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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

II.1.Tinjauan Pustaka 

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 

yang saya ambil : 

 M.Zainal Abidin , Rachmansyah STIMIK MDP PALEMBANG dengan 

judul “ Perancangan Sistem Informasi Layanan Pelanggan Berbasis Website Pada 

PLN Rayon Ampera”  kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah 

sistem layanan pelanggan berbasis website ini dapat membantu PLN dalam 

menyapaikan informasi dan pelayanan kepada pelangan. Informasi dan Pelayanan 

kurang maksimal dan memuaskan pelanggan sehingga mengakibatkan pelanggan 

sering protes karena tidak mendapatkan informasi terkini dengan jelas Peneliti 

menggunakan metodelogi iterasi yang setiap tahapan pengembangan dapat 

dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang di inginkan.. 

Halimah Tus Sa’diah, Universitas Pakuan Bogor dengan judul 

“Implementasi Algoritma Knuth-morris-prat  Pada Fungsi Pencarian Tugas Akhir 

Repository” pencarian pada sistem repository belum menggunkan algoritma 

pencarian sehingga hasil pencarianya dari sistem tersebut belum optimal. Oleh 

karena itu perlu adanya implementasi algoritma pencarian yang akan membantu 

menghasilkan pencarian yang cepat dan optimal. Dalam hal ini menggunkan 

Algoritma Knuth-morris-prat untuk di implementasikan pada fungsi pencarian 

dalam sistem repository, hasil pengujian performa menunjukan bahwa rata-rata 

peforma algoritma KMP dalam menemukan kata di form pencarian adalah 0.0138 

detik.hal ini menunjukan bahwa algoritma KMP sudah cukup tepat dan optimal 

dalam fungsi pencarian. 

Makrina Meti Yana Daeli, Rivlari Kristanto Hondro, STMIK Budi 

Dharma dengan judul “Perancangan Aplikasi Pencarian Kata Dengan Kombinasi 

Algoritma Knuth-morris-prat dan Algotitma Boyer Moore” aplikasi ini dapat 

melakukan pencarian file dokumen yang terdapat dalam komputer dengan
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menggunakan Algoritma Knuth-morris-prat. Hasil pencarian yang 

ditampilkan berupa file teks yang tersedia dalam komputer dan informasi 

mengenai jumlah dari file teks yang tersedia dalam komputer tersebut. 

 

II.2 Landasan Teori 

II.2.1 Konsep Dasar Sistem 

Konsep dasar tentang sistem pertama kali ditemukan oleh Bertalanffy dan 

Ashby (1940). Konsep ini pada awalnya dikaji berdasarkan filosofi ilmu 

pengetahuan yang meliputi ilmu tehnik,fisika,biologi,teori organisasi, manajemen, 

dan ekonomi. Saat ini  kajian tersebut juga sebagai teori sistem. 

 

II.2.1.1Pengertian Sistem 

Sistem  adalah kumpulan dari komponen-komponen peralatan model 

requirements, funtion dan interface. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok 

unsur yang erat hubungannya satukesatuan dalam usaha mencapai suatu 

tujuan(Mathiassen et al. 2000), 

 Dari beberapa definisi mengenai sistem, dapat diambil kesimpuan bahwa 

sistem adalah suatu kesatuan prosedur atau elemen yang saling berintegrasi atau 

bekerja sama (sinergi) satu dengan yang lainya dalam proses mengolah  masukan 

menjadi keluaran yang diinginkan atau sesuai sasaran untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 

II.2.1.2 Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik atau sifat sifat tertentu, 

yaitu komponen atau elemen (component), batas sistem (boundary), lingkungan 

luar sistem (environment), penghubung (interface), masukan (input), pengolah 

(process) pengeluaran (output), sasaran (objective) atau tujuan (goal), (Agus, 

2009). Adapun penjelasan dari karakteristik sistem dipaparkan sebagai berikut : 

1. Komponen sistem (componenet) 

Suatau sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi 

sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi 
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sistem lainya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Apabila suatu 

sistem merupakan salah satu dari komponen sistemm lain yang 

lebihbesar, maka akan di sebut dengan subsistem, sedangkan sistem 

yang lebih besar tersebut adalah lingkungannya. 

2. Batasan sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan pembatas atau pemisah anatara satu 

sistem dengan sistem yang lainya atau dengan 

lingkunganya.batas sistem menentukan konfigurasi, ruang 

lingkup, atau kemampuan sistem. Batas sistem memungkinkan 

suatu sistem di pandang sebagai ssuatu kesatuan. Batas suatu 

sistem juga menunjukan ruang lingkup (scope) dari sistem 

tersebut. 

3. Lingkungan Luar Ssistem (Environment) 

Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang 

dapat mempengaruhi  operasi sistem, baik pengaruh yang 

menguntungkan ataupun yang merugikan. Pengaruh yang 

menguntungkan ini tentunya harus di jaga sehingga akan 

mendukung kelangsunga operasi sebuah sistem. Sedangkan 

lingkungan yang merugikan harus di tahan dan dikendalikanagar 

tidak mengganggu kelangsungan sebuah sistem. 

4. Penghubung Sistem (interface) 

Penghubung merupakan hal yanag sangat penting, sebab tanpa 

adaanya penghubung, sitem akan berisi kumpulan subsistem 

yang terdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Penghubung 

(interface) merupakan media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem lainya. Penghubung inilah yang akan menjadi 

media yang digunakan data diri masukan (input) hingga keluaran 

(output). Dengan adanya penghubung, suatu subsistem dapat 

berinteraksi dan berintegrasi dengan subsistem yang lain dan 

membentuk suatu kesatuan. 
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5. Masukan sistem 

Merupakan energi yang di masukan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input ) dan 

masukan sinyal (signal input ). Maintenance input adalah energi 

yang di masukan supaya sisten tersebut dapat beroprasi. Signal 

input adalah energi yang di proses untuk di dapatkan keluaran. 

Sebagai contoh didalam sistem komputer, program adalah 

maintanance input yang di gunakan mengoprasikan komputernya 

dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

6. Keluaran Sistem 

Keluaran adalah hasil dari energi yang dioalah dan diklasifikasi 

menjadi kelaaran yang berguna  dan sisa pembuangan. Keluaran 

dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain. 

7. Pengolahan Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang 

akan merubah masukan menjadi pengeluaran. 

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaraan, sasarn 

merupakan hasil yang ingin di dicapai oleh sistem, sehingga 

daoat dikatakan bahwa suatau sistem akan berhasil bila sasaran 

dan tujuaan tercapai. 

 

II.2.1.3 Klasifikasi Sistem 

Dari beberapa sudut pandang, sistem dapat diklassifikasikan 

menjadi beberapa bagian. Beberapabagian tersebut yaitu(Kristanto, 2003): 

1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang 

tidak bisa dilihat secara mata biasa dan biasanya sistem ini berupa 

pemikiran atau ide-ide, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang 

bisa dilihat secara  mata biasanya dan biasanya sering digunakan oleh 

manusia. 
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2. Sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah merupakan sistem yang 

terjadi karena pengaruh alam, sedaangkan sistem buatan manusia 

merupakan sistem yang di rancang dan di buat oleh manusia. 

3. Sistem tertutup dan Sistem terbuka, sistem tertutup merupakan sistem 

yang tidak berhubungan dengan bagian luar sistem dan biasanya tidak 

terpengaruh oleh kondisi diluar sistem, sedangkan sistem terbuka 

merupakan sisitem yang berhubungan dengan bagian luar sistem. 

 

II.2.2 Konsep Dasar Informasi 

 Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga 

mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi 

adalah data, sedangkan data itu sendiri adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian, sedangkan kejadian itu merupakan 

suatu pristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dalam hal ini 

informasi dan data saling berkaitan. Informasi diartikan sebagai data 

yang di olah menjadi bentuk yang lebuh berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerimanya (Hartono, 2000). 

 Informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa 

sehingga mengingatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan 

data tersebutMcFadden et al. (1999). Sedangkan menurut Stephen et 

al. (2009) dalam bukunya Accounting Information System: concepts 

and Practice mengatakan informasi sebagai kenyataan atau bentuk 

bentuk yang berguna yang dapat digunakan untuk pengambilan 

bisnis (Mulyanto, 2009). 

 Dari definisi-definisi diatas dapat disampaikan bahwa 

informasi sebagai pengolahan data yang menghasilkan bentuk yang 

lebih berguna bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan bisnis. 

II.2.2.1 Nilai Informasi 

 Nilai informasi dikatakan sempurna apabila perbedaan antara 

kebijakan optimal tanpa informasi yang sempruna dapat di nyatakan 
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dengan jelas. Suatu informasi dapat di katakan bernilai berdasarkan 

sifatnya , antara lain (Sutanta, 2003): 

1. Kemudahan dalam memperoleh 

 informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila 

dapat diperoleh secara mudah. Informasi dapat diperoleh 

dengan mudah jika sistem dilengkapi oleh basis data dan 

bagian pengolahan yang mampu mengolah data dengan 

baik untuk memenuhi segala kebutuhan informasi secara 

mudah. 

2. Sifat luas dan kelengkapanya 

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila 

mempunyai lingkup/cakupan yang luas dan lengkap. Sifat 

luas dan lengkap tersebut memperlukan dukungan basis 

data yang cukup lengkap dan terstruktur dengan baik. 

3. Ketelitian 

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila 

mempunyai nilai ketelitian yang tinggi/akurat. Hal ini 

memperlukan adanya proses validasi setiap data yang 

diinputkan ke dalam basis data. 

4. Kecocokan dengan pengguna  

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila 

sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 

5. Kecepatan waktu  

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila 

dapat diteima oleh pengguna pada saat yang tepat. 

Informasi yang mampu mengolah data secara tepat. 

6. Kejelasan  

Informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan 

nilai informasi. 

Kejelasan informasi dipengaruhi oleh bentuk dan format 

informasi. 
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7. Fleksibilitas 

Nilai informasi semakin sempurna apabila memiliki 

fleksibilitas tinggi. Fleksibilitas informasi diperlukan oleh 

para manajer/pimpinan pada saat pengambilan keputusan. 

8. Dapat dibuktikan  

Informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut 

dapat dibuktikan kebenaranya. Kebenaran informasi 

bergantung pada validitas data sumber yang diolah. 

9. Tidak ada prasangka 

Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila 

informasi tersebut tidak menimbulkan prasangka dan 

keraaguan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat 

terjadi akibat kesalahan data atau prosedur pengolahan. 

10. Dapat diukur 

Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat 

di ukur agar dapat mencapai nilai yang sempurna. 

Pengukuran informasi umumnya di maksudkan untuk 

mengukur dan melacak kembali validitas dan sumber 

yang digunakan. 

 

II.2.2.2 Siklus Informasi 

 Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi 

penerimnya, perlu di jelaskan bagai mana siklus yang terjadi atau 

dibutuhkan dalam menghasilkan informasi (Jogiyanto, 2005). 

 

  

 

 

Gambar II.1 siklus Informasi 

Outpuut 

(informasi) 

Proses 

(pengolahan data) 

Input 

(data) 
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II.2.2.3 Kualitas Informasi 

 Agar informasi dihasilkan lebih berharga, maka informasi harus 

memeenuhi kriteria sebagi berikut. 

1. Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bisa atau 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya.  Informasi harus akurat  karena dari 

sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan 

banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau 

merusak informasi tersebut. 

2. Tepat Pada Waktunya 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 

Informasi yang sudah usang tidak akan memiliki nilai lagi, 

karena informasi merupakan landasn di dalam pengambilan 

keputusan. Bila pengambilan keputusan terlmabat, maka akan 

berakibat fatal bagi suatu organisasi. 

3. Relevan 

Relevan dalam hal ini adalah dimna informasi tersebut memiliki 

manfaat dan ketertarikan dalam pemakainya. Relevansi informasi 

untuk tiap satu individu dengan individu lainya memiliki 

perbedaan. 

 

II.2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

 Menurut Alter (2002) sistem informasi adalah suatu kombnasi antar 

prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan 

untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan definisi sistem 

informasi menurut Turban et al. (2004) dalam buku Informatioan Technology for 

Management Making Connection For Strategies Adventages  adalah sistem 

informasi sebagai sistem yang mengumpilkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. 
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 Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum 

terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang di buat 

untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan 

informasi keluaran kepada para pemakai (kadir,2003). 

 Dari definisi-definisi sebelumnya maka sistem informasi merupakan 

kombinasi hardware, software, brainware, jaringan komunikasi yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan spesifik dan dapat digunakan untuk 

membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam suatu organisasi. 

 

II.2.3.1 Komponen sistem informasi 

 Komponen dasar sistem informasi dapat di kalsikasikan sebagai berikut 

(Ladjamudin, 2005): 

 

 

 

 

Mesin       manusia 

Gambar II.2 Lima Komponen Sistem Informasi 

1. Hardware dan software yang berfungsi sebagai mesin. 

2. People dan procedure yang merupakan manusia dan tatacara 

menggunakan mesin. 

3. Data merupakan jembatan penghubung anatara manusia dan mesin agar 

terjadi suatu proses pengolah data. 

 

II.2.3.2 Kegiatan Sistem Informasi 

 Sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyajikan, menganalisis, 

dan mendistribusikan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti siste lain, 

kegiatan sistem informasi meliputi (Ladjumudin, 2005): 

data Software 

(perangkat lunak) 

hardware 

(perangkat keras) 

Prosedur 

(manusia) 

Poeple 

(manusia) 
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1. Input 

Menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk 

diproses. 

2. Proses 

Menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk 

menghasilkan suatu informas yang bernilai tambah. 

3. Output  

Suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas 

tersebut. 

4. Penyimpanan 

Suatu kegiatan untuk memelihata dan menyimpan data. 

5. Control 

Suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut 

berjalan sesuai dengan yang di harapkan. 

 

II.2.3.3 Siklus Sistem Informasi 

Pengolahan data menjadi informasi itu merupakan suatu 

siklus. Siklus informasi terdiri dari beberapa tahap seperti berikut : 

(Kusrini & Andri Koniyo, 2007). 

1. Pengumpulan data 

Suatu proses pengumpulan dan pencatatan data yang asli dengan 

cara tertentu. 

2. Input data 

Suatu proses pemasukan data dan prosedur pengolahan data ke 

dalam komputer. 

3. Pengolahan data 

Merupakan tahap dimana data dikumpulkan, diklasifikasi, 

dikalkulasi, diurutkan, digabungkan, diringkas dan disimpan 

sesuai dengan prosedur yang telah dimasukkan . 

4. Output data 
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Hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output seperti 

monitor dan printer sebagai informasi. 

5. Penerimaan data 

Setelah proses pengolahan data maka informasi yang dihasilkan 

dapat diterima oleh penerima data dengan tepat waktu. 

6. Keputusan 

Informasi yang telah diterima dapat diputuskan sesuai yang 

dengan keputusan yang telah ditentukan. 

7. Hasil kejadian 

Setalah melalui proses keputusan maka diperoleh suatu hasil 

kejadian tertentu yang akan digunakan sebagai data untuk 

diproses kembali. 

 

II.2.4     Sistem Informasi Manajemen 

  II.2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem 

informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang 

sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak 

memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi 

manajemen dalam pengambilan keputusan. (Chr. Jimmy L. Gaol, 

2008). 

Sistem informasi manajemen secara umum dapat dikatakan 

sebagai sebuah sistem manuasia dan mesin yang terintegrasi 

dalam menyediakan informasi guna mendukung fungsi operasi 

manajemen dan penentuan alternatif tindakan dalam sebuah 

organisasi sistem tersebut. Dalam operasinya sistem informasi 

manajemen menggunakan perangkat keras (hardware), perangkat 

lunak (software), prosedur, model manajemen dan keputusan serta 

sebuah terminal data. Sistem informasi manajemen sebagai suatu 

kumpulan manusia dan sumber modal di dalam suatu organisasi 

bertanggung jawab untuk pengumpulan dan pengolahan data 
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sewaktu menghasilkan informasi yang berguna untuk setiap 

hierarki manajemen dalam perencanaan dan pengendalian 

kegiatan – kegiatan organisasi. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem 

yang mampu menyediakan informasi (merupakan hasil dari proses 

transaksi yang terjadi) dimana satu sama lain saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

(Kusrini & Andri Koniyo, 2007) 

II.2.4.2 Karakteristik Sistem Informasi Manajemen 

Sistem  informasi  manajemen  mempunyai  karakteristik 

sebagai berikut : (Kusrini & Andri Koniyo, 2007) 

1. Beroperasi pada tugas – tugas yang terstruktur, yakni pada 

lingkungan yang telah mendefinisikan prosedur operasi, 

aturan pengambilan keputusan dan arus informasi secar tegas 

dan jelas. 

2. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. 

3. Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk 

pengambilan keputusan, di mana manajer akan menggunakan 

laporan dan informasi itu untuk membuat berbagai kesimpulan 

dan akhirnya mengambil keputusan. 

II.2.4.3  Tujuan Sistem Informasi Manajemen 

Tujuan utama SIM adalah membantu proses manajemen 

pada suatu organisasi. SIM juga bertujuan untuk memberikan 

informasi untuk pembuatan keputusan dalam merencanakan, 

memulai, mengatur, dan mengendalikan operasi subsistem dari 

perusahan/organisasi dan juga untuk memberikan perusahaan 

sebuah sinergi dalam prosesnya. (Chr. Jimmy L. Gaol, 2008). 
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II.2.4.4 Fungsi Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen memegang peranan yang 

sangat dominan dalam penentuan efektivitas pelaksanaan 

manajemen. Manajemen mempunyai fungsi utama yaitu 

perencanaan dan pengendalian. Perencanaan meliputi kegiatan – 

kegiatan seperti, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, 

pemilihan manajer tingkat bawah, penentuan pengeluaran modal 

dan penentuan alternatif tindakan mengenai produk dan 

informasinya. Sedangkan pengendalian menyangkut, 

implementasi/penerapan kebijakan. Penilaian, pelaksanaan 

pekerjaan bawahan dan pengambilan tindakan untuk perbaikan 

atas pelaksanaan pekerjaan – pekerjaan yang berda di bawah 

standar yang telah ditetapkan atau apabila adanya deviasi. 

 

II.2.5 Unified Modelling Language (UML)  

 UMLadalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta-model 

tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, 

khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek 

(Fowler, 2005). 

UML atau Unified Modelling Language adalah salah satu alat bantu yang 

handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan 

karena UML menyedikan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembangan sistem untuk membut cetak biru atas visi mereka dalam bentuk 

yang baik, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif 

untuk berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang 

lain (Munawar, 2005).  

 UML merupakan kesatuan dari bahasa pemodelan yang dikembangkan 

oleh GrandyBooch,OMT(Object Modelling Technique) dan OOSE 

(ObjectOriented Software Engineering).Metode Grady Booch dari Rational 

Software Co.sangat terkenal dengan nama metode Design Object-Oriented. 

Metode Booch ini menjadikan proses analisis dan desain ke dalam tahapan 
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iterative, yaitu: identifikasi kelas-kelas dan objek-objek, identifikasi semantik dari 

hubungan objek dan kelas tersebut, perincian interface dan implementasi.  

Pendekatan analisis dan perancangan dengan menggunakan model OO mulai 

diperkenalkan sekitar pertengahan 1970 hingga akhir 1980 dikarenakan pada saat 

itu aplikasi software sudah meningkat dan mulai kompleks. Jumlah yang 

menggunakan metode OO mulai diuji cobakan dan diaplikasikan antara 1989 

hingga 1994.  Kelemahan saat itu disadari oleh Booch maupun Rumbaugh adalah 

tidak adanya standar penggunaan model yang berbasis OO, ketika mereka 

bertemu ditemani rekan lainnya Ivar Jacobson dari Objectory mulai 

mendiskusikan untuk mengadopsi masing-masing pendekatan metode OO untuk 

membut suatu model bahasa yang uniform/seragam yang disebut UML (Unified 

Modeling Language) dan dapat digunakan oleh seluruh dunia. Secara resmi 

bahasa UML dimulai pada bulan oktober 1994, ketika Rumbaugh bergabung 

Booch untuk membuat sebuah proyek pendekatan metode yang uniform/seragam 

dari masing-masing metode mereka. Saat itu baru dikembangkan draft metode 

UML version 0.8 dan diselesaikan serta di release pada bulan oktober 1995. 

Bersamaan dengan saat itu, Jacobson bergabung dan UML tersebut diperkaya 

ruang lingkupnya dengan metode OOSE sehingga muncul release version 0.9 

pada bulan Juni 1996. Hingga saat ini sejak Juni 1998  UML version 1.3 telah 

diperkaya dan direspon oleh OMG (Object Management Group), Anderson 

Consulting, Ericsson, Platinum Technology, ObjectTime Limited serta dipelihara 

oleh OMG yang dipimpin oleh Cris Kobryn. Sebagai notasi grafis yang relatif 

sudah dibakukan (open standard) dan dikontrol oleh OMG/Object Management 

Group–mungkin lebih dikenal sebagai badan yang berhasil membakukan CORBA 

–Comon Object Request Broker Architecture, UML menawarkan banyak 

keistimewaan. UML tidak hanya dominan dalam penotasian di lingkungan OO 

tetapi juga popular di luar lingkungan OO.Paling tidak ada tiga karakater penting 

yang melekat di UML yaitu sketsa, cetak biru, dan bahasa pemrograman.Sebagai 

sebuah sketsa, UML bisa berfungsi sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan 

beberapa aspek dari sistem.UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah cetak biru 

karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka akan bisa diketahui 
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informasi detail tentang coding program (forward engineering) atau bahkan 

membaca program dan mengintepretasikannya kembali ke dalam diagram 

(reverse engineering).Reverse Engineering sangat berguna pada situasi dimana 

kode program yang tidak terdokumentasi akan dimodifikasi/dipelihara.Sebagai 

bahasa pemrograman,UML dapat menerjemahkan diagram yang ada di UML, 

menjadi kode program yang siap untuk dijalankan 

 

II.2.5.1 Flowchart 

Flowchart atau diagram alir adalah sebuah diagram dengan simbol-simbol 

grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-

langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan 

menghubungkan masing masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. 

Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian 

masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. 

Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart)yang menunjukkan 

alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika 

(Jogiyanto,2005:795). 

Bagan alir program (program flowchart)merupakan bagan alir yang mirip 

dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem 

(Jogiyanto,2005:802). 

Tabel II.1 Simbol Flowchart 

( Sumber : Fathansyah, 2007 ) 

No. Simbol Keterangan 

1  Terminal untuk memulai  dan mengakhiri 

suatu program 

2 

 Proses suatu symbol yang menunjukkan 

setiap pengolahan yang dilakukan oleh 

computer 

3 
 

 

Inpu-output untuk memasukkan data 

maupun menunjukkan hasil dari suatu 
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proses 

4 

 

 

Decision, suatu kondisi yang akan 

menghasilkan beberapa kemungkinan 

jawaban atau pilihan 

5 

 

 

Preparation, suatu simbol untuk 

menyediakan tempat pengolahan data 

dalam storage 

 

6 

 

 

Connector, suatu procedure akan masuk 

dan keluar melalui simbol ini dalam 

lembar yang sama 

 

7 

 

 

Off Line connector, merupakan simbol 

untuk masuk dan keluarnya prosedur 

pada lembar kertas yang lain 

8 

 

 

Arus atau flow, procedure yang dapat 

dilakukan dari atas kebawah, bawah ke 

atas dari kanan atau kekiri 

9 

 

 

 

Dokumen, merupakan simbol untuk data 

yang berbentuk informasi 

10 

 

 

Predefined prosess, untuk menyatakan 

sekumpulan langkah proses yang ditulis 

sebagai prosedur 

11 

 

 

 

Magnetic Disk, simbol untuk menyimpan 

data 

 

Tabel II.2 Simbol Flowchart Sistem 

(HM Jogiyanto, 2005) 
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Bagan Nama Fungsi 

 

Document symbol 

Dokumen yang digunakan 

untuk input dan output baik 

secara manual mekanik 

maupun komputerisasi  

Manual action symbol 
 Pekerjaan yang dilakukan 

secara manual 

 

 Process symbol  
Kegiatan proses operasi 

program computer 

 
Offline sort symbol 

Proses pengurutan dokumen 

di luar computer 

 

 

 

 

 

Offline storage symbol 

File non komputer yang 

diarsip urut angka 

(numerical) 

 

 

 

 

 

 

File non komputer yang 

diarsip urut huruf 

(alphabetical) 

 

 

 

 

File non komputer yang 

diarsip urut tanggal 

(chronological) 

 

           

Hard disk storage 

symbol 

Input/output yang 

menggunakan hard disk 

 Keyboard (tereminal) 

symbol 

Input/output yang 

menggunakan online 

keyboard 

 

Display symbol 
Output yang ditampilkan di 

layer terminal 

N 

A 

C 
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Annotation symbol 
Memberikan keterangan 

simbol yang lainnya 

 

Connector symbol 

Penghubung ke halaman 

yang masih sama atau 

kehalaman yang lain. 

 

Flow lines symbol 
Menunjukkan arus dari 

proses 

 
Communication link 

symbol 

Menunjukkan transmisi data 

melalui channel komunikasi 

 

 

 II.2.5.2 Use case  Diagram 

Diagram yang menggambarkan secara grafis perilaku software aplikasi 

serta memberikan gambaran mengenai software aplikasi menurut perspektif user 

dari software aplikasi tersebut.Use case  Diagram menyajikan interaksi antara use 

case  dan actor/aktor. Dimana aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem yang dibangun. Skenario adalah rangkaian 

langkah yang menjelaskan sebuah interaksi antara seorang pengguna (actor) 

dengan sebuah sistem (Fowler, 2005). 

Usecasemenggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Simbol-simbol 

use case  diagram dapat dilihat dalam daftar simbol (Munawar, 2005).Notasi 

dalam Use case:  

1. Actor/Aktor  

Actor adalah entitas yang berhubungan dengan sistem dan 

berpartisipasi dalam use case. Aktor menggambarkan orang, sistem 

atau entitas eksternal yang secara khusus membangkitkan sistem 

dengan input atau masukan kejadian-kejadian, atau menerima 
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sesuatu dari sistem. Actor merupakan pengguna software aplikasi 

(user) yang membantu memberikan suatu gambaran jelas tentang apa 

yang harus dikerjakan software aplikasi. Sebuah actor berinteraksi 

dengan use case, tetapi tidak memiliki control atas use case. Sebuah 

actor mungkin seorang manusia, satu device hardware atau sistem 

informasi lain.  

2. Use case    

Usecasemenggambarkan bagaimana seseorang menggunakan 

sistem. Use casedibuatberdasarkan keperluan aktor yang merupakan 

gambaran dari apa yang dikerjakan sistem. Use case 

menggambarkan perilaku software aplikasi. Use case dibuat 

berdasarkan keperluan actor. Deskripsi tentang suatu use case dapat 

diberikan dalam jendela dokumentasi. Paket use case (use case 

package) merupakan wadah dan pengaturan sebuah koleksi dari 

beberapa use case.  

3. Relationship  

Relasi/relationship digambarkan sebagai bentuk garis antara dua 

simbol dalam Use case Diagram. Relasi antar aktor dan use case 

disebut juga dengan asosiasi/association.Asosiasiinidigunakanuntuk 

menggambarkan bagaimana hubungan antara keduanya. Relasi 

antara use case  dengan use case:  

a) Include: pemanggilan use caseoleh use caselain atau untuk 

menggambarkan suatu use case termasuk di dalam use case lain. 

Digambarkan dengan garis berpanah dengan tulis <<include>> 

b) Extend: digunakan untuk menunjukan bahwa satu use case  

merupakan tambahan fungsional dari use case lain jika kondisi atau 

syarat tertentu terpenuhi. Digambarkan dengan garis berpanah 

dengan tulis <<extend>>  

c) Generalization atau Inheritance, digunakan untuk memperlihatkan 

beberapa aktor memilki sesuatu hal yang bersifat umum.  
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II.2.5.3 Activity Diagram  

Activity Diagram secara grafis digunakan untuk menggambarkan 

rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis atau use case. Diagram yang 

memodelkan alur kerja (workflow) sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas dalam 

suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan sebuah flowchart karena kita dapat 

memodelkan sebuah alur kerja dari satu aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas 

kedalam keadaan sesaat (state). Seringkali bermanfaat bila kita membuat sebuah 

activity diagram terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk 

membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram sangat berguna 

ketika inginmenggambarkan perilaku pararel atau menjelaskan bagaimana 

perilaku dalam berbagai use case berinteraksi (Henderi, 2007).  

 

II.2.4.4 Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur object sistem. Diagram ini 

menunjukan class object yang menyusun sistem dan juga hubungan antara class 

object tersebut. Dalam diagram ini terdapat associations and multiplicity, 

generalization/specialization relationship, dan agregation relationship. Diagram 

yang membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu sistem 

dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai.Class diagram 

memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di 

dalam model desain (dalam logical view) dari suatu sistem.Class diagram 

berperan dalam menangkap struktur dari suatu kelas yang membentuk arsitektur 

sistem yang dibuat (Henderi, 2007). 

 

II.2.5.5 Sequence Diagram 

Sequence Diagram secara grafis menggambarkan bagaimana object 

berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada eksekusi sebuah use case  

atau operasi. Diagram inimengilustrasikan bagaimana pesan terkirim dan diterima 

diantara object dan sequence, menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam 

suatu urutan waktu.Diagram ini digunakan untuk menunjukan aliran 

fungsionalitas dalam use case.Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use 
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case.Sequence diagram memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya 

terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case  (Sholiq, 2006). 

 

II.2.6  Perancangan Sistem Database  

1. Pengertian Database 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di 

perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak unuk 

memanipulasinya. Penerapan database dalam sistem informasi 

disebut dengan database systems. Sistem basis data (database 

systems) adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan 

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang 

bermacam-macam di dalam suatu organisasi. 

Database adalah sistem file komputer yang menggunakan 

cara pengorganisasian file tertentu, dimaksudkan untuk 

mempercepat pembaruan masing-masing record, serta pembaruan 

secara serempak atas record terkait juga untuk mempermudah dan 

mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, 

serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus 

digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna penyusunan 

laporan-laporan rutin atau khusus ataupun untuk penyelidikan. 

Database yang paling banyak digunakan pada masa 

sekarang adalah Database Relational. Database Relational 

mengorganisasikan informasi dalam bentuk tabel-tabel logika yang 

saling berelasi. (Krismiaji, 2010, hal: 95-96) 

2. Definisi Database Management Systems (DBMS) 

Database Management Systems (DBMS) adalah paket 

perangkat lunak yang komplek digunakan untuk memanipulasi 

database. (Krismiaji, 2010, hal: 95-96) 

3. Keuntungan DBMS 
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a. Integrasi data. Informasi dapat dikombinasikan tanpa batas. 

b. Flexibilitas laporan. Laporan dapat direvisi secara mudah, dan 

dibuat sesuai kebutuhan tanpa terikat jadwal laporan reguler. 

c. Meminimalkan pengulangan dan ketidakkonsistenan data. 

Elemen data biasanya disimpan hanya satu kali, sehingga 

pengulangan dan ketidakkonsistenan data diminimalkan. 

d. Indepensi data. Data dan program independen satu sama lain, 

maka masing-masing dapat diubah tanpa saling 

mempengaruhi. Hal ini menyederhanakan pengelolaan data 

dan pemrograman. 

e. Manajemen data terpusat. Dengan pendekatan database, 

manajemen data menjadi lebih efisien karena administrator 

database bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, 

mengendalikan, dan mengelola database. 

f. Keamanan. Perangkat lunak DBMS memiliki sistem 

pengawasan, seperti password, yang membantu menjamin 

integritas data. 

g. Analisis lintas fungsi. Dalam sistem database, terdapat 

hubungan antarelemen data. (Krismiaji, 2010, hal: 95-96) 

4. Kerugian DBMS 

a. Kebutuhan perangkat lunak mahal. 

b. Konfigurasi perangkat keras yang besar. 

c. Bergantung pada staf DBA (Database Administrator). 

5. Tipe-tipe file yang dipelukan dalam database. 

a. File Induk (master file) 

File ini berisi record-record yang sangat diperlukan dalam suatu 

organisasi. File ini tetap terus ada selama hidup sistem. File 

induk dapat dikategorikan menjadi : 

1. File induk acuan (reference master file) 

File induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah 

nilainya. 
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2. File induk dinamik (dynamic master file) 

File induk yang record-recordnya sering berubah atau sering 

dimutakhirkan (up-dated) sebagai hasil dari suatu transaksi. 

b. File Transaksi (transaction file) 

File transaksi disebut juga dengan input file, yaitu file yang 

digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. 

c. File Laporan (report file) 

File ini disebut juga dengan output file, yaitu file yang berisi 

informasi yang akan ditampilkan. Isi dari file ini biasanya 

diambilkan dari field di satu atau lebih master file untuk 

mempersiapkan pembuatan laporan. 

d. File Sejarah (history file) 

File Sejarah (history file) disebut juga dengan nama file arsip 

(archival file), merupakan file yang berisi data masa lalu yang 

sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. 

e. File Pelindung (backup file) 

File pelindung merupakan salinan dari file-file yang masih aktif 

di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan 

sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif 

mengalami kerusakan atau hilang. (Krismiaji, 2010, hal: 94-95) 

 

II.2.7 PHP 

PHP (hypetext preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman 

yang berbentuk scripting,system kerja dai progam ini adalah sebagai 

interpreter bukan compiler. Artinya semua sinaks yang dibeikan bukan 

sepenuhnya di jalankan pada server sedangkan yang di kirimkan ke browser 

hanya hasinya saja. Ketika seoang pengguna internet membuka suatu sistus 

ya menggunakan fasilitas serverside scripting PHP, maka terlebih dahulu 

yang bersangkuan akan memproses semua peintah PHP di sever lalu 

mengirimkan hasilnya dalaam bentuk HTML ke web server pengguna 

internet tadi. Sehingga kode asli yang di tulis dengan PHP tidak terlihat di 
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browser pengguna. PHP tergolong sebgai perangkat lunak opensource yang 

di aturr dalam aturan general purpose licences (GPL). Pemrograman PHP 

ssangat cocok dikembangkan dalam lingkunan web, karena PHP bias 

diletakan pada script HTML atau sebaliknya. PHP dikhususkan untuk 

pengguna dinamis maksudnya , PHP mampu menghasilkan website yang 

secara terus menerus hasilnya bias berubah-ubah sesuai dengan pola yang 

diberikan. 

 

II.2.8   MySQL 

MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data 

sejak lama, yaitu SQL (Stucttued Quey Language).SQL adalah sebuah konsep 

pengoprasian basis data terutama terutama dapat di kerjakan dengan mudah dan 

otomatis.Kepopuleran MySQL dimungkinkan karena kemudahanya untuk 

digunakan, cepat secara kinerja quey, dan mencukupi untuk kebuuhan database 

perusahaan perusahaan skala menengah kecil.MySQL meupakan database yang 

digunakan oleh situs situs terkemuka di internet untuk menyimpan datanya. 

Software database MySQL kini dilepas sebagai software manajemen database 

yang opensource, sebelumya merupakan software database yang shareware. 

Shareware adalah suatu software yang dapat didistribusikan secara bebas untuk 

keperluan pengguna secara pribadi, tetapi jika di guanakan secara komersial maka 

pemakai harus mempunyai lisensi dari pembuanya. 

 Software opensouce menjadikan software dapat didistribusikan secara 

bebas dan dapat digunakan untuk keperluan pribadi ataupun komersial, termasuk 

didalamnya souce code dai sotware tersebut. 

MySQL adaalah aplikasi atau system untuk menelola databse atau 

manajemen data, contoh kita menyimpan data karyawan pada suatau perusahan 

dan memasukan pada suatu file. File inilah yang disebut database, dan MySQL 

bertugas untuk mengatur dan mengelola data-data pada database 

. 

II.2.9   Algoritma Knuth Morris Pratt   
Algoritma Knuth-Morris-Pratt dikembangkan oleh D. E. Knuth, bersama 
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dengan J. H. Morris dan V. R. Pratt. Algoritma Knuth-Morris-Pratt merupakan 

pengembangan dari algoritma pencarian string sebelumnya, yaitu algoritma Brute 

Force. Algoritma KMP (Knuth Morris Pratt) merupakan algoritma yang 

digunakan untuk melakukan proses pencocokan string. Algoritma ini merupakan 

jenis Exact String Matching Algorithm yang merupakan pencocokan string secara 

tepat dengan susunan karakter dalam string yang dicocokkan memiliki jumlah 

maupun urutan karakter dalam string yang sama 

Algoritma Knuth Morris Pratt tidak seperti algoritma Brute Force yang 

mencocokkan string dengan melakukan pengecekan dan melakukan pergeseran 

setiap satu karakter, pada algoritma Knuth Morris Pratt informasi ketidak cocokan 

pattern dengan teks disimpan untuk menentukan jumlah pergeseran. Sehingga 

algoritma Knuth Morris Pratt melakukan pergeseran lebih jauh sesuai dengan 

informasi yang disimpan, yang menyebabkan waktu pencarian dapat dikurangi 

secara signifikan, berikut adalah langkah kerja dari algoritma Knuth Morris Pratt: 

1. Algoritma Knuth Morris Pratt mulai mencocokkan pattern pada awal teks.  

2. Dari kiri ke kanan, algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter 

pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian, sampai salah satu kondisi 

berikut dipenuhi. 

a. Karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok (mismatch).  

b. Semua karakter di pattern cocok. Kemudian algoritma akan 

memberitahukan penemuan di posisi ini. 

3. Algoritma kemudian menggeser pattern berdasarkan tabel next, lalu 

mengulangi langkah 2 sampai pattern berada di ujung teks. Berikut adalah 

proses penerapan algoritma. 

 


