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2.1 Definisi Perangkat Lunak (Software)[10] 

Software yang digunakan dalam lingkungan komputer yang berperan 

sebagai sistem operasi, bahasa pemograman dan aplikasi. Software merupakan 

kumpulan perintah-perintah yang dieksekusi oleh mesin untuk menjalankan 

pekerjaannya. Software merupakan data elektronik yang disimpan oleh komputer, 

data tersebut berupa intruksi atau program yang akan diperlukan komputer untuk 

menjalankan perintah. 

Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahawa software merupakan 

sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa 

perintah-perintah atau intruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu 

perintah. Suatu acara yang ditayangkan oleh televisi, dapat dianggap sebagai 

software dari suatu peralatan televisi.  

Fungsi Software: 

1. Mengidentifikasi program 

2. Menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan terkontrol 

3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. 

2.1.1 Klasifikasi perangkat lunak 

Perangkat lunak (software) secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Sistem Perangkat Lunak (Software System), merupakan suatu jaringan kerja 

dari prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem perangkat lunak merupakan suatu 

jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan untuk dieksekusi oleh mesin 

untuk menjalankan perintahnya. Esensinya sistem terdiri dari komponen-

komponen sistem yang mencakup hardware, software, procedure, brainware dan 

informasi. 
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2. Aplikasi Perangkat Lunak (Software Aplication), merupakan sebuah 

perangkat lunak yang memungkinkan pemakai memahami sistem pada komputer. 

Oleh karena itu aplikasi perangkat lunak merupakan sekumpulan perintah-

perintah yang bertugas untuk menunjang program. beberapa sistem perangkat 

lunak diantaranya : editor, kompiler, komponen-komponen sistem operasi, dan 

prosesor telekomonukasi. Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh dari aplikasi 

perangkat lunak, yaitu : Mozilla Firefox, Visual Basic. 

2.2 Konsep Dasar Website [12] 

Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, 

yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya 

berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet. Sebuah halaman web 

adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup 

Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang 

menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para 

pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari website - website tersebut 

dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar. 

Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang 

biasa disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi 

sebuah hirarki, meskipun hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut 

mengatur para pembaca dan memberitahu mereka sususan keseluruhan dan 

bagaimana arus informasi ini berjalan. Beberapa website membutuhkan subskripsi 

(data masukan) agar para user bisa mengakses sebagian atau keseluruhan isi 

website tersebut. Contohnya, ada beberapa situs-situs bisnis, situs-situs e-mail 

gratisan, yang membutuhkan subkripsi agar kita bisa mengakses situs tersebut. 

2.2.1 Aplikasi Web [09] 

World Wide Web yang merupakan bagian dari internet merupakan pemacu 

perkembangan internet, karena melalui browser web kita dapat melakukan 

beberapa hal diantaranya : mulai dari membaca berita, membuka email, chatting, 

belanja online, mengikuti pooling, memasukkan data ke database, dan 

sebagainya.  
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Web merupakan suatu sistem di internet yang memungkinkan siapapun agar 

bisa menyediakan informasi yang dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari 

dan dikelola oleh mesin. Untuk mengakses informasi yang disediakan web ini, 

diperlukan berbagai software yang disebut dengan web browser. 

Web merupakan sistem yang menyebabkan pertukaran data di internet 

menjadi mudah dan efisien. Web terdiri dari dua komponen dasar, yaitu: 

1. Server web, merupakan sebuah komputer dan software yang menyimpan dan 

mendistribusikan data ke komputer lainnya (yang meminta informasi) melalui 

internet. 

2. Browser Web, yaitu software yang dijalankan pada komputer pemakai (client) 

yang meminta informasi dari server web dan menampilkannya sesuai dengan 

data itu sendiri.  

Dapat juga dijelaskan bahwa aplikasi perangkat lunak merupakan suatu 

subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer 

langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 

Aplikasi web mempunyai banyak kegunaan antara lain : 

1. Memungkinkan user mencari informasi secara cepat dan mudah pada situs web 

yang kaya isi atau content-nya. 

2. Memperbaharui situs web yang isinya selalu berubah, misalnya nama kegiatan, 

forum dan lain-lain. 

3. Mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang terdapat pada web. 

2.2.2 Aplikasi Portal [11] 

Portal adalah halaman-halaman yang ditujukan sebagai "Halaman Utama" 

untuk topik atau bidang spesifik tertentu. Pengertian web portal itu sendiri yaitu 

sebuah situs yang berfungsi untuk meletakkan informasi di www. Sebuah web 

portal pastinya akan menampilkan informasi yang terkolaborasi dengan desain 

beragam tampilan. Oleh karena itu, tampilan sebuah web portal akan lebih 

konsisten disetiap halaman - halamannya, dan juga memiliki struktur kontrol dan 

prosedur untuk berbagai aplikasi. 
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2.2.2.1 Keuntungan Web Portal [11]  

Berikut ini merupakan keuntungan penggunaan web portal dibandingkan 

dengan halaman website biasa : 

1. Adanya integrasi aplikasi dan pengaksesan ke isi portal maupun aplikasi sesuai 

dengan kewenangan pengunjung. 

2. Komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. 

3. Data yang diakses akan menjadi satu kesatuan dan aksesnya realtime. 

4. Lebih mudah memodifikasi isi dan melakukan maintenance portal. 

2.2.3 Sejarah Website [12] 

Penemu website adalah Sir Timothy John ¨Tim¨ Berners-Lee, sedangkan 

website yang tersambung dengan jaringan, pertamakali muncul pada tahun 1991. 

Maksud dari Tim ketika membuat website adalah untuk mempermudah tukar 

menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat dia 

bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, CERN (tempat dimana Tim bekerja) 

menginformasikan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. 

Website ditulis, atau secara dinamik di konversi menjadi HTML dan diakses 

melalui sebuah program software yang biasa disebut dengan web browser, yang 

dikenal juga dengan HTTP Client. Sebuah website dibuat di dalam sebuah sistem 

komputer yang dikenal dengan server web, juga disebut HTTP Server. Apache 

adalah piranti lunak yang biasa digunakan dalam sebuah web server, kemudian 

setelah itu adalah Microsoft Internet Information Services (IIS).  

2.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak dengan  Model USDP 

(unified Software Development Process)[03] 

USDP merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak berorientasi 

objek yang secara konsisten mencoba beradaptasi dengan semakin besar dan 

semakin kompleksnya sistem perangkat lunak yang dikembangkan oleh para 

vendor perangkat lunak diseluruh dunia. Model USDP digunakan sebagai 

pemandu para manejer perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan 

diagram UML. 

 



 II-5 

UML merupakan metode pengembangan atau rekayasa perangkat lunak 

yang berbasis komponen (component based software), yang berarti sistem 

perangkat lunak yang kelak dihasilkan akan terdiri atas komponen komponen 

perangkat lunak yang saling terhubung melalui antarmuka yang terdefinisi dengan 

baik. Dalam hal ini USDP juga merupakan pengembangan sistem perangkat lunak 

yang dikendalikan dengan use case ( use case driven software engineering ), 

sehingga use case diagram merupakan kendalikan dalam seluruh tahapan 

pengembangan sistem perangkat lunak, melalui perencanaan, analisis, perencanan, 

implementasi. 

2.3.1 Karakteristik Karakteristik USDP [03] 

USDP memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik–karakteristik tersebut antara 

lain : 

1. Use case driven, perangkat lunak yang kelak dihasilkan harus bersifat 

melayani para penggunanya dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pengguna. Dalam hal ini terminologi penggunaan ( dalam use case disebut 

aktor ) tidak hanya orang-orang yang menggunakan perangkat lunak, 

melainkan juga sistem - sistem lain yang menggunakan sistem atau perangkat 

lunak yang dihasilkan. 

2. Architecture Centric, merupakan peran dari arsitektur perangkat lunak yang 

mirip dengan peran pada sistem konstruksi teknik sipil. Arsitektur , baik pada 

konstruksi teknik sipil maupun pada rekayasa perangkat lunak, pada prinsipnya 

meninjau sistem dari segala sudut pandang yang mungkin. 

3. Interative and Incremental, pengembangan perangkat lunak komersial 

biasanya berlanjut selama beberapa bulan bahkan tahun. Dalam kenyataannya 

suatu perangkat lunak besar biasanya dibagi kedalam beberapa proyek yang 

lebih kecil dimana masing-masing proyek yang lebih kecil dikerjakan secara 

interatif sehingga pada akhirnya menghasilkan perangkat lunak terintregrasi 

berukuran besar yang terbentuk secara incremental. 
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2.3.2 Model USDP [03] 

USDP merupakan proses pengembangan sistem yang berkelanjutan, dimana 

masing-masing bagian dilakukan secara iteratif. Dalam hal ini USDP 

menggunakan diagram UML yang sesuai dengan fungsinya masing–masing, yaitu 

diagram yang bersifat sentral, dimana hal ini mudah dipahami karena sistem 

perangkat lunak yang dibangun adalah sistem perangkat lunak yang berusaha 

memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna serta merupakan pengembangan 

sistem atau perangkat lunak yang dipandu oleh diagram use case. 

Adapun kegunaan model -model lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Model analisis (Analysis) 

Memiliki 2 kegunaan yaitu memperhalus dan merinci definisi masing–masing 

use case. 

2. Model Perancangan ( Design) 

Mendefinisikan struktur statis sistem seperti subsitem, kelas-kelas, dan 

antarmuka-antarmuka dan hubungannya masing-masing dalam kerangka sistem 

atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. 

3. Model Implemantasi (Implementation) 

Model implementasi memuat komponen-komponen ( merepresentasikan kode-

kode dalam bahasa pemograman tertentu yang dipilih) dan melakukan 

pemetaan kelas ke komponen-komponen. 

4. Model Deployment 

Mendefinisikan simpul-simpul komputer secara fisik dan melakukan pemetaan 

masing-masing komponen kesetiap simpul komputer yang ada. 

5. Model Pengujian (Testing) 

Mendeskripsikan kasus-kasus dan prosedure pengujian yang tujuannya adalah 

melakukan verifikasi terhadap perangkat lunak yang dihasilkan dengan cara 

melihat dan memastikan apakah masing-masing use case telah 

diimplementasikan dengan cara yang sesuai dengan fungsionalitas utama yang 

tercakup didalamnya. 
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Gambar 2.1 Model USDP : Use case Driven Software Engineering[03] 

2.4 OOP (Object Oriented Programming)[04] 

Pemograman berorientasi objek sangat ampuh dan merupakan paradigma 

alami untuk membuat program yang dapat bertahan terhadap kemungkinan 

perubahan yang berkaitan dengan pertumbuhan sistem apapun, didalam konteks 

pemrograman berorientasi objek dikenal beberapa istilah sebagai berikut : 

1. Polimorfisme, yaitu konsep yang menyatakan bahwa suatu fungsi yang 

sama dapat diterapkan dan dapat dimiliki oleh kelas lain. 

2. Enkapsulasi, Enkapsulasi (bungkusan (wrapper)) ini mendefinisikan 

perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses sembarangan 

oleh program lain. 

3. Inheritansi, pewarisan ini pada dasarnya adalah berbagai atribut dan 

operasi antarkelas berdasarkan hierarki kelas. 
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2.5 Konsep 3-Tier[17] 

 Arsitektur three tier merupakan inovasi dari arsitektur client server. Pada 

arsitektur three tier ini terdapat application server yang berdiri di antara client dan 

database server. Contoh dari application server adalah IIS, websphere, dan 

sebagainya. Application server umumnya berupa business process layer, dimana 

bisa didevelop menggunakan PHP, ASP.Net, maupun Java, Sehingga kita 

menempatkan beberapa business logic kita pada tier tersebut. Arsitektur three tier 

ini banyak sekali diimplementasikan dengan menggunakan web application, 

Karena dengan menggunakan web application, client side (komputer client) hanya 

akan melakukan instalasi web browser. 

 Three Tier  merupakan model arsitektur aplikasi yang bertingkat, yang 

terdiri dari tiga tingkat. Dimana pada tingkat pertama dan tingkat kedua adalah 

server yang berada di pusat pemrosesan data. Server pada tingkat pertama adalah 

sebagai database server yang terhubung dengan tingkat kedua. sedangkan tingkat 

kedua adalah penghubung antara tingkat pertama dengan tingkat ketiga, artinya 

dari tingkat ketiga untuk terhubung ke tingkat pertama harus melalui tingkat 

kedua terlebih dahulu. Untuk tingkat kedua ini misalnya adalah application 

server. Sedangkan tingkat ketiga adalah komputer yang ada di client atau user. 

Model three-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menjawab keterbatasan 

pada arsitektur client/server. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan di dalam 

tiga lapisan (atau lebih jika diterapkan arsitektur multitier). Lapisan ketiga dalam 

arsitektur ini masing-masing menjumlahkan fungsionalitas khusus, yaitu : 

1. Layanan presentasi (tingkat client) 

2. Layanan bisnis (tingkat menengah) 

3. Layanan data (tingkat sumber data) 

Layanan presentasi atau logika antarmuka pengguna ditempatkan pada mesin 

client. Logika bisnis dikeluarkan dari kode client dan ditempatkan dalam tingkat 

menengah. Lapisan layanan data berisi server database. Setiap tingkatan dalam 

model three-tier berada pada komputer tersendiri, seperti pada gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 2.2 Model Three Tier 

Konsep model three adalah model yang membagi fungsionalitas ke dalam 

lapisan-lapisan, aplikasi guna mendapatkan skalabilitas, keterbaharuan, dan 

keamanan. Saat komputer client melakukan inputan data, maka data tersebut 

dikirimkan ke application server dan diolah berdasarkan business process-nya, 

selanjutnya application server akan melakukan komunikasi dengan database 

server. Biasanya, implementasi arsitektur three tier terkendala dengan network 

bandwidth, karena aplikasinya berbasiskan web, maka application server selalu 

mengirimkan web application-nya ke computer client. Jika kita memiliki banyak 

sekali client, maka bandwidth yang harus disiapkan akan cukup besar, sedangkan 

network bandwidth biasanya memiliki limitasi. Oleh karena itu biasanya, untuk 

mengatasi masalah ini, application server ditempatkan pada sisi client dan hanya 

mengirimkan data ke dalam database server. 

2.5.1 Beberapa Keuntungan Arsitektur Three-Tier : 

1. Mudah mengubah DBMS engine. Karena segala sesuatu mengenai database 

terinstalasikan pada sisi server, begitu pula dengan pengkonfigurasiannya. 

2. Perubahan pada salah satu lapisan tidak perlu menginstalasi ulang pada 

lapisan yang lainnya dalam hal ini sisi server ataupun sisi client. Perubahan-

perubahan cukup dilakukan pada middle tier daripada pada aplikasi 

keseluruhan. 

3. Kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan bisnis dengan cepat, dengan 

cara mengubah modul kode dari pada mengubah keseluruhan aplikasi. 

4. Apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan tidak akan menyebabkan 

lapisan lain ikut salah, 
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2.5.2 Kekurangan Arsitektur Three-Tier : 

1. Lebih susah untuk merancang. 

2. Lebih susah untuk mengatur. 

3. Lebih mahal. 

2.6 Konsep Dasar Framework [06] 

Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi 

atau class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa 

lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang pemrograman, tanpa 

harus membuat fungsi atau class dari awal. Berbeda dengan library yang sifatnya 

untuk tujuan tertentu saja. Framework bersifat menyeluruh mengatur bagaimana 

kita membangun aplikasi. Framework memungkinkan kita membangun aplikasi 

dengan lebih cepat karena sebagai developer kita akan lebih memfokuskan pada 

pokok permasalahan sedangkan hal-hal penunjang lainnya seperti koneksi 

database, form validation, dan security umumnya telah disediakan oleh 

framework. 

Ada beberapa alasan mengapa menggunakan framework : 

1. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. 

2. Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola 

tertentu dalam sebuah framework (dengan syarat programmer mengikuti pola 

standar yang ada). 

3. Framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita 

tidak perlu membangun dari awal (misalnya validasi, ORM, pagination, 

multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling ). 

Framework biasanya digolongkan menurut bahasa pemogramannya. PHP, 

Ruby, Python, Perl merupakan salah satu dari bahasa pemograman web yang 

open-source. Untuk lebih detail mengenai berbagai macam framework dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1. PHP, Bahasa yang ditulis oleh Rasmus Lerdorf (bekerja di Yahoo!) 

mendapatkan mendapatkan dukungan dari para developer. Selain itu, 

hampir hosting seluruh dunia menyediakan jasa pada "web-

scripting languages" ini. PHP sering disandingkan dengan apache dan mysql 

sebagai paket yang hemat. Framework pada PHP terbilang banyak 

dibandingkan bahasa lainnya. Cake PHP, Codeigniter, Symfony, Zend 

Framework, merupakan salah satu framework terkenal di dunia PHP.  

2. Codeigniter (ellisLab), Memiliki karakteristik ringan dan fleksible. 

Framework yang didukung komunitas dan perusahaan ini terkenal dengan 

kemudahan penggunaannya karena semua tata struktur 

penulisan scripting diserahkan sepenuhnya pada developer. Framework kini 

disukai oleh Rasmus Ledorf karena kebebasan penulisan kode PHP murni 

didalamnya. Codeigniter terasa ideal pada website dengan kompleksitas 

ringan. Contoh : Kompas, Antara Jatim. 

3. Symfony (Fabien Potencie), Memiliki karakteristik terstruktur, detail dan 

berat. Framework yang didukung komunitas dan perhatian dari Yahoo! ini 

terkenal dengan kehebatannya mengatasi project website dalam skala besar 

dan kompleks. 

2.6.1 Mengenal konsep MVC [06] 

MVC (Model View Controller), merupakan suatu konsep yang cukup 

populer dalam pembangunan aplikasi web, berawal pada bahasa pemrograman 

Small Talk, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen 

utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, 

dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi.  

MVC merupakan pola desain klasik yang sering digunakan oleh aplikasi 

yang membutuhkan kemampuan untuk menggunakan beberapa tampilan dari data 

yang sama. Pola MVC memisahkan secara halus objek kedalam salah satu dari 

tiga kategori, yaitu model untuk menggunakan data, view untuk menampilkan 

semua atau sebagian dari data, controller untuk menangani peristiwa yang 

mempengaruhi model atau view.  

http://www.omtiger.com/2011/02/install-yahoo-emoticon-pada-blogger.html
http://www.omtiger.com/2011/08/kerajaanhosting-masa-depan-hosting.html
http://www.omtiger.com/2010/04/script-anti-iframe.html
http://www.omtiger.com/2010/04/script-anti-iframe.html
http://www.omtiger.com/2010/02/solusi-hosting-javascript-di-blogger.html
http://www.omtiger.com/2011/11/sejarah-antara-jatim.html
http://www.omtiger.com/2011/05/optimasi-gambar-dengan-yahoo-smushit.html
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Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam 

suatu aplikasi yaitu : 

1. View, Merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu 

aplikasi web bagian ini biasanya berupa file template HTML, yang diatur oleh 

controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada 

user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. 

2. Model, Biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi 

data (insert, update, delete, search), menangani validasi dari bagian controller, 

namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. 

3. Controller, Merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model 

dan bagian view, controller berfungsi untuk menerima request dan data dari 

user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. 

Dengan menggunakan prinsip MVC suatu aplikasi dapat dikembangkan 

sesuai dengan kemampuan developernya, yaitu programmer yang menangani 

bagian model dan controller, sedangkan designer yang menangani bagian view, 

sehingga penggunaan arsitektur MVC dapat meningkatkan maintanability dan 

organisasi kode. Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja MVC. 

 

Gambar 2.3 Cara Kerja Konsep MVC [07] 
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Keterangan : 

User berhubungan dengan view (tampilan), dimana didalam view inilah 

semua informasi ditampilkan. ketika browser meminta sebuah halaman web, 

maka router akan mencarikan controller mana yang harus menangani permintaan 

tresebut, setelah itu barulah controller menerima dan membalas semua request 

dari browser menggunkan model untuk mengakses data dan view untuk 

menampilkan data tersebut. Dapat lebih jelasnya saat user melakukan permintaan 

atau request, misal mengklik tombol untuk melakukan permintaan, maka request 

tersebut akan diproses oleh controller (apa sih yang harus dilakukan ?, data apa 

yang diinginkan?, apakah ingin melihat, memasukan data, ataupun menghapus 

data?) semua akan diproses oleh controller. Kemudian controller yang akan 

meminta model untuk menyelesaikan request tersebut, dari model data akan 

dikirim kembali untuk diproses lebih lanjut didalam controller, setelah data 

diproses barulah dari controller data itu akan ditampilkan pada view. 

2.6.2 Pengertian Codeigniter [08] 

Codeigniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan 

model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis 

dengan menggunakan PHP. Codeigniter merupakan suatu framework 

pengembangan aplikasi web berbasis php menggunakan konsep MVC. 

Codeigniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat 

dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Codeigniter dirilis 

pertama kali pada 28 Februari 2006. 

Tujuan dari pembuatan framework codeigniter yaitu untuk menghasilkan 

framework yang akan dapat digunkan untuk pengembangan proyek dalam 

pembuatan website secara lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan website 

dengan cara mengkoding secara manual. 

2.6.2.1 Sistem Kerja Codeigniter 

 Sistem aplikasi biasanya memiliki beberapa tahapanyang harus dilewati, 

begitu pula dengan framework codeigniter. Dibawah ini merupakan alur kerja 

codeigniter, berikut penjelasannya : 
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Gambar 2.4 Alur Kerja Codeigniter [07] 

Dari gambar diatas, terlihat susunan sistem yang dimilki framework codeigniter, 

maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Alur Kerja Codeigniter [07] 

No. Sistem Keterangan 

1. Index.php Bertindak sebagai controller utama atau 

pengendali awal halaman web untuk menjalankan 

codeigniter. 

2. Router Router ini berfungsi untuk menerima dan 

memeriksa permintaan untuk menentukan langkah 

selanjutnya untuk diambil. 

3. Caching Bagian ini berfungsi untuk mengecek, apakah 

data sudah pernah diminta atau belum. Jika cach 

sudah ada, maka halaman langsung dikirim ke 

browser tanpa melalui tahapan sistem codeiginter 

yang normal. 

4. Security Sebelum aplikasi dikirmkan, permintaan dan data 

yang dikirmkan pengguna akan terlebih dahulu 

difilter sebagai keamanan. 
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No. Sistem Keterangan 

5. Aplication Controller Kemudian data akan menuju bagian ini, fungsinya 

untuk menginisialisasi model libraries, helpers, 

script, pluggin, dan semua sumber yang 

dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan request 

tersebut. 

6. View Tampilan akhir akan dikirmkan kedalam browser 

untuk dilihat dihalaman web, jika caching 

diterima, maka tampilan akhir akan menjalani 

caching terlebih dahulu sehingga request yang 

sama akan dapat berjalan lebih cepat pada 

browser. 

 

2.6.2.2 Kelebihan Codeigniter 

Ada beberapa kelebihan codeigniter (CI) dibandingkan dengan framework PHP 

lain, diantaranya : 

1. Gratis, berupa open source. 

2. Performa sangat cepat : salah satu alasan tidak menggunakan framework 

adalah karena eksekusinya yang lebih lambat dari pada PHP from the scracth, 

tapi codeigniter sangat cepat bahkan mungkin bisa dibilang codeigniter 

merupakan framework yang paling cepat dibanding framework yang lain. 

3. Konfigurasi yang sangat minim (nearly zero configuration) : untuk 

menyesuaikan dengan database dan keleluasaan routing tetap diizinkan 

melakukan konfigurasi dengan mengubah beberapa file konfigurasi seperti 

database.php atau autoload.php, namun untuk menggunakan codeigniter 

dengan setting standard, hanya perlu merubah sedikit saja file pada folder 

config. 

4. Banyak komunitas: dengan banyaknya komunitas codeigniter ini, 

memudahkan kita untuk berinteraksi dengan yang lain, baik itu bertanya atau 

teknologi terbaru. 
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5. Dokumentasi yang sangat lengkap : Setiap paket instalasi codeigniter sudah 

disertai user guide yang sangat bagus dan lengkap untuk dijadikan permulaan, 

bahasanya pun mudah dipahami. 

6. Learning Curve Rendah : Codeigniter sangat mudah dipelajari dalam 

pemilihan framework, hal ini sangat penting diperhatikan karena kita juga 

harus memperhatikan skill dari seluruh anggota team. Jika sebuah framework 

sangat sulit dipelajari, mka akan beresiko untuk memperlambat tim 

developmentnya. 

7. Mudah dimodifikasi dan beradaptasi : Sangat mudah dimodifikasi behavior 

framework ini. tidak membutuhkan server requirement yang macam-macam 

serta mudah mengadopsi librarinya. 

2.6.2.3 Kelemahan dari Codeigniter [B08] 

1. Masih banyak kelonggaran dalam hal coding, misalnya bebas dalam 

penanaman file. 

2. Tidak mencerminkan MVC yang sesungguhnya, misalnya penulisan echo 

masih bisa dilakukan pada file controller. 

Tabel 2.2  Tabel Perbandingan Penggunaan 

No Keunggulan Codeigniter Zend 

1. Eksekusi Cepat Hanya meload libraries 

yang dibutuhkan saja. 

Eksekusi lambat, meload 

semua libraries. 

2. PHP4 & PHP5 Mendukung PHP4 & 

PHP5. 

Tidak mendukung 

keduanya. 

3. Dokumentasi 

Lengkap 

Terdapat user guide, 

didukung juga oleh 

forum, wiki dan 

dokumentasi yang besar. 

Tidak memiliki 

dokumentasi yang bagus 

dan terstruktur. 

4. Mudah Dipelajari Banyak tedapat pustaka. Manual book tidak 

selengkap codeigniter. 
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2.7 Perancangan Sistem dengan UML (Unified Modeling Language) [06] 

UML merupakan bahasa standar pemodelan visual (visual modeling) dalam 

rekayasa perangkat lunak, memberikan cara standar untuk menggambarkan cetak 

biru bagi perangkat lunak yang akan di bangun. UML memiliki notasi untuk 

menjelaskan secara visual mengenai elemen-elemen pemodelan. UML (Unified 

Modeling Language) merupakan sistem arsitektur yang bekerja dalam OOAD 

dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, visualisasi, 

mengkonstruksi, dan mendokumentasikan artifact  yang terdapat dalam sistem 

perangkat lunak (software).  

Tujuan utama UML diantaranya : 

1. Memberikan model siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk 

mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti 

secara umum. 

2. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari bahasa pemograman dan 

proses rekayasa. 

3. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 

Untuk membuat suatu model, UML memiliki diagram grafis sebagai  berikut : 

1. Use-case diagram 

2. Class diagram 

3. Behavior diagram : 

a. Statechart diagram 

b. Activity diagram 

c. Interaction diagram : 

a) Sequence diagram 

b) Collaboration diagram 

4. Implementation diagram : 

a. Component diagram 

b. Deployment diagram 
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2.7.1 Use case Diagram [02] 

Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan 

bagaimana sistem berinteraksi denga dunia luar. Usecase diagram dapat 

digunakan selama proses analisis untuk menangkap requirement system dan untuk 

memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. 

Tabel 2.3    Simbol-simbol pada Use case Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1.  
Aktor 

Menggambarkan aktor pada diagram. 

2.  
UseCase 

Menggambarkan Use case pada diagram. 

3. 
 Unidirectional Association 

Menggambarkan relasi antar aktor dan use case. 

(Sumber : Haryanto, Bambang, Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi : Yogyakarta) 

2.7.2 Class dalam Model Analisis 

Elemen model yang terdapat dalam model analisis disebut kelas analisis 

(analysis class). Kelas adalah kelas ber-stereotype “Boundary”, “Control”, atau 

“Entity” yang menggambarkan sebuah konsep awal mengenai “benda” dalam 

sistem aplikasi yang memiliki tanggung jawab dan perilaku. Adapun simbol-

simbol yang sering digunakan dalam class dalam model analisis, yaitu : 

Tabel 2.4    Simbol-simbol pada Class Diagram Tahap Analisis 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 Boundary class 

Menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. 

2. 

 Control class 

Class yang merepresentasikan koordinasi dan kontrol atas 

objek lain. 
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No. Simbol Keterangan 

3. 

 Entity class 

Digunakan untuk memodelkan gambaran iktisar tentang 

problem domain. 

(Sumber : Haryanto, Bambang, Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi : Yogyakarta) 

2.7.3 Class Diagram 

Memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas 

didalam model desain (dalam logical view) suatu sistem. Selama proses analisis, 

memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan 

perilaku sistem, class diagram pula berperan menangkap struktur dari semua kelas 

yang membentuk arsitektur sistem yang dibuat. Menggambarkan struktur dan 

deskripsi class, package dan object beserta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama (dan stereotype) 

2. Atribut  

3. Metoda  

Tabel 2.5  Simbol-simbol pada Class Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Aktor 

Menggambarkan aktor pada diagram. 

2. 
 Association 

Menghubungkan aktor dengan use case 

3. 
 Agregation 

Menggambarkan relasi agregasi 

(Sumber : Haryanto, Bambang, Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi : Yogyakarta) 
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2.7.4 Sequence Diagram 

Menjelaskan tentang interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan 

waktu, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case. Sequence diagram 

memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk 

menghasilkan sesuatu didalam use case. Tipe diagram sequence menekan pada 

urutan kejadian. 

Tabel 2.6 Simbol-simbol pada Sequence Diagram 

No Simbol Keterangan 

1. 
 Aktor 

Menggambarkan aktor pada diagram. 

2. 
 Boundary class 

Menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. 

3. 
 Entity class 

Menggambarkan kelas entitas  pada diagram.  

4. 

 Control class 

Class yang merepresentasikan koordinasi dan kontrol atas 

objek lain. 

5. 
 Object Message 

Menggambarkan pesan antar dua objek. 

6. 
 Message to Self 

Menggambarkan pesan yang menuju dirinya sendiri. 

(Sumber : Haryanto, Bambang, Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi : Yogyakarta.) 

2.7.5 Collaboration Diagram[04] 

Menggambarkan pada interaksi dan hubungan terstruktur antar objek. tipe 

diagram ini menekankan pada hubungan (relationship) antar objek. Dalam satu 

collaboration diagram terdapat beberapa objek, link. dan message. Collaboration 

diagram digunakan sebagai alat untuk menggambarkan interaksi yang 

mengungkapkan keputusan mengenai perilaku sistem. 
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Tabel 2.7  Simbol-simbol pada Collaboration Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 Aktor 

Menggambarkan aktor pada diagram. 

2. 
 

Boundary 

Menggambarkan interaksi antara aktor dengan 

sistem. 

3. 

 

Control 

Menggambarkan unsur kendali pada diagram. 

Class yang merepresentasikan koordinasi dan 

kontrol atas objek lain. 

4. 

 

Entity 

Menggambarkan kelas entitas  pada diagram. 

digunakan untuk memodelkan gambaran iktisar 

tentang problem domain. 

5. 

 Link to Self 

Menggambarkan bahwa suatu objek memanggil 

operasinya sendiri 

6. 

 Object Link 

Menggambarkan lintasan komunikasi  antar dua 

objek. 

7. 

 Link Message 

Menggambarkan pesan antar dua objek, atau dari 

suatu objek ke dirinya sendiri. 

8. 

 Reverse Link Message 

Menggambarkan pesan dalam arah berlawanan 

antar dua objek atau dari suatu objek ke dirinya 

sendiri. 

(Sumber : Haryanto, Bambang, Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi : Yogyakarta. 
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2.7.6 Activity Diagram 

Memodelkan alur kerja (workflow) sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas 

dalam suatu proses. diagram ini sangat mirip dengan flowchart, karena kita dapat 

memodelkan sebuah alur kerja dari suatu aktivitas ke aktivitas  lainnya atau dari 

satu aktivitas kedalam sesaat (state). Activity diagram cocok digunakan untuk 

memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. 

Tabel 2.8   Simbol-simbol pada Activity Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 Start state 

Menggambarkan aliran kerja berawal. 

2. 

 

End state 

Menggambarkan aliran kerja berakhir. 

3. 

 

State 

Menggambarkan state untuk suatu object. 

4. 

 

 

Decision 

Menggambarkan Titik keputusan pada aliran 

kerja. 

5. 

 State Transition 

Menggambarkan transisi dari suatu aktivitas ke 

aktivitas yang lain. 

(Sumber : Haryanto, Bambang, Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi 

Objek, Andi : Yogyakarta.) 

2.7.7 Statechart Diagram[04] 

Digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis satu kelas atau objek. 

Statechart diagram memperlihatkan urutan keadaan sesaat (state) yang dilalui 

sebuah objek, kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari satu state dan aksi 

yang menyebabkan perubahan satu state atau aktivitas. 
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2.7.8 Component Diagram[04] 

Diagram ini memperlihatkan pengaturan dan kebergantungan antara 

komponen-komponen software, seperti source code, binary code, dan komponen 

tereksekusi (executable components). Komponen diagram ini digunakan saat ingin 

memecah sistem menjadi komponen-komponen dan ingin menampilkan 

hubungan-hubungan mereka dengan antarmuka atau pemecahan komponen 

menjadi struktur yang lebih rendah.  

2.7.9 Deployment Diagram[B04] 

Dapat digunakan pada bagian-bagian awal proses perancangan sistem untuk 

mendokumentasikan arsitektur fisik sebuah sistem. Diagram ini juga dapat 

menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian 

software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk 

mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen-

komponen hardware tersebut. 

2.8 Implementasi 

Dalam pembuatan aplikasi portal football school, dibutuhkan beberapa 

aplikasi dan bahasa pemograman yang digunakan. Bahasa pemrograman adalah 

software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat 

program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu 

sendiri diantaranya adalah sebagai berikut :  

2.8.1 Bahasa Pemograman PHP [01] 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa server side script yaitu 

bahasa berbentuk script yang terletak dan dieksekusi di server untuk kemudian 

hasilnya (berupa kode HTML) dikembalikan ke browser pengguna/klien. PHP 

adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. PHP 

pertama kali di buat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP 

masih bernama FI (Form Interpreted), yang wujudnya berupa berupa sekumpulan 

script yang digunakan untuk mengolah data form dari web.  
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2.8.2 Virtual Server Appserv [14] 

Appserv adalah aplikasi yang berfungsi sebagai Virtual Web-hosting atau 

Virtual Server. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan dengan Platform LINUX 

kemudian berkembang hingga dapat digunakan hampir disemua platform. 

Aplikasi ini digunakan untuk menjalankan kode-kode PHP yang telah dibuat 

sehingga hasil dari pembuatan program tersebut dapat dilihat. Selain itu appserv 

juga digunakan untuk melakukan pengolahan database dengan menggunakan 

MySQL. Kelebihan aplikasi ini adalah mudah untuk digunakan, selain itu di 

dalam prosesnya memiliki kestabilan tinggi atau tidak memberatkan di sistem 

pengguna.  

2.8.3 Rational Rose [13] 

Rational Rose merupakan sebuah perangkat pemodelan secara visual  yang 

memiliki banyak kemampuan (powerful) untuk pembentukan aplikasi berorientasi 

obyek yang menggunakan Unified Modeling Language (UML). Rational Rose 

menyediakan tool yang sangat mudah digunakan dan sudah menyediakan contoh-

contoh design dari beberapa software.  

2.8.4 Sybase Power Designer  

Sybase Power Designer merupakan tool pemodelan yang dikeluarkan oleh 

sybase untuk membangun sebuah sistem informasi yang cepat, terstruktur dan 

efektif. Sybase power designer mendukung beberapa pemodelan sebagai berikut : 

1. Requirement Management 

2. Business Process 

3. Data Modelling 

4. XML Modelling 

5. Application Modelling dengan UML 

6. Information Liquidity Modelling 

7. Integrated Modelling 
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 Untuk melakukan pemodelan data pada power designer, dimulai pada level 

conceptual data model, baru setelah itu pada level physical data model . 

a. Conceptual Data Model  

Conceptual data Model adalah pemodelan data yang dilakukan dengan 

menggunakan metode Entity Relationship Diagram. Pada conceptual data model 

tipe data yang dipergunakan bersifat general dan tidak spesifik terhadap suatu 

database tertentu. 

b. Physical Data Model 

Physical data model merupakan bentuk spesifik dari conceptual data model 

yang telah dibangun. Power designer memiliki banyak dukungan target database, 

sehingga pembuat tidak perlu bingung mengenai tipe-tipe data yang dipergunakan 

karena power designer akan menyesuaikan seperti pada tipe data yang 

didefinisikan sebelumnya pada tahap pembuatan conceptual data model. 


