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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

2.1.1. Pengertian SPK 

Sistem pendukung keputusan(SPK) biasanya dibangun untuk 

mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk mendukung solusi atas 

suatu masalah atau untuk suatu peluang. Aplikasi Sistem Pendukung 

keputusan (SPK) digunakan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan CBIS (Computer 

Based information System) yang flexibel, interaktif dan dapat diadaptasi, 

yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas masalah manajemen 

spsifik dan tidak tersetruktur (Nofriansyah,2015:1). 

2.1.2. Karakteristik SPK (Nofriansyah,2015:1) 

1. Mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi atau 

perusahaan. 

2. Adanya Interface manusia/ mesin dimana manusia (user) tetap 

memegang kontrol pengambilan keputusan. 

3. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah 

terstruktur, semi terstruktur serta mendukung beberapa keputusan 

yang saling berinteraksi. 

4. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai 

dengan kebutuhan. 
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5. Memiliki sub sistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga 

dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. 

6. Memiliki dua komponen utama yaitu data dan sampel. 

2.1.3. Proses SPK 

1. Pemahaman 

Menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang memerlukan 

keputusan data mentah yang diperoleh, diolah dan diperiksa untuk 

dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya. 

2. Perancangan 

Menemukan, mengembangkan, dan menganalisa arah 

tindakan yang mungkin dapat dipergunakan. Hal ini mengandung 

proses-proses untuk memahami masalah, untuk menghasilkan cara 

pemecahan, dan untuk menguji apakah cara pemecahan tersebut 

dapat dilaksanakan. 

3. Pemilihan 

Memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan 

yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. 

2.2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process(AHP) merupakan suatu metode 

pendekatan yang sesuai untuk menangani sistem yang kompleks yang 

berhubungan dengan penentuan keputusan dari beberapa alternatif dan 

memberikan pilihan yang dapat dipertimbangkan. Metode ini dikembangkan 

pertama kali oleh Saaty (Saaty, 1980). Model hierarki yang dinyatakan oleh 
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Saaty adalah model hierarki fungsional dengan input utamanya adalah 

persepsi manusia.)(Lutfi,2014). 

Langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan 

dengan AHP yaitu(Lutfi,2014): 

1. Decomposition 

Decomposition adalah proses menganalisa permasalahan riil 

dalam struktur hirarki atas unsur – unsur pendukungnya. Struktur 

hirarki secara umum dalam metode AHP yaitu: Jenjang 1 : Goal atau 

Tujuan, Jenjang 2 : Kriteria, Jenjang 3 : Subkriteria (optional), Jenjang 

4 : Alternatif. 

2. Comperative judgment 

Comperative judgment adalah berarti membuat suatu penilaian 

tentang kepentingan relatif antara dua elemen pada suatu tingkat 

tertentu yang disajikan dalam bentuk matriks dengan menggunakan 

skala prioritas. Jika terdapat n elemen, maka akan diperoleh matriks 

pairwise comparison (matriks perbandingan) berukuran n x n dan 

banyaknya penilaian yang diperlukan adalah n(n-1)/2. Ciri utama dari 

matriks perbandingan yang dipakai dalam metode AHP adalah elemen 

diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah adalah satu karena elemen 

yang dibandingkan adalah dua elemen yang sama. Selain itu, sesuai 

dengan sistimatika berpikir otak manusia, matriks perbandingan yang 

terbentuk akan bersifat matriks resiprokal dimana apabila elemen A 

lebih disukai dengan skala 3 dibandingkan elemen B, maka dengan 
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sendirinya elemen B lebih disukai dengan skala 1/3 dibanding elemen 

A. 

Dengan dasar kondisi – kondisi di atas dan skala standar input 

AHP dari 1 sampai 9, maka dalam matriks perbandingan tersebut 

angka terendah yang mungkin terjadi adalah 1/9, sedangkan angka 

tertinggi yang mungkin terjadi adalah 9/1. Angka 0 tidak 

dimungkinkan dalam matriks ini, sedangkan pemakaian skala dalam 

bentuk desimal dimungkinkan sejauh si expert memang 

menginginkan bentuk tersebut untuk persepsi yang lebih akurat. 

3. Synthesis of priority 

Setelah matriks perbandingan untuk sekelompok elemen 

selesai dibentuk maka langkah berikutnya adalah mengukur bobot 

prioritas setiap elemen tersebut. Hasil akhir dari penghitungan bobot 

prioritas tersebut adalah suatu bilangan desimal di bawah satu 

(misalnya 0.01 sampai 0.99) dengan total prioritas untuk elemen – 

elemen dalam satu kelompok sama dengan satu. Bobot prioritas dari 

masing – masing matriks dapat menentukan prioritas lokal dan dengan 

melakukan sintesa di antara prioritas lokal, maka akan didapat 

prioritas global. 

Usaha untuk memasukkan kaitan antara elemen yang satu 

dengan elemen yang lain dalam menghitung bobot prioritas secara 

sederhana dapat dilakukan dengan cara berikut: 
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a. Jumlahkan elemen pada kolom yang sama pada matriks 

perbandingan yang terbentuk. Lakukan hal yang sama untuk 

setiap kolom. 

b. Bagilah setiap elemen pada setiap kolom dengan jumlah 

elemen kolom tersebut (hasil dari langkah 1). Lakukan hal 

yang sama untuk setiap kolom sehingga akan terbentuk matrik 

yang baru yang  elemen – elemennya berasal dari hasil 

pembagian tersebut. 

c. Jumlahkan elemen matrik yang baru tersebut menurut 

barisnya. 

d. Bagilah hasil penjumlahan baris (hasil dari langkah 3) dengan 

total alternatif agar didapatkan prioritas terakhir setiap elemen 

dengan total bobot prioritas sama dengan satu.Proses yang 

dilakukan untuk membuat total bobot prioritas sama dengan 

satu biasa disebut proses normalisasi.  

4. Logical consistency 

Salah satu asumsi utama metode AHP yang membedakannya 

dengan metode yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi 

mutlak. Dengan metode AHP yang memakai persepsi manusia 

sebagai inputannya maka ketidakkonsistenan itu mungkin terjadi 

karena manusia mempunyai keterbatasan dalam menyatakan 

persepsinya secara konsisten terutama kalau membandingkan banyak 

elemen. Berdasarkan konsisi ini maka manusia dapat menyatakan 
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persepsinya dengan bebas tanpa harus berpikir apakah persepsinya 

tersebut akan konsisten nantinya atau tidak. Persepsi yang 100 % 

konsisten belum tentu memberikan hasil yang optimal atau benar dan 

sebaliknya persepsi yang tidak konsisten penuh mungkin memberikan 

gambaran keadaan yang sebenarnya atau yang terbaik. 

Penentuan nilai preferansi antar elemen harus secara konsisten 

logis, yang dapat diukur dengan menghitung Consistency Index (CI) 

dan Consistency Ratio (CR). 

𝐶𝐼 =
𝜆−𝑛

𝑛−1
 …………………………….....(2.1) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 ..................................................(2.2) 

dimana :  = eigen value, n = ukuran matriks, RI = Random Index 

Untuk mendapatkan nilai   digunakan rumus berikut: 

 

                                                   .....................................(2.3) 

dimana ia1 = nilai perbandingan dari elemen ke-1 dengan elemen ke-

i, pi = nilai prioritas dari elemen ke-i.  

Untuk metode AHP, tingkat inkonsistensi yang masih bisa 

diterima adalah sebesar 10% ke bawah. Jadi apabila nilai CR <= 0.1 

maka hasil preferensi cukup baik dan sebaliknya jika CR > 0.1 hasil 

proses AHP tidak valid sehingga harus diadakan revisi penilaian 

karena tingkat inkonsistensi yang terlalu besar dapat menjurus pada 

suatu kesalahan. 

1

.1
1

p

piia
n

i
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2.3. TOPSIS 

Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau 

TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Yonn dan Hwang (1981). Ide dasar dari metode ini 

adalah alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal 

positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS 

memperhatikan jarak ke solusi ideal positif maupun solusi ideal negatif 

dengan mengambil hubungan kedekatan menuju solusi ideal. Dengan 

melakukan perbandingan pada keduanya, urutan pilihan dapat ditentukan. 

Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk 

menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan 

konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan 

memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif 

keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana(Nofriansyah,2015). 

Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Konversi dan bentuk matrik keputusaan 

 Bentuk matrik keputusan sebagai berikut: 

 

            ……………(2.4) 
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dengan Ai adalah alternatif dengan i = 1, 2, ...., m. Fj adalah atribut 

atau kriteria dengan j = 1, 2, ... , n. Sedangkan Fij adalah alternatif ke 

- i dan kriteria ke – j. 

2. Normalisasi matrik keputusan 

 Setiap elemen pada matriks D dinormalisasikan untuk 

mendapatkan matriks normalisasi R. Normalisasi nilai rij adalah 

sebagai berikut: 

 

                    …………………(2.5) 

 

Dengan i=1…. m, 

  J=1…. n, 

3. Pembobotan normalisasi 

 Menghitung besarnya bobot pada matriks keputusan yang telah 

dinormalisasi, didapat dari mengkalikan hasil normalisasi matriks 

keputusan dengan bobot kriteria. Matriks Vij dari Pembobotan 

Normalisasi diperoleh dari: 

vij=wij-rij …….………………….(2.6) 

dengan wj adalah bobot kriteria dari matriks bobot (𝑊=𝑤1,𝑤2,… 

,𝑤𝑛). Sehingga didapat matriks sebagai berikut: 

 

                          …………….(2.7)     
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4. Solusi ideal positif dan negatif 

 Solusi ideal positif dinotasikan sebagai A+ dan solusi ideal 

negatif dinotasikan dengan A-, untuk menentukan sulosi ideal positif 

dan negatif menggunakan cara sebagai berikut: 

𝐴+ = {(max 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (min 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽′), 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑚} ……(2.8) 

= {𝑣1
+, 𝑣2

+, … 𝑣𝑚} 

𝐴− = {(min 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (max 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽′), 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑚}…… (2.9) 

= {𝑣1
−, 𝑣2

−, … 𝑣𝑚} 

dengan 

vij = elemen matriks V baris ke-i dan kolom ke-j 

J = {j=1,2,3,...,n dan j berhubungan dengan benefit criteria} 

J’ = {j=1,2,3,...,n dan j berhubungan dengan cost criteria} 

5. Separation  Measure 

 Separation Measure adalah pengukuran jarak dari suatu 

alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

Separation measure untuk solusi ideal positif 

 

                        …………….(2.10) 

 

dengan i = 1, ..., m 
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Separation measure untuk solusi ideal negatif 

 

                         …………….(2.11) 

 

Dengan i = 1, …, m 

6. Kedekatan Relatif 

 Kedekatan relatif dari alternatif solusi ideal positif A+ dengan 

solusi ideal negatif A- direpresentasikan sebagai berikut: 

𝐶𝑖 =
𝐷𝑖

−

𝐷𝑖
++𝐷𝑖

−……………………(2.12) 

dengan 0<𝐶𝑖<1 dan i=1,2,3,..., m 

7. Mengurutkan Pilihan 

 Hasil akhir adalah pengurutan alternatif yang dirangking 

berdasarkan urutan Ci. Sehingga solusi alternatif terbaik adalah salah 

satu yang berjarak terpendek dari solusi ideal positif dan berjarak 

terjauh dari solusi ideal negatif. 

2.4. Diagram Alir 

Diagram alir adalah gambaran secara grafik yang terdiri dari simbol-

simbol dari algoritma-algoritma dalam suatu program, yang menyatakan dari 

arah alur program. Diagram alir digunakan untuk memecahkan masalah 

dalam pemrograman. Diagram alir merupakan 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 
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menggunakan tanda panah. Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi 

selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada dalam proses atau algoritma 

tersebut. 

Tabel 2.1 Simbol Diagram Alir 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Terminator  Permulaan/Akhir Program 

2 Garis 

Alir/Fow line 

 
Arah aliran program 

3 Process  Proses perhitungan/ proses 

pengolahan data 

4 Input data  Proses input data, 

paramater, informasi 

5 Predefined 

process 

 Permulaan sub program / 

proses menjalankan sub 

program 

6 Decesion  Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan ke 

seleksi berikutnya 

7 On Page 

Connector 

 Penghubung bagian-bagian 

diagram alir pada satu 

halaman 

8 Off Page 

Connector 

 Penghubung bagian-bagian 

diagram alir pada satu 

halaman 
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2.5. Unified Model Language(UML) 

Unified Model Language(UML) merupakan sebuah bahasa untuk 

menguraikan spesifikasi yang sudah distandarisaikan untuk tujuan 

permodelan suatu objek (Salahuddin:2011). Berikut ini beberapa diagram 

yang digunakan dalam UML. 

2.5.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan permodelan untuk kelakuan 

(Behaviour) sistem informasi yangn akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, Use case digunakan 

untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informsi 

dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut 

(Shalahuddin, 2011).  

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Use Case 

 Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor; biasanya dinyatakan 

dengan menggunakan kata kerja 

di awal frase nama use case. 
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No Nama Simbol Keterangan 

2 Actor 

 

 

Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di 

luar sistem informasi yang akan 

dibuat itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar 

orang, tapi aktor belum tentu 

merupakan orang. 

3 Assosiation 
 

 

Komunikasi antara aktor dan use 

case yang berpartisipasi pada 

use case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor.  

4 Extend 
<<extend>> 

 

Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case dimana use case 

yang ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu. 

5 Generalation 

 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum - khusus) 

antara dua buah use case dimana 

fungsi yang satu adalah fungsi 

yang lebih umum dari lainnya. 

 

6 Include 

 

 

Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case dimana use case 

yang ditambahkan memerlukan 

use case ini untuk menjalankan 

fungsinya atau sebagai syarat 

dijalankan use case ini.  
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2.5.2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis (Shalahuddin, 2011).  

 

Tabel  2.3 Simbol Activity Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Status awal 
 

Status awal aktivitas 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki 

sebuah status awal. 

2 Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata 

kerja. 

3 
Percabangan / 

decision 
 

Asosiasi percabangan 

dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu 

4 Status akhir 

 

Status akhir yang 

dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas 

memiliki sebuah status 

akhir. 

5 Swimlane 

 

Memisahkan organisasi 

bisnis yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi. 
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No Nama Simbol Keterangan 

6 Fork 

 

Fork, digunakan untuk 

menunjukkan kegiatan 

yang dilakukan secara 

paralel. 

7 Join 

 

Join, digunakan utk 

menunjukkan kegiatan 

yang digabungkan. 

 

2.5.3. Squence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use 

case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk 

menggambar sequence diagram maka harus diketahui objek-objek 

yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang 

dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu (Shalahuddin, 

2011). 

Tabel  2.4 Simbol Squence Diagram 

No Nama Simbol  Keterangan 

1 Actor 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu 

sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tapi 

aktor belum tentu merupakan orang. 
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No Nama Simbol  Keterangan 

2 Lifeline 

 

Merepresentasikan partisipasi dari 

objek dalam melakukan interaksi. 

3 
Waktu aktif 

 

 Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan berinteraksi pesan. 

4 

Pesan tipe 

call 

 

 

Menyatakan suatu objek memanggil 

operasi/metode yang ada pada objek 

lain atau dirinya sendiri. 

5 

Pesan tipe 

message 

 

 

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan data/masukan/ 

informasi ke objek lainnya, arah 

panah mengarah pada objek yang 

dikirimi. 

6 

Pesan tipe 

return 

message 

 

 

Menyatakan bahwa suatu objek 

yang telah menjalankan suatu 

operasi atau metode menghasilkan 

suatu kembalian ke objek tertentu, 

arah panah mengarah pada objek 

yang menerima kembalian.  

 

2.5.4. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 
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Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi 

(Shalahuddin, 2011). 

a. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh 

suatu kelas. 

b. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki 

oleh suatu kelas. 

Tabel  2.5 Simbol Class Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Generalization 
 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku 

dan struktur data dari objek yang 

ada di atasnya objek induk 

(ancestor). 

 

2 
Nary 

Association 

 

Upaya untuk menghindari 

asosiasi dengan lebih dari 2 

objek. 

 

 

3 Class 
 

Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

 

4 Collaboration 
 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor 
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No Nama Simbol Keterangan 

5 Realization 
 

Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

 

6 Dependency  

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen 

mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen 

yang tidak mandiri 

7 Association  

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

lainnya 

 

 

2.6. Konsep Basis Data 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. data sendiri 

merupakan fakta mengenai obyek, orang dan lain-lain (Hutahaean,2014). 

Adapun manfaat dari penggunaan basis data antara lain: 

1. Kecepatan dan kemudahan artinya dengan menggunakan basis data 

pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 

2. Kebersamaan pemakai artinya sebuah basis data dapat digunakan oleh 

banyak user dan banyak aplikasi. 

3. Pemusatan kontrol data artinya karena cukup dengan satu basis data 

untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup 

dilakukan di satu tempat saja. 
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4. Efisiensi ruang penyimpanan artinya dengan pemakai bersama, kita 

tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan diberbagai tempat 

tetapi cukup satu saja. 

5. Ketersediaan artinya dengan basis data kita dapat mem-backup data, 

memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang 

perlu kita simpan ke tempat lain. 

2.7. Bahasa Pemrograman Delphi 

2.7.1. Pengertian Delphi 

Delphi adalah suatu bahasa pemograman (development language) 

yang digunakan untk merancang suatu aplikasi program. Delphi 

termasuk dalam pemrograman bahasa tingkat tinggi (high level 

lenguage). Maksud dari bahasa tingkat tinggi yaitu perintah-perintah 

programnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. 

Bahasa pemrograman Delphi disebut bahasa prosedural artinya 

mengikuti urutan tertentu. Dalam membuat aplikasi perintah-perintah, 

Delphi menggunakan lingkungan pemrograman visual( 

Kusnassriyanto,2011). 

Delphi merupakan generasi penerus dari Turbo Pascal. 

Pemrograman Delphi dirancang untuk beroperasi dibawah sistem operasi 

Windows. Program ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu 

produktivitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan 

kompiler, pola desain yang menarik serta diperkuat dengan bahasa 
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perograman yang terstruktur dalam struktur bahasa perograman Object 

Pascal. 

Sebagaian besar pengembang Delphi menuliskan dan 

mengkompilasi kode program di dalam lingkungan pengembang aplikasi 

atau Integrated Development Environment (IDE). Lingkungan kerja IDE 

ini menyediakan sarana yang diperlukan untuk merancang, membangun, 

mencoba, mencari atau melacak kesalahan, serta mendistribusikan 

aplikasi. Sarana-sarana inilah yang  memungkinkan pembuatan prototipe 

aplikasi menjadi lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk 

mengembangkan aplikasi menjadi lebih singkat. 

2.7.2. File-file pendukung project (Kusnassriyanto,2011) 

Sepintas sebuah program aplikasi yang dapat dibuat dengan 

menggunakan Delphi hanya terdiri dari file project dan sebuah unit. 

Namun kenyataannya terdapat beberapa file yang dibentuk pada saat 

membangun sebuah program aplikasi. Berikut ini merupakan file-file 

penyusun projek yang terdapat pada program Delphi, yaitu : 

1. File Project (.D pr ) dan file Unit (.Pas ) 

Sebuah program Delphi terbangun dari modul-modul 

source code yang disebut unit. Delphi menggunakan sebuah file 

project (.D pr ) untuk menyimpan program utama. File sumber 

untuk unit biasanya berisi sebagian besar kode di dalam aplikasi, 

file ini ditandai dengan ekstensi (.Pas ). Setiap aplikasi atau projek 

terdiri atas file projek tunggal atau lebihdalam file unit. 
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2. File Form (. Dfm ) 

File form adalah file biner yang dibuat oleh Delphi untuk 

menyimpan informasi yang berkaitan dengan form. 

3. File Resource (. Res ) 

File resource merupakan file biner yang berisi sebuah 

ikon yang digunakan oleh project. File ini secara terus menerus 

di-update atau diubah oleh Delphi sehingga file ini tidak bisa 

diubah oleh pemakai. Dengan menambahkan file resource pada 

aplikasi dan menghubungkan dengan file project dapat 

menggunakan editor resource, misalnya editor untuk membuat 

file resource. 

4. File Project Options (. Dof ) dan File Desktop Settings (. Ds k) 

File project options merupakan file yang berisi options-

options dari suatu project yang dinyatakan melalui perintah 

Options dari menu Project. Sedang file desktop setting berisi 

option-option yang dinyatakan melalui perintah Environment 

Options dari menu Tools. Perbedaan di antara kedua jenis file 

tersebut adalah bahwa file project options dimiliki oleh setiap 

project sedangkan file desktop setting dipakai untuk lingkungan 

Delphi. Apabila ada kerusakan pada kedua jenis file tersebut 

dapat mengganggu proses kompilasi. Prosedur yang dapat kita 

tempuh untuk menangani gangguan tersebut adalah dengan 

menghapus kedua jenis file tersebut yaitu . Do f dan . Dsk karena 
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kedua file tersebut akan terbentuk secara otomatis pada saat 

menyimpan project. 

5. File Backup (.~d p, . ~d f, . ~p a) 

File-file dengan ekstensi di atas merupakan file backup 

dari suatu project, form dan unit. Ketiga jenis file tersebut akan 

terbentuk pada saat proses penyimpanan untuk yang kedua 

kalinya. Karena ketiga file tersebut berjenis backup (cadangan) 

maka ketiga jenis file tersebut berisi salinan terakhir dari file-file 

utama sebelum disimpan lebih lanjut. 

6. File jenis lain 

File-file dengan ekstensi lain yang dapat ditemukan 

dalam folder tempat penyimpanan program aplikasi selain yang 

memiliki ekstensi yang telah disebutkan pada umumnya adalah 

file-file yang dibentuk oleh compiler dan beberapa file Windows 

yang digunakan Delphi. File-file tersebut adalah: 

a. File Executable (. Exe ). File ini dibentuk oleh compiler 

dan meruakan file esekusi (executable) dari program 

aplikasi. File ini berdiri sendiri dan hanya memerlukan 

file library di D LL , VB X dan lain-lain 

b. File unit Object (. Dcu). File ini merupakan file unit 

(.Pas) yang telah dikompilasi oleh compiler yang akan 

dihubungkan dengan file esekusi. 
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c. File Dinamic Link Library (.D ll). File ini dibentuk oleh 

compiler apabila kita merancang . DLL sendiri. 

d. File Help. File ini merupakan file Windows dan 

merupakan file help standar yang dapat dipakai 

diprogram aplikasi Delphi. 

e. File Image (. Wm f, . Bmp , .Ico ). File-file ini 

merupakan file Windows dari aplikasi selain Delphi 

yang dapat digunakan untuk mendukung program 

aplikasi yang kita rancang tampak lebih menarik. 

2.8. MySql 

Database Management System (DBMS) adalah kumpulan program 

yang digunakan untuk mendefinisikan, mengatur, dan memproses database, 

sedangkan database adalah sebuah struktur yang dibangun untuk keperluan 

penyimpanan data. DBMS merupakan alat atau tool yang berperan untuk 

membangun struktur tersebut. Program DBMS saat ini banyak macamnya, 

seperti: MySQL, Oracle, Interbase/Firebird, IDM DB2, dan lain-lain. 

Menurut Silberschatz (2006: 2) Database Management System 

(DBMS) adalah suatu kumpulan data yang saling terkait dan kumpulan 

program untuk mengakses data tersebut. Kumpulan sebuah data biasanya 

disebut sebagai database, berisikan informasi yang relevan untuk disajikan. 

Tujuan utama DBMS adalah menyediakan sebuah cara untuk meyimpan dan 

menerima kembali informasi database secara mudah dan efisien. 
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MySQL merupakan software DBMS (atau server database) yang 

dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam 

jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user), data 

melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-threaded). 

SQL dibagi menjadi tiga bentuk query, yaitu  : 

1. DDL (Data Definition Language) 

DDL adalah sebuah Metode Query SQL yang berguna untuk 

mendefinisikan data pada sebuah database. Berikut query yang 

termasuk DDL: 

a. CREATE digunakan untuk melakukan pembuatan tabel dan 

database. 

b. DROP digunakan untuk melakukan penghapusan tabel 

maupun database. 

c. ALTER digunakan untuk melakukan pengubahan struktur tabel 

yang telah dibuat, baik menambah Field (add), mengganti 

nama Field (change) ataupun menamakannya kembali 

(rename), serta menghapus (drop). 

2. DML (Data Manipulation Language) 

DML adalah sebuah metode query yang dapat digunakan 

apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query ini adalah untuk 

melakukan pemanipulasian database yang telah ada atau yang telah 

dibuat sebelumnya. Berikut query yang termasuk DML: 

a. SELECT digunakan untuk menampilkan data pada tabel. 
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b. INSERT digunakan untuk melakukan penginputan / 

pemasukan data pada tabel database. 

c. UPDATE digunakan untuk melakukan pengubahan atau 

peremajaan terhadap data yang ada pada tabel. 

d. DELETE digunakan untuk melakukan penghapusan data pada 

tabel. 

3. DCL (Data Control Language) 

DCL adalah sebuah metode Query yang dapat digunakan 

untuk mengendalikan eksekusi perintah. Biasanya berhubungan 

dengan pengaturan hak akses. Berikut query yang termasuk DCL: 

a. GRANT : Digunakan untuk memberikan hak akses (privilage) 

kepada user tertentu. 

b. REVOKE : Digunakan untuk mencabut hak akses dari user 

tertentu. 


