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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pembangunan Manusia 

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, 

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan 

yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 

(tiga) dimensi dasar :  

a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 

b. Pengetahuan (knowledge) 

c. Standar hidup layak (decent standard of living)  

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat 

menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi 

Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja 

Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana 

Alokasi Umum (DAU). Rumus perhitungan indeks pembangunan manusia 

dijelaskan pada rumus (1).  

𝐼𝑃𝑀 =  √𝐼 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3

 × 100 

Keterangan :  

I kesehatan  : Indikator kesehatan 

I pendidikan  : Indikator pendidikan 

I pengeluaran  : Indikator pengeluaran  

(1) 
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Untuk menghitung indikator masing-masing komponen IPM digunakan batas 

maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum tiap komponen IPM 

Komponen IPM Satuan Minimum Maksimum 

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) Tahun 20 85 

Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 0 18 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 0 15 

Pengeluaran per Kapita Rupiah 1.007.436 26.572.352 

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2015) 

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang  

digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia, yakni : 

a. Indikator kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian 

bayi). Istilah yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan 

Manusia adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan 

rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang 

selama hidup. Rumus (2) digunakan untuk menghitung indikator 

kesehatan. 

𝐼 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 =  
𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛 

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

Keterangan :  

AHH : Angka harapan hidup 

(2) 
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b. Tingkat pendidikan diukur dengan lamanya pendidikan seorang 

penduduk. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama 

sekolah (mean years of schooling) dan harpan lama sekolah. Untuk 

menghitung indikator pendidikan menggunakan rumus (3), (4),  dan (5). 

𝐼 𝐻𝐿𝑆 =  
𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛 

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐼 𝑅𝐿𝑆 =  
𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛 

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =  
𝐼 𝐻𝐿𝑆 + 𝐼 𝑅𝐿𝑆

2
 

Keterangan :  

I HLS  : Indikator Harapan Lama Sekolah 

I RLS  : Indikator Rata-rata Lama Sekolah 

I Pendidikan  : Indikator Pendidikan 

c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per 

tahun yang telah di sesuaikan. (Badan Pusat Statistik, 2015) Rumus (6) 

digunakan untuk menghitung indikator standar kehidupan. 

𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
𝐼𝑛 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛) − 𝐼𝑛 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛 )

𝐼𝑛 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠 ) − 𝐼𝑛 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛 )
 

 

Keterangan :  

I pengeluaran  : Indikator pengeluran 

In Pengeluaran  : Indeks pengeluaran  

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk 

mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama 

dalam dalam hal pembangunan manusia. 

1 Kelompok “sangat tinggi”: IPM ≥ 80  

2 Kelompok “tinggi”: 70 ≤ IPM < 80  

3 Kelompok “sedang”: 60 ≤ IPM < 70 

4  Kelompok “rendah”: IPM < 60.  

 

2.2. Peramalan 

Peramalan (forecasting) didefinisikan sebagai alat/teknik untuk memprediksi 

atau memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan 

memperhatikan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan 

data atau informasi yang relevan, baik data/informasi masa lalu maupun 

data/informasi saat ini. (Djalal & Usman, 2004) 

Peramalan dapat dilakukan secara kauntitatif maupun kaulitatif. Pengukuran 

secara kuantitatif menggunakan metode statistik, sedangkan pengukuran secara 

kualitatif berdasarkan pendapat (judgment) dari yang melakukan peramalan. 

Peramalan berdasarkan horison waktu, peramalan dapat dikelompokkan 

dalam tiga bagian, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, 

dan peramalan jangka pendek. 

1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 

18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitanya dengan 
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penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk 

kegiatan litbang.  

2. Peramalan jangka menengah, mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. 

Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan 

produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap.  

3. Peramalan jangka pendek, yaitu untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan. 

Peramalan jangka panjang banyak menggunakan pendekatan kualitatif 

sedangkan jangka menengah dan pendek biasanya menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

Metode kuantitatif yang digunakan dalam prakiraan, pada dasarnya dapat 

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu metode serial waktu dan eksplanatori. 

1. Metode Serial Waktu 

Metode serial waktu adalah metode yang digunakan untuk menganalisa 

serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Metode ini 

mengasumsikan bahwa beberapa pola atau kombinasi pola selalu berulang 

sepanjang waktu, dan pola dasar dapat diidentifikasian semata-mata atas 

dasar data historis dari serial tersebut. Tujuan analisis ialah untuk 

menemmukan pola deret veriable yang bersangkutan berdasarkan atas nilai 

variable pada masa sebelumnya, dan mengkstrapolasikan pola itu untuk 

membuat peramalan nilai variable itu pada masa datang. Analisa serial waktu 

dimulai dengan memplot data pada suatu skala waktu, kemudian mempelajari 

plot tersebut, dan akhirnya mencari suatu bentik atau pola yang konsisten atas 

data. Pola dari serangkaian data dalam serial waktu dapat dikelompokan 
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kaedalam pola dasar yang di tunjukan pada gambar 2.1, pola dasar tersebut 

adalah : 

a. Horizontal (konstan), yaitu apabila data berfluktuasi di sekitar rata-

rata secara stabil. Pola seperti ini biasanya terdapat dalam jangka 

pendek atau menengah. 

b. Kecenderungan (trend), yaitu apabila data mempunyai kecenderungan 

meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. 

Gambar 2.1. Pola dasar serial waktu 

c. Musiman (seasonal), yaitu apabila polanya merupakan gerakan yang 

berulang-ulang secara teratur dalam periode tertentu, misalnya 

tahunan, triwulan, bulanan atau mingguan.  

d. Siklus (cyclical), apabila data yang dipengaruhi oleh fluktuasi 

ekonomi jangka panjang, seperti daur hidup bisnis. Perbedaan antara 

pola musiman adalah pola siklus memiliki jarak waktu yang lebih 

panjang dan bervariasi dari sutu siklus ke siklus lainya. 

e. Residu atai variasi acak, yaitu apabila data tidak teratur sama sekali. 

(Herjanto, 2008) 
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2. Pemulusan Eksponensial 

Pemulusan eksponensial (exponential smoothing) adalah metode 

peramalan yang didasarkan pada pemakaian rata-rata bergerak, namun ini 

lebih merupakan rata-rata bergerak yang dibobot dan bukan seperti 

sebelumnya di mana semua nilai data sebelumnya sama bobotnya. (Siagian 

& Usman, 2000) 

a. Pemulusan Eksponensial Tunggal  

Metode Pemulusan Eksponensial Tunggal (single exponential 

smoothing) menambahkan parameter α dalam model untuk mengurangi 

faktor kerandoman. (Herjanto, 2008) 

Pada metode ini digunakan jika data tidak mempengaruhi secara 

signifikan oleh faktor trend dan musiman. Setiap data diberi bobot 

tertentu dengan data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar dari 

pada data yang lebih lama. Bobot yang diberikan pada data yang ada 

sebesar α untuk data yang terbaru, α (1- α) untuk data yang lama, α (1- 

α)2 untuk data yang lebih lama, dan seterusnya. Besarnya α adalah 

anatara 0 dan 1. Semakin mendekat 1 berarti semakin lebih diperhatikan. 

(Gitosudarmo & Najmudin, 2000)  

Persamaan metode Pemulusan Eksponensial Tunggal dijelaskan 

pada rumus (7). 

𝐹𝑡+1 = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡  (7) 

Keterangan : 

Ft+1  : ramalan untuk periode ke t+1  
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Xt   : nilai data asli periode ke-t  

Ft    : ramalan untuk periode ke-t  

α     : konstanta perataan antara 0 dan 1  

b. Pemulusan Eksponensial Dobel 

Metode Double Exponential Smoothing ini biasanya lebih tepat 

digunakan untuk meramalkan data yang mengalami trend kenaikan. 

Proses perhitungan smoothing dilakukan dua kali.  

Nilai α bisa ditentukan secara bebas, sehingga tidak ada suatu cara 

untuk mendapatkan nilai α yang optimal. Pemilihan nilai α dilakukan 

dengan cara trial dan error. Tahap dalam melakukan perhitungan metode 

tersebut sebagai berikut : 

a. Menentukan pemulusan pertama dijelaskan pada rumus (8). 

b. Menentukan pemulusan kedua dijelaskan pada rumus (9). 

𝑆′𝑡 = 𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆′𝑡−1 

𝑆′′𝑡 = 𝛼𝑆′𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆′′𝑡−1 

Keterangan :  

S't-1  : ramalan untuk periode pertama sebelumnya (t-1)  

S''t-1  : ramalan untuk periode kedua sebelumnya (t-1)  

S't    : ramalan pertama untuk periode ke-t  

S''t    : ramalan kedua untuk periode ke-t  

c. Menentukan besarnya konsatanta dijelaskan pada rumus (10) 

d. Menentukan besarnya slope menggunakan rumus (11) 

𝛼𝑡 = 𝑆′𝑡 + (𝑆′𝑡 − 𝑆′′𝑡) = 2𝑆′𝑡 −  𝑆′′𝑡 (10) 

(8) 

(9) 
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𝑏𝑡 =  
𝛼

1−𝛼
(𝑆′𝑡 − 𝑆′′𝑡)  (11) 

e. Menentukan besarnya peramalan menggunakan rumus (12) 

𝐹𝑡+𝑚 =  𝛼 + 𝑏𝑡𝑚  (12) 

Keterangan: 

α  : konstanta pemulusan antara 0 dan 1 

α t   : intersepsi perataan antara 0 dan 1 

bt    : nilai trend periode t 

Ft+m  : hasil peramalan untuk periode t+m 

m  : jumlah periode waktu kedepan yang diramalkan 

c. Pemulusan Eksponensial Triple 

 Metode ini merupakan metode yang yang dikemukakan oleh Brown, 

sebagaiman dengan pemulusan eksponensial linier yang dapat digunakan 

untuk meramalkan data dengan suatu pola trend dasar, bentuk pemulusan 

yang lebih tinggi dapat digunakan bila pola data adalah kuadratik, kubik, 

atau  orde yang lebih tinggi. Untuk berangkat pemulusan kuadratik, 

pendekatan dasar adalah memasukan tingkat pemulusan tambahan 

(pemulusan triple) dan memberlakukan persamaan peramalan kuadratik. 

(Makridaksi, Wheelwright, & McGreen, 1999)  

Tahap dalam melakukan perhitungan metode pemulusan 

eksponensial triple adalah : 

a. Menentukan pemulusan pertama dan kedua, menggunakan 

persamaan (8) dan persamaan (9) 

b. Menentukan pemulusan ketiga menggunakan rumus (13) 

(11) 
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𝑆′′′𝑡 = 𝛼𝑆′′𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆′′′𝑡−1  (13) 

Keterangan : 

S'''t   : ramalan ketiga untuk periode ke-t  

S'''t-1  : ramalan untuk periode ketiga sebelumnya (t-1)  

c. Menentukan besarnya nilai at (konstanta) dengan rumus (14) 

𝑎𝑡 = 3𝑆′𝑡 − 3𝑆′′𝑡 + 𝑆′′′𝑡 

d. Menentukan besarnya nilai bt (slope) dengan rumus (15)  

𝑏𝑡 =  
𝛼2

2(1 − 𝛼)2
 [(6 − 5𝛼)𝑆′𝑡 − (10 − 8𝛼)𝑆′′

𝑡 + (4 −  3𝛼)𝑆′′′
𝑡] 

e. Menentukan konstanta nilai ct  menggunakan rumus (16) 

f. Menentukan besarnya peramalan menggunakan rumus (17) 

𝑐𝑡 =  
𝛼2

(1 − 𝛼)2
 (𝑆′𝑡 − 2𝑆′′𝑡 + 𝑆′′′

𝑡) 

𝐹𝑡+𝑚 = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡𝑚 +
1

2
𝑐𝑡𝑚2 

3. Ketepatan Ramalan 

Untuk mengukur nilai ketepatan dari data peramalan, diperlukan nilai 

selisih antara data dengan peramalan adalah dengan melihat hasil peramalan 

yang memiliki nilai Mean Square Error (MSE) atau Mean Absolute Error 

(MAE) yang kecil. 

a. Mean Square Error (MSE)  

Mean Square Error (MSE) adalah kuadrat rata-rata nilai eror kuadrat 

dari kesalahan meramal. Rumus MSE dijelaskan pada rumus (18). 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑ |𝑥𝑡 − 𝑆𝑡|2

𝑛
 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
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Keterangan : 

xt : data aktual pada periode t 

St  : nilai ramalan pada periode t 

n  : jumlah data 

b. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)  

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) adalah presentase rata-

rata nilai absolute dari kesalahan meramal (tidak dihiraukan tanda positif 

atau negatifnya). Untuk menghitung MAPE menggunakan rumus (19). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑ |𝑥𝑡 − 𝑆𝑡|

𝑥𝑡
×

100%

𝑛
 

2.3. Unified Modelling Language (UML) 

Dalam pembangunan perangkat lunak, pemodelan perangkat lunak sangatlah 

penting, karena pemodelan berfungsi untuk mempermudah perancangan dari 

pengembangan sebuah sistem informasi sehingga lebih terencana.  

Perangkat pemodelan adalah suatu model yang digunakan untuk 

menguraikan sistem menjadi bagian-bagian yang dapat diatur dan 

mengomunikasikan ciri konseptual dan fungsional.  

Salah satu perangkat pemodelan adalah Unified Modelling Language (UML). 

UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk me spesifikasi, 

menggambarkan, membangun dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. 

(Salahuddin & S, 2013) 

 

 

(19) 
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Pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu : 

1. Structure diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. 

2. Behavior diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi 

pada sebuah sistem. 

3. Interaction diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain maupun interaksi 

antar subsistem pada suatu sistem. 

2.3.1. Diagram Kelas (Class Diagram)  

Diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Setiap kelas memiliki 

atribut dan metode atau operasi.  

Atribut adalah variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Metode 

atau operasi adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas.  

Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas memiliki jenis- 

jenis kelas berikut : 

1. Kelas main. Kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika 

sistem dijalankan. 

2. Kelas yang menangani tampilan sistem (view). Kelas yang 

mendefinisikan dan mengatur tampilan-tampilan ke pemakai. 

3. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case (controller). Kelas 

yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada diambil dari 
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pendefinisian use case, kelas ini biasanya disebut dengan kelas 

proses yang menangani proses bisnis pada perangkat lunak. 

4. Kelas yang diambil dari pendefinisian data atau model. Kelas yang 

digunakan untuk membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang 

diambil maupun akan disimpan ke basis data. 

Simbol–simbol yang ada pada diagram kelas di jelaskan pada tabel 2.1.   

Tabel 2.2 Simbol Diagram Kelas 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 
 

Kelas pada struktur system. 

 

 

 

Antar muka / interface 

 

nama_interface 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

Asosiasi / association 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

Asosiasi berarah / directed 

association 

Relasi antar kelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity. 
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Simbol Deskripsi 

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesifikasi (umum khusus). 

Ke bergantungan / dependency 

 

Ke bergantungan antar kelas. 

Agregasi / aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua 

bagian (whole-part). 

Sumber : (Salahuddin & S, 2013) 

2.3.2. Diagram Use Case (Use Case Diagram) 

Diagram use case adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.  

Secara garis besar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu.  

Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian actor dan use case. 

Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. 

Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau actor. 

Simbol-simbol yang ada pada diagram use case ditunjukkan pada tabel 

2.2. 
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Tabel 2.3 Simbol Diagram Use Case 

Simbol Deskripsi 

Use case Fungsionalitas yang akan 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. 

Aktor / actor 

 

 

 

 

 

nama aktor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem yang akan 

dibuat diluar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda di 

awal frase nama aktor. 

Asosiasi / association Komunikasi antara aktor dan use case 

yang berpartisipasi pada use case atau 

use case memiliki interaksi dengan 

aktor. 

Ekstensi / extend 

 

<<extend>> 

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang 

ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa use case tambahan itu. 

Generalisasi / generalization Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use 

case dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang lebih umum dari lainnya. 

nama use case 
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Simbol Deskripsi 

Menggunakan / include / uses 

 

<<include>> 

 

<<uses>> 

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. 

Sumber : (Salahuddin & S, 2013) 

2.3.3. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk 

mendefinisikan hal-hal berikut : 

1. Rancangan proses bisnis adalah setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem / user interface dengan 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka 

tampilan. 

3. Rancangan pengujian adalah setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

4. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas di jelaskan pada tabel 

2.3. 
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Tabel 2.4 Simbol Diagram Aktivitas 

Simbol Deskripsi 

Status awal Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal. 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem. 

 

 

Percabangan / decision Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu. 

 

Penggabungan / join Asosiasi penggabungan dimana lebih 

dari satu aktivitas digabungkan 

menjadi satu. 

 

Status akhir Status akhir yang dilakukan sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir. 

Swim lane 

 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi. 

Sumber : (Salahuddin & S, 2013) 

 

 

aktivitas 

nama swim lane 
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2.3.4. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan 

dan diterima antar objek. Simbol-simbol yang ada pada diagram sekuen di 

jelaskan pada tabel 2.4. 

Tabel 2.5 Simbol Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor 

 

 

nama aktor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem yang akan 

dibuat diluar sistem informasi yang akan 

dibuat itu sendiri, biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase 

nama aktor. 

Garis hidup / lifeline Menyatakan kehidupan suatu objek. 

 

 

Objek 

 

 

Menyatakan objek yang berinteraksi 

pesan. 

Waktu aktif Menyatakan objek dalam keadaan aktif 

dan berinteraksi, semua yang terhubung 

dengan waktu aktif ini adalah sebuah 

tahapan yang dilakukan di dalamnya. 

Pesan tipe create 

<<create>> 

Menyatakan suatu objek membuat objek 

yang lain, arah panah mengarah pada 

objek yang dibuat. 

nama objek : nama 

kelas 
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Simbol Deskripsi 

Pesan tipe call 

1: nama_metode() 

Menyatakan suatu objek memanggil 

operasi/metode yang ada pada objek lain 

atau dirinya sendiri, arah panah 

mengarah pada objek yang memiliki 

operasi/metode.   

Pesan tipe send 

1: masukan 

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan data/masukan/informasi 

ke objek lainnya, arah panah mengarah 

pada objek yang dikirimi. 

Pesan tipe return 

 

 

1 : keluaran 

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. 

Pesan tipe destroy 

 

<<destroy>> 

 

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengakhiri hidup objek yang lain, arah 

panah mengarah pada objek yang 

diakhiri. 

 

Sumber : (Salahuddin & S, 2013) 

2.4. PHP (Personal Home Page) 

PHP (PHP: Hypertext Preprosesor) adalah suatu bahas pemrograman yang 

digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang 

dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang dapat ditambahkan 

ke dalam HTML. (Supono & Putratama, 2016) 
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2.5. Database MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

atau yang dikenal dengan DBMS(Database Management System), database ini 

multithread, multi-user. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat 

lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License (GPL). (Huda & 

Nugroho, 2010) 

MySQL merupakan perangkat lunak open source yang artinya  perangkat 

lunak tersebut dapat digunakan dan dikembangkan oleh  siapapun.  Setiap  orang  

dapat  mengunduh aplikasi tersebut dari internet dan  tanpa  dikenakan  biaya  

apapun. Dan jika kita mau kita bisa mempelajari source code dari MySQL dan 

memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. (Madcoms, 2013) 

2.6. Bootstrap 

Bootsrap adalah platform untuk membuat interface website dan aplikasi 

berbasis web. Bootstrap berisi kode HTML dan CSS yang dilengkapi desain untuk 

tipografi, bentuk, tombol, navigasi dan lain sebagainya. Bootstrap bertujuan untuk 

meringankan pembuatan dan pengembangan web. (Nahado, 2015) 

2.7. Sistem Informasi Geografis  

Sistem Informasi Geografis adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat 

keras, perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesain untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. (Budiyanto, 

2005) 
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Di dalam SIG terdapat dua jenis data yaitu data spasial dan data atribut atau 

non spasial. Data spasial adalah data yang menggambarkan suatu dimensi ruang. 

Beberapa tipe data spasial antara lain titik, garis, dan polygon.  

Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana. Representasi ini 

tidak memiliki dimensi tetapi dapat diidentifikasi di atas peta dan dapat ditampilkan 

pada layar monitor. Pada skala tertentu biasanya titik digunakan untuk 

menggambarkan letak suatu kota, letak suatu bangunan atau ojek-objek lainnya. 

Garis merupakan bentuk linier yang akan menghubungkan beberapa titik atau 

paling sedikit dua titik. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek 

berdimensi satu. 

Bentuk poligon biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu objek 

berdimensi dua. Suatu wilayah penggunaan lahan suatu tempat adalah entitas yang 

umumnya digambarkan dengan bentuk poligon. Format poligon memiliki ciri-ciri 

yaitu koordinat dengan titik akhir sama dengan titik awal, mempunyai panjang, 

mempunyai luasan. 

Data atribut adalah data yang mendeskripsikan data spasial. Biasanya data 

atribut adalah data berbentuk teks. Data atribut dapat dideskripsikan dengan dua 

cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam deskripsi kualitatif maka data atribut 

akan mendeskripsikan tipe atau klasifikasi suatu objek. Sedangkan secara 

kuantitatif, data atribut akan dideskripsikan berdasarkan tingkatan. (Ariyanti, 2015) 

2.8. Google Maps 

Google Maps adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google. Google 

Maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk melihat suatu daerah 
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dengan menggunakan suatu browser. Google Maps memliki fitur yang dapat di 

tambahkan dalam web yang akan dibuat dengan Google Maps API.  Google Maps 

API adalah suatu library yang berbentuk JavaScript. 

Google Maps API menyediakan 4 jenis pilihan model peta, diantaranya 

adalah :  

a. Roadmap, untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi.  

b. Satellite, untuk menampilkan foto satelit. 

c. Terrain, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan 

menunjukkan seberapa tingginya suatu lokasi, contohnya akan 

menunjukkan gunung dan sungai.  

d. Hybrid, akan menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar pula 

apa yang tampil pada roadmap (jalan dan nama kota). (Sirenden & 

Laekha, 2012) 

2.9. Keyhole Markup Language (KML) 

Keyhole Markup Language (KML) adalah sebuah XML berbasis bahasa 

geografis skema untuk mengungkapkan penjelasan dan visualisasi yang ada atau 

masa depan Web-based, peta dua dimensi dan tiga dimensi Bumi browser. KML 

ini dikembangkan untuk digunakan dengan Google Earth, yang awalnya bernama 

Keyhole Earth Viewer. Itu diciptakan oleh Keyhole, Inc, yang diakuisisi oleh 

Google pada tahun 2004. 

Nama "Keyhole" adalah sebuah penghormatan kepada KH satelit pengintai, 

sistem militer pengintai pertama kali diluncurkan pada tahun 1976. KML adalah 

standar internasional yang Open Geospatial Consortium. Google Earth adalah 
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program pertama bisa melihat dan mengedit grafis file KML, dan proyek lainnya 

seperti Marmer juga mulai mengembangkan dukungan KML. (Departemen 

Kehutanan, 2017) 

2.10. Fusion Tables 

Gonzales, dkk (2010) mengungkapkan definisi dari Fusion Tables sebagai 

berikut : 

”Google Fusion Tables is a cloud-based service for data management and 

integration. Launched in June’09, the service (see tables.googlelabs.com) 

has since received considerable use. Although we have seen a wide range of 

applications, the service was originally designed for organizations that are 

struggling with making their data available internally and externally, and for 

communities of users that need to collaborate on data management across 

multiple enterprises. Fusion Tables enables data upload from a variety of 

common sources (spreadsheets, CSV, KML, currently of up to 100MB). We 

make it extremely easy for users to explore their data by proposing 

appropriate visualizations (e.g., charts, maps, and timelines) based on the 

data types that are present.” 

2.11. Chart JS 

Chart JS adalah sebuah plugin grafik yang berbasis JavaScript. dan HTML 5 

yang dikelola oleh sebuah komunitas. Chart JS adalah open sourche yang 

menyediakan berbagai bentuk grafik yang dimana grafik tersebut dapat di 

hubungkan dengan database untuk menampilkan data kedalam grafik.  
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2.12. Kajian Pustaka 

Dari beberapa penilitian yang sudah dilakukan, ada beberapa penelitian yang 

mendekati. Yang pertama penelitian yang di lakukan oleh Shela Ardhiana Rezwari 

(2015), dalam penelitiannya yang berjudul Simulasi Peramalan Tingkat  Indeks 

Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Metode Exponential 

Smoothing Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0, dimana dalam penelitian nya 

menyajikan data dan peramalan indeks pembangunan manusia dalam bentuk 

aplikasi yang berbasis Microsoft Visual Basic 6.0 yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah.  

Kemudian yang dilakukan oleh Nugraha Saputra Maedja (2014), penelitian 

yang berjudul Implementasi Peramalan Produksi Daging Berbasis Sistem Informasi 

Geografis Di Provinsi Gorontalo. Dalam penelitiannya di kembangkan aplikasi 

peramalan dan pemetaan dengan metode Double Exponential Smoothing yang 

berbasis web Sistem Informasi Geografis. 

Penelitain juga dilakukan oleh Eki Novani Putri (2016) yang berjudul 

Prediksi Harga Sembako Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing 

(DES) Di Kota Surakarta. Dimana digunakan prediksi dengan metode Double 

Exponential Smoothing untuk memprediksi harga sembako di Kota Surakarta. 

Hasil penelitian ini adalah aplikasi prediksi sembako berbasis Visual Basic. 

Penelitian yang berjudul Research on Industrialization of Electric Vehicles 

with its Demand Forecast Using Exponential Smoothing Method dilakukan oleh 

Zhanglin Peng dari School of Management, Hefei University of Technology 
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(China). Dia melakukan perhitungan peramalan permintaan pasar di China terhadap 

penjualan kendaraan listrik dari Amerika, mereka mengambil data sampel 

penjualan terdahulu untuk dilakukan peramalan, selain itu mereka juga 

memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi, metode  peramalan yang 

digunakan adalah Exponential Smoothing. 

Perbedaan penelitian yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu pada penelitian ini penulis menggabungkan kedua penelitian terkait yaitu 

sistem informasi geografis yang terintegritas dengan proses peramalan 

menggunakan metode Exponential Smoothing. Akan tetapi pada penelitian ini 

dalam melakuakan peramalan indeks pembangunan manusia, perhitungan 

peramalan di lakukan pada indikator-indikator indeks pembangunan manusia, hasil 

dari peramalan dari indikator-indikator tersebut di gunakan untuk perhitungan 

indeks pembangunan manusia berdasarakan periode peramalan. 

 


