasa 

pemograman berbasis server scripting dapat dijalankan. 

 
Gambar 2.10 XAMPP  

 

2.6 Model Rekayasa Perangkat Lunak dengan Waterfall 

Waterfall mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan perangkat 

lunak yang sistemik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem 

pada seluruh analisis, desain, kode, pengajuan, dan pemeliharaan. Dimodelkan 

setelah silus rekayasa konvesional, model waterfall melingkupi aktivitas–aktivitas 

berikut :  

1. Rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Karena perangkat lunak selalu 

merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, kerja dimulai dengan 

membangun syarat dari semua elemen dari semua sistem dan mengalokasikan 

beberapa subset dari kebutuhan perangkat lunak tersebut. Pandangan sistem ini 

penting ketika perangkat lunak harus membangun dengan elemen – elemen yang 

lain seperti perangkat lunak, manusia, dan database. Rekayasa dan analisi sistem 

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

pengumpulan kebutuhan pada tingkat bisnis strategi dan tingkat area bisnis. 

2. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan 

dan difokuskan, khususnya pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program 

yang dibangun, perekayasa perangkat lunak (analis) harus memahami domain 

informasi, tingkat laku, unjuk kerja, dan antar muka yang diperlunakan. 

Kebutuhan baik untuk sistem maupun perangkat lunak didokumentasikan dan 

dilihat lagi dengan pelanggan. 

3. Desain. Desain perangkat lunak sebernarnya adalah proses multi langkah yang 

berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; struktur data arsitektur 

perangkat lunak, refresentasi interface dan detail (algoritma) prosedural. 

4. Generasi kode. Desain harus diterjemahkan kedalam bentuk mesin yang bisa 

dibaca. Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain dilakukan 

dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis. 

5. Pengujian. Sekali kode dibuat, pengujian program dimulai. Program mulai. Proses 

pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa 

semua pernyataan seudah diuji, dan pada eksternal fungsional yaitu mengarahkan 

pengujian untunk menemukan kesalahan dan memastikan bahwa inupt yang 

dibatasi akan memberikan hasil yang aktual yang sesuai dengan hasil yang 

dibutuhkan. 

6. Pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahaan setelah disampaikan 

kepada pelanggan (perkecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang 

diletakan). Perubahaan akana terjadi karena kesalahan ditentukan, karena 

perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan dilingkungan 

eksternalnya (contohnya perubahaan yang dibuthukan sebagai akibat dari 

perangkat pheriperal atau sistem operasi yang baru), atau karena pelanggan 

membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. Pemeliharaan perangkat 
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lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak membuat 

yang baru lagi. 

Model sekuensial linear adalah paradigm rekayasa perangkat lunak yang 

paling luas dipakai dan paling tuam. Tetapi kritik dari paradigma tersebut telah 

menyebabkan dukungan aktif untuk mempertanyakan kehandalannya. Masalah 

yang kadang terjadi ketika model ini diaplikasikan adalah : 

1. Jarang sekali proyek nyata yang mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan 

oleh model. Meskipun model linear bisa mengakomodasi literasi, model itu 

melakukanya dengan cara tidak langsung. Sebagai hasilnya, perubahan–

perubahan dapat menyebabkan keraguan pada saat tim proyek berjalan. 

2. Kadang–kadang sulit bagi pelanggan untuk menyatakan semua kebuthan secara 

eksplisit. Model sekuensial linear memerlukan hal ini dan mengalami kesulitan 

untuk mengakomodasi ketidak pastian natural yang ada pada bagian awal 

proyek. 

3. Pelanggan harus bersikap sabar. Sebuah versi kerja dari program–program itu 

tidak akan diperoleh sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan besar, jika 

tidak terdeteksi sama tapi program yang berkerja tersbut dikaji ulang, bisa 

menjadi petaka. 

4. Pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu. Didalam analisis 

yang menarik tentang proyek actual, Bradac mendapatkan bahwa sifat alami  

dari siklus kehidupan klasik membawa kepada blocking state dimana banyak 

anggota tim proyek harus menunggu tim yang lain melengkapi tugas yang 

saling memiliki ketergantungan. Kenyataannya, waktu yang dipakai untuk 

menunggu bisa mengurangi waktu untuk usaha produktif. 

Masing–masing dari masalah tersebut bersifat riil. Tetapi paradigma siklus 

kehidupan klasik memiliki tempat yang terbatas naim penting didalam rekayasa 

perangkat lunak. Paradigma itu memberikan template dimana metode analisis, desain, 

pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan bisa dilakukan. Siklus kehidupan kalasik 
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tetap menjadi model bagi rekayasa perangkat lunak yang paling luas dipakai. 

Sekalipun memiliki kelamahan, secara signifikan dia lebih baik dari pada pendekatan 

yang sifatnya sembarang kepada pengembang perangkat lunak. 

 

2.7 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuaj bahasa yang 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 jenis aplikasi 

perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada perangkat keras, sistem 

operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemograman apapun. 

UML mendefinisikan notasi dan syntax/semantic. Notasi UML merupakan 

sekumpulan bentuk khusus menggambarkan berbagai diagram perangkat lunak. 

Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML syntax mendefinisikan bagaimana 

bentuk–bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 

3 ntasi yang telah ada sebelumnya : Grady Booch OOD (Object-Oriented Design), 

Jim Rumbaugh OMT (Object Modeling Technique), dan Ivar Jacobson OOSE 

(Object-Oreiented Software Engineering). 

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

merupakan tiga tokoh yang boleh dikata metodologi banyak digunakan mempelopori 

usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995 

direlease draft pertama dari UML (versi 0.8). Sejak tahun 1996 pengembang tersebut 

dikoordinasikan oleh Object Management Group (OMG – http://www.omg.org). 

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.[8] 
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2.7.1  Konsep Dasar UML 

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

UML. Sebenarnya konsepsi dasar UML bisa kita rangkum dalam gambar dibawah :  

Tabel 2.1 Konsepsi UML  

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 

(Sumber: www.ilmukomputer.com, yanti_uml.pdf) 

Seperti juga tercantum pada gambar diatas UML mendefinisikan diagram–

diagram sebagai berikut :  

1. Use case diagram 

2. Sequence diagram 

3. Class diagram 

 

2.7.2  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 actor 

dengan sistem. Use case sebuah perkerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-

create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang aktor adalah sebuah entitas 

manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan– 

pekerjaan tertentu. 
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Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun 

requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan 

merancang sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan 

merancang kasus uji untuk semua bagi yang ada pada sistem. Sebuah use case dapat 

meng-include fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses dirinya. 

Secara umum diamsudikan bahwa use case yang men-include  akan dipanggil 

setiap kali use case oleh lebih dari satu use case lain, sehingga duplikasi 

fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang sama. 

Sebuah use case juga dapat men-extend use case lain dengan behavior-nya sendiri. 

Sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukan bahwa use case yang 

satu merupakan spesialisasi dari yang lain. 

 

2.7.3  Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstasikan akan menghasilakan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. 

Class menggunakan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan 

layanan untuk memanipulasi keadaan tersbut (metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek berserta hubungan datu sama lain  seperti containment, pewaris, asosiasi, dan 

lain– lain. 

1. Nama 

2. Atribut 

a.  Nilai atau elemen–elemen data yang dimiliki oleh objek dalam kelas objek 

b. Merupakan ciri dari sbuah objek 

c. Metoda 

3. Metoda 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut :  

a. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 
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b. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak–anak 

yang mewarisinya. 

c. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

Hubungan antar class :  

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

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

eksistensi class lain. Panah navigability menunjukan arah query antar class. 

2. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian “teridiri atas”. 

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

lain dan mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan menambahkan 

fungsionaltasnya baru, sehingga ia disebut anak dari class yang diwarisinya 

kebalikanya dari pewarisan adalah generalisasi. 

 Hubungan dinamasi, yaitu rangkaian pesan (message) yang di-passing dari 

satu menggunakan sequence diagram yang akan dijelaskan kemudian. 

 

2.7.4  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 vertical (waktu) 

dan dimensi horizontal (objek–objek yang terkait). 

Sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan scenario 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 interal dan output apa yang 

dihasilkan. 

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

digambarkan sebagai gari berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Pada fase desain 

berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi/metoda dari class. Activaiton 
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bar menunjukan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali dengan 

diterimanya sebuah message. [8] 

 

2.8 Pengertian Rumah Sakit 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 Pasal.1 

Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelanggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai pembagian rumah sakit 

berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan menjadi 

Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. 

 Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 

pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit 

 Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 

pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu 

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau 

kekhususan lainnya. 

Rumah Sakit sebagai sarna pelayanan kesehatan, yang berjenjang dan fungsi 

rujukan, Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan 

fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit, Klasifikasi Rumah Sakit umum 

beserta jumlah minimal tempat tidur yang tersedia adalah: 

 Rumah Sakit umum kelas A - tempat tidur minimal 400 buah, 

 Rumah Sakit umum kelas B - tempat tidur minimal 200 buah, 

 Rumah Sakit umum kelas C - tempat tidur minimal 100 buah, 

 Rumah Sakit umum kelas D - tempat tidur minimal 50 buah. 
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2.9 Pengujian Black Box  

Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Metode 

Black Box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan  serangkaian 

kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan  fungsional untuk 

suatu program. Black Box dapat menemukan kesalahan dalam kategori berikut:  

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang  

2. Kesalahan interface  

3. Kesalahan dalam strutur data atau akses basisdata eksternal  

4. Inisialisasi dan kesalahan terminasi  

5. validitas fungsional  

6. kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu  

7. batasan dari suatu data  

 

Tipe dari Black Box Testing : 

1. Equivalence class partitioning  

a) Bagi domain Input ke dalam beberapa kelas yang nantinya akan dijadikan 

sebagai kasus uji  

b) kelas yang telah terbentuk disajikan sebagai kondisi input dalam kasus uji  

c) Kelas tersebut merupakan himpunan nilai-nilai yang valid dan tidak valid  

d) kondisi input bisa merupakan suatu range, harga khusus, suatu himpunan, atau 

suatu boolean  

e) Bila kondisi input berupa suatu range, maka input kasus ujinya satu valid dan 

dua yang invalid  

f) Bila kondisi input berupa suatu harga khusus, maka input kasus ujinya satu 

valid dan dua yang invalid  

g) Bila kondisi input berupa suatu anggota himpunan, maka input kasus ujinya 

satu valid dan dua yang invalid  
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h) Bila kondisi input berupa suatu anggota Boolean , maka input kasus ujinya satu 

valid dan dua yang invalid  

2. Sample testing  

a) Melibatkan sejumlah nilai yang dipilih dari data masukan kelas ekivalensi  

b) Integrasikan nilai tersebut ke dalam kasus uji  

c) Nilai yang dipilih dapat berupa konstanta atau variabel Limit Testing  

d) Kasus uji yang memproses nilai batas (atau titik singular)  

e) Nilai batas disimpulkan dari kelas ekivalensi dengan mengambil nilai yang  

sama atau mendekati nilai yang membatasi kelas akivalensi tersebut  

f) Limit test also juga melibatkan data keluaran dari ekivalensi kelas  

g) Pada kasus segi tiga, misalnya limit testing mencoba untuk mendeteksi apakah 

a+b >= c dan bukan a + b > c  

h) Bila kondisi input menentukan suatu range, maka kasus ujinya harus mencakup 

pengujian nilai batas dari range dan nilai invalid yang dekat dengan nilai 

batas. Misal bila rangenya antara [-1.0, +1.0], maka input untuk kasus ujinya 

adalah -1.0, 1.0, -1.001,1.001  

i) Bila kondisi inputnya berupa harga khusus kasaus ujinya harus mencakup nilai 

minimum dan maksimum. Misal suatu file dapat terdiri dari 1 to 255 record, 

maka kasus ujinya harus mencakup untuk nilai 0, 1, 255 and 256, atau uji saat 

keadaan record kosong dan record penuh.  

3. Limit testing  

4. Robustness testing  

Data dipilih dari luar range yang didefinisikan. Tujuan pengujian ini adalah untuk  

membuktikan tidak adanya kejadian yang katastropik yang dihasilkan akibat 

adanya keabnormalan.  

5. Behavior testing  

Suatu pengujian yang hasilnya hanya dapat dievaluasi per sub program, tidak bisa  

dilakukan per modul  
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6. Requirement testing  

a) Menyusun kasus uji untuk tiap kebutuhan yang berkorelasi dengan modul / 

CSU  

b) Tiap kasus uji harus dapat dirunut dengan kebutuhan perangkat lunaknya 

melalui matriks keterunutuan 

 

Kelebihan black box testing : 

1. Spesifikasi program dapat ditentukan di awal 

2. Dapat digunakan untuk menilai konsistensi program 

3. Testing dilakukan berdasarkan spesifikasi 

4. Tidak perlu melihat kode program secara detail 

 

Kekurangan black box testing : 

1. Bila spesifikasi program yang dibuat kurang jelas dan ringkas, maka akan sulit 

membuat dokumentasi setepat mungkin. 

 
 

 

 

 


