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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Little konsep SPK dapat berupa sebuah sistem berbasis 

komputer yang menghasilkan berbagai alternative keputusan untuk 

membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang 

terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model 

(Turban,2005). SPK sejak awal telah dirancang agar mampu untuk 

menunjang seluruh tahapan pembuatan keputusan, seperti tahap 

pengidentifikasian masalah, pemilihan data, penentuan pendekatan hingga 

kegiatan untuk mengevaluasi pemilihan alternatif(Setyono,2007). 

SPK dapat didefinisikan sebagai model dari sekumpulan prosedur 

yang digunakkan untuk melakukkan pengolahan data dengan tujuan agar 

dapat membantu manajer dalam pembuatan keputusan yang sifatnya spesifik 

(Turban, 2005). Penerapan SPK hanya akan berhasil jika sistem bersifat 

sederhana, mudah untuk digunakan, mudah dalam melakukan pengawasan, 

mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta mudah 

berkomunikasi dengan jenis entity yang lain. SPK dapat diterapkan pada 

situasi dimana system akhir hanya dapat dikembangkan melalui proses 

pembelajaran serta evolusi yang adaptif. SPK merupakan hasil dari proses 

pengembangan dimana pengguna dan pembangun SPK serta SPK tersebut 
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harus mampu untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya 

kemudian menghasilkan evolusi sistem dan pola-pola penggunaan 

(Setyono,2007). 

 

2.1.1 Karakteristik dan Kemampuan 

SPK memiliki beberapa karakteristik dan kemampuan tersendiri 

yang khusus dan berbeda dengan sistem yang lain. Berikut ini 

merupakan karakteristik serta kemampuan yang dimiliki oleh SPK, 

yaitu antara lain (Turban, 2005): 

a. Karakteristik Sistem Penunjan Keputusan adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai pendukung seluruh kegiatan operasi. 

2. Sebagai pendukung beberapa keputusan yang saling 

berinteraksi. 

3. Dapat digunakan secara berulang kali serta bersifat 

konstan. 

4. Memiliki dua komponen utama(data serta model). 

5. Menggunakan data internal maupun eksternal. 

6. Mampu untuk melakukkan what-if dan goal seeking 

analysis. 

b.  Kemampuan SPK 

1.  Menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam 

menangani masalah yang sifatnya tidak terstruktur 

maupun semi terstruktur. 
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2.  Membantu manajer pada keseluruhan tingkatan 

manajemen. 

3.  Menunjang pembuatan keputusan secara perorangan 

maupun kelompok. 

4.  Menunjang pembuatan keputusan yang saling 

bergantungan dan berurutan. 

5. Menunjang seluruh tahapan dalam proses pembuatan 

keputusan. 

6. Menunjang berbagai bentuk proses pembuatan serta jenis 

keputusan. 

7. Mampu untuk selalu melakukan adaptasi dan bersifat 

fleksibel. 

8. Kemudahan dalam melakukan interaksi sistem. 

9. Meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan. 

10. Kemudahan untuk pengembangan oleh pemakai akhir. 

11. Mampu untuk melakukan pemodelan serta analisis. 

12. Kemudahan dalam melakukkan akses data. 

 

2.2 Sistem Pakar 

Sistem Pakar adalah system berbasis computer yang menggunakan 

pengetahuan, fakta dan teknik aktivasi cerdas untuk mengatasi masalah yang 

biasanya dapat diatas oleh seorang pakar pada bidang tertentu (Martin & 

Oxman 1988 in Kusrini 2006 :11). 

System pakar memiliki banyak manfaat yang dapat diambil yakni: 

a. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 
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b. Dapat melakukan proses secara berulang secara otomatis 

c. Meningkatkan output dan produktifitas. 

d. Meningkatkan kualitas. 

Selain memilik manfaat, system pakar juga memiliki kelemahan yakni 

biaya yang dibutuhkan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal, 

sulit dikembangkan. Hal itu tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan 

pakar bidangnya, system pakar tidak 100% benar nilainya. Daya kerja dan 

produktifitas manusia menjadi kurang karena semuanya dilakukan otomatis 

oleh system. System pakar memiliki dua bagian pokok yakni lingkungan 

pengembangan (development environment) yakni untuk memasukan 

pengetahuan pakar kedalam lingkunan system pakar dan lingkungan 

konsultasi (consultation environment) yang digunaka oleh pengguna yang 

bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar (Arhami, 2004). 

 

    Gambar 2.1 Arsitektur sistem pakar (arhami 2004) 
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2.3 Fuzzy Multi-Attribut Decision Making (FMADM) 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) adalah metode 

yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif 

dengan kriteria tertentu. FMADM menentukan nilai bobot untuk setiap 

atribut, lalu melakukan proses perankingan dari alternatif yang sudah ada. 

FMADM mempunyai tiga pendekatan untuk mencari nilai atribut, yaitu 

secara subyektif, obyektif, dan integrasi antara subyektif dan obyektif. 

Berikut beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 

masalah FMADM [GER-12]: 

a. Simple Additive Weighting (SAW), mencari penjumlahan terbobot 

dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn, 

1967) (MacCrimmon, 1968) 

b. Weighted Product (WP), Weighted Product menggunakan tekhnik 

perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating tiap 

atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang 

bersangkutan. 

c. ELECTRE, merupakan salah satu metode dari sistem pendukung 

keputusan yang berbasis multi kriteria yang berasal dari EROPA 

sekitar tahun 1960-an. ELECTRE berasal dari kata ELimination Et 

Choix Traduisant la RealitÃ© (ELimination and Choice Expressing 

Reality). Metode Elektre dapat digunakan dalam melakukan penilaian 

dan perankingan berdasarkan kelebihan dan kekurangan melalui 

perbandingan berpasangan pada kriteria yang sama. 



14 

 

 
 

d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS), satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). TOPSIS 

menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai 

jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal 

negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak 

Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif 

dengan solusi optimal 

e. Analytic Hierarchy Process (AHP), Metode AHP dikembangkan oleh 

Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah 

kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan 

yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut 

kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam 

suatu susunan hirarki, member nilai numerik pada pertimbangan 

subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai 

pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang 

memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi 

hasil pada situasi tersebut.  

 

2.4 Weighted product 

Menurut Yoon (Kusmarini, 2006), metode Weighted Product 

menggunakan tekhnik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, 

dimana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan 

bobot atribut yang bersangkutan. weighted product adalah salah satu 



15 

 

 
 

analisis multi-kriteria keputusan (multi-criteria decision analysis / 

MCDA) yang sangat terkenal. Metode multi-kriteria pengambilan 

keputusan multi-criteria decision making (MCDM). Metode MCDA, 

yang diberikan adalah satu set terbatas dari alternatif keputusan yang 

dijelaskan dalam hal sejumlah criteria keputusan. Setiap alternatif 

keputusan dibandingkan dengan yang lain dengan mengalikan 

sejumlah rasio, satu untuk setiap kriteria keputusan. Setiap rasio 

diangkat ke kekuasaan setara dengan berat relatif dari kriteria yang 

sesuai. (Basyaib,2006:139) 

Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Preferensi untuk 

alternatif Ai diberikan sebagai berikut: 

wjn
i j 1 ijS x , i 1,2,....,m    …….. (1) 

dimana : 

S : menyatakan preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S 

x : menyatakan nilai kriteria 

w : menyatakan bobot kriteria 

i : menyatakan alternatif 

j : menyatakan kriteria 

n : menyatakan banyaknya criteria 

n
j 1 jw 1    ……… (2) 

wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan, dan 

bernilai negatif untuk atribut biaya. 
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Preferensi relatif dari setiap alternatif diberikan sebagai berikut : 

wjn
j 1 ij

n wj
j 1 j

x
Vi ; i 1,2,...,m

(w )









   ……… (3) 

dimana : 

V : menyatakan Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor V  

x : menyatakan nilai kriteria 

w : menyatakan bobot kriteria  

i : menyatakan alternatif 

j : menyatakan kriteria  

n : menyatakan banyaknya kriteria 

* : menyatakan banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S 

Algoritma Weighted Product adalah tahapan metode penyelesaian 

dari masalah MADM. Metode Weighted Product mengevaluasi m 

alternative iA (i 1,2,...,m)  terhadap sekumpulan atribut atau 

criteria iC (j 1,2,...,n)  dimana setiap atribut saling tidak 

bergantung satu dengan yang lainnya. Matriks keputusan setiap 

alternatif terhadap setiap atribut, X, diberikan sebagai : 

11 1n

1m mn

x x

X

x x



  



 
 


 
  

 ……… (4) 

dimana xij merupakan rating kinerja alternatif ke-i terhadap atribut 

ke-j. Tabel dibawah ini menunjukan matriks keputusan setiap 

alternatif terhadap setiap atribut dalam penulisan berbentuk tabel 

yang berisi rating kinerja. 



17 

 

 
 

                    Tabel 2.1 Rating Kinerja  

Kritreia Alternatif C1 C2 … Cn 

A1 X11 X12 …. X1n 

A2 X12 X22 …. X2n 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Am X1m X2m …. Xmn 
               

Nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap 

atribut, diberikan sebagai, W : 

  1 2 nW {w ,w , ...,W }
 

 ……… (5) 

Secara singkat, algoritma dari metode Weighted Product. 

a. Melakukan normalisasi bobot untuk menghasilkan nilai 

n
j 1 jw 1    dimana j = 1, 2,..., n adalah banyak alternatif. 

b. Menentukan kategori dari masing-masing kriteria, apakah 

termasuk ke dalam kriteria keuntungan atau kriteria biaya. 

c. Menentukan nilai vektor S dengan mengalikan seluruh kriteria 

bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif 

untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat 

negatif pada kriteria biaya. 

d. Menentukan nilai vektor V yang akan digunakan untuk 

perankingan 

e. Membandingkan nilai akhir dari vektor V 

f. Menemukan urutan alternatif terbaik yang akan menjadi 

keputusan. 

Algoritma yang disajikan di atas merupakan algoritma dengan 

untaian kalimat deskriftif. Algoritma tersebut dapat disajikan dalam 

bahasa pemograman diantaranya adalah menggunakan bahasa Pascal. 
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Algoritma yang akan digunakan adalah algoritma pseudo-code.  

Algoritma pseudo dari metode Weighted Product tersebut adalah : 

1. Langkah awal normalisasi nilai bobot  

o ← (u+v+w)    

w1← (u/o)  

w2← (v/o)       

w3← (w/o) 

2.  Proses pemangkatan menentukan vektor S } 

s1← (z
((-1) * w1)

 * d
((-1)*w2)

 * g
((-1) * w3))

 

s2← (b
((-1) * w1)

 * e
((-1)*w2)

 * h
((-1) * w3))

  

s3← (c
((-1) * w1)

 * f
((-1)*w2)

 * y
((-1) * w3))

   

3. Menentukan vektor V } 

v1← (s1/(s1+s2+s3)) 

v2←(s2/(s1+s2+s3))  

v3←(s3/(s1+s2+s3)) 

4. Proses perangkingan  

a[1]←v1  

a[2]←v2  

a[3]←v3 

 

2.5  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Simamora dalam bukunya, salah satu fungsi dari manajemen 

sumber daya manusia adalah penentuan kompensasi para karyawan. 

Penentuan kompensasi dianggap paling penting bagi karyawan dikarenakan 

kompensasi tersebut mempengaruhi produktivitas dan tendensi para 

karyawan untuk tetap bekerja dalam suatu perusahaan. Kebutuhan karyawan 
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akan pendapatan membuat program kompensasi menjadi semakin vital bagi 

manajmen sumber daya manusia (Simamora, 2003).  

Kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta 

tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan 

kepegawaian. Kompensasi merupakan apa saja yang diterima oleh karyawan 

sebagai ganti kontribusi mereka terhadap suatu perusahaan atau organisasi 

(Simamora, 2003).  

Kompensasi memiliki beberapa komponen, yaitu (Simamora, 2003): 

a.  Kompensasi tidak langsung (indirect compensation) 

b.  Kompensasi langsung (direct compensation), dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Bayaran prestasi (merit pay), seringkali disebut dengan 

tunjangan. 

2. Bayaran pokok (base pay), bentuk dari bayaran pokok adalah 

gaji, upah, komisi, dan bonus. 

 

2.5.1 Bonus 

Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan 

karena memenuhi sasaran kinerja. Bonus boleh didasarkan pada 

pencapaian sasaran obyektif atau penilaian subyektif. Bonus 

berbeda dengan kenaikan merit. Kenaikan bayaran prestasi (merit 

pay increase) merupakan imbalan yang berdasarkan kinerja, namun 

berulang-ulang setiap tahun. Sedangkan bonus dapat berupa utang 

tunai atau bentuk lainnya. Bonus tidak hanya membantu 

perusahaan mengendalikan biaya, namun tampaknya juga 
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mengangkat kepuasan kerja karyawan. Perusahaan yang 

memberikan kenaikan gaji kepada seorang karyawan membuat 

perubahan permanen yang meningkatkan bayarannya sekarang, 

dimasa depan dan pada saat pension. Hal tersebut jauh lebih mahal 

daripada pembayaran bonus sekali waktu. Program bonus lebih 

mudah dipertahankan karena tidak memerlukan banyak 

dokumentasi dan sangat fleksibel. 

 

2.6 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah sebuah teknik grafis yang 

menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada 

saat data bergerak dari input menjadi output (Pressman, 2002). DFD 

bertujuan untuk memberikan pandangan umum sistem yang dapat 

memperlihatkan sebuah proses berinteraksi dengan lingkungannya. Ada 

pihak luar atau lingkungan yang memberikan masukan dan ada pihak yang 

menerima keluaran sistem. Pendekatan terstruktur/DFD ini mencoba untuk 

menggambarkan sistem pertama kali secara garis besarnya (top level) dan 

dipecahkan lagi menjadi bagian yang lebih rinci (lower level). DFD yang 

pertama kali digambarkan adalah level atas (top level) dan disebut dengan 

diagram konteks (Level 0). DFD level 0, yang disebut juga dengan model 

system fundamental atau model konteks, mempresentasikan seluruh elemen 

sistem sebagai sebuah grafik aliran data tunggal dengan data input dan 

output yang ditunjukkan oleh anak panah yang masuk dan keluar secara 



21 

 

 
 

berurutan (Pressman, 2002). Tiap-tiap proses pada level 0 akan 

digambarkan secara lebih rinci pada level 1, tiap-tiap proses level 1 akan 

digambarkan lebih rinci pada level 2 dan seterusnya sampai tiap-tiap proses 

tidak dapat digambarkan lagi.  

Simbol-simbol yang digunakan dalam penggambaran DFD dapat 

dilihat pada table dibawah ini.  

Tabel 2.2 Penggambaran DFD 
 

Simbol Nama Keterangan 

 Segiempat Prosedur atau konsumen informasi 

yang ada di luar bound sistem 

untuk dimodelkan 

 Diamond Relasi 

 Elips Transfer informasi (fungsi)yang 

ada di dalam bound sistem untuk 

dimodelkan 

 Line Penghubung antara relasi dengan 

entiti dan entiti dengan 

atributnya 

 Komposit Menyatakan relasi banyak ke 

banyak, sehingga membentuk suatu 

entitas 

 

Sumber : Rekayasa Perangkat Lunak, Pressman, 2000 
 

 

2.7 Flowchart 

Flowchart (bagan alir program) adalah suatu bagan yang 

menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu 

program dari awal sampai akhir (Jogiyanto, 1999). Tujuan utama 
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penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan 

penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan 

menggunakan simbol-simbol yang standar. Tahap penyelesaian masalah 

yang disajikan harus jelas, sederhana, efektif dan tepat.  

Bagan alir program dibuat dengan menggunakan simbol-simbol pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3 Simbol Dalam Bagan Alir Program (flowchart) 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminal Simbol yang mempresentasikan awal 

atau mulainya dan akhirnya data 

untuk dialirkan 

 Input/output 

data 

Simbol yang mempresentasikan 

masukkan atau keluaran 

 Decision Simbol yang mempresentasikan 

keputusan 

 Process Simbol yang mempresentasikan 

proses 

 Garis alir 

(Flow line) 

Simbol yang mempresentasikan arah 

data mengalir 
 

 

2.8 Basis Data 

Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, 

aktifitas, dan transaksi, yang tidak mempunyai makna atau tidak 

berpengaruh secara langsung kepada pemakai (Kadir, 2002). Sedangkan 

basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan 

secara seksama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu, 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan (Fathansyah,1999). Prinsip utama 
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basis data adalah pengaturan data dengan tujuan utama kemudahan dan 

kecepatan dalam pengambilan data. 

Satu hal yang juga harus diperhatikan, bahwa basis data bukan hanya 

sekedar penyimpanan data secara elektronis (dengan bantuan komputer). 

Artinya tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut 

basis data. Penyimpanan data dapat berisi data dalam file teks (dengan 

program pengolah kata), file spreed sheet dan lain-lain, tetapi tidak bisa 

disebut dengan basis data. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pemilihan dan 

pengelompokkan data sesuai jenis atau fungsi data, sehingga akan 

menyulitkan pencarian data selanjutnya. Hal yang paling ditonjolkan dalam 

basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokkan, dan 

pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai dengan fungsi atau 

jenisnya. Pemilihan atau pengelompokkan atau pengorganisasian ini dapat 

berbentuk sejumlah field atau tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisan 

kolom-kolom atau field-field data dalam setiap file atau tabel. Dalam 

mengolah basis data diperlukan perangkat lunak pengolahan basis data. 

Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah basis data disebut 

dengan Data Base Management System (DBMS). DBMS adalah perangkat 

lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memlihara, 

mengontrol dan mengakses basis data secara praktis dan efisien. DBMS 

dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang 

memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda.  
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Konsep utama basis data adalah: 

a. Data dan informasi 

b. Manajemen data 

c. Basis data 

d. Metadata 

e. Sistem manajemen basis data. 

Sistem basis data terdiri dari empat komponen, yaitu data, perangkat 

keras (hardware), perangkat lunak (software), dan (brainware). Dalam 

bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel-tabel secara 

logic merupakan struktur dua dimensi yang terdiri atas baris-baris, data yang 

berada dalam satu atau lebih kolom. Baris pada tabel sering disebut dengan 

instance atau dari data, sedangkan kolom sering disebut dengan atribut atau 

field. Keseluruhan tabel tersebut dihimpun dalam satu kesatuan yang sering 

disebut dengan database. Komponen-komponen dalam basis data disebut 

dengan entitas, pada entitas akan terdapat atribut yang berdungsi untuk 

menggambarkan karakteristik khusus suatu entitas. Komponen-komponen 

basis data seperti ini digunakan dalam pemodelan data dengan Entity 

Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan hubungan antar entitas 

yang memiliki relasi satu dengan yang lain. 

 

2.8.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pada model entity relationship, semesta data yang ada di dunia 

nyata diterjemahkan/ditransformasikan dengan memanfaatkan 

sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data, yang 

umum disebut Entity Relationship Diagram. ERD pada dasarnya 
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adalah diagram yang memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat 

dalam suatu sistem serta hubungan-hubungan (relasi) antar entitas 

tersebut (Fathansyah, 1999). 

a. Entitas (entity) dan himpunan entitas (entity set) 

Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang 

nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. 

Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup 

yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. 

b. Atribut (attributes/ properties) 

Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan 

karateristik (properti) dari entitas tersebut. 

c. Relasi (Relationship) 

Relasi menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. 

Table 2.4 Komponen ERD 

Simbol Nama Keterangan 

 Segiempat Prosedur atau konsumen informasi 

yang ada di luar bound sistem 

untuk dimodelkan 

 Diamond Relasi 

 Elips Transfer informasi (fungsi) yang 

ada di dalam bound sistem untuk 

dimodelkan 

 Line Penghubung antara relasi dengan 

entiti dan entiti dengan atributnya 

 Komposit Menyatakan relasi banyak ke 

banyak, sehingga membentuk suatu 

entitas 

Sumber : Rekayasa Perangkat Lunak, Pressman, 2000 
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2.9 Metodologi Waterfall 

Metode Waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak 

berurutan, di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 

(seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, 

implementasi (konstruksi), dan pengujian. Berikut adalah gambar 

pengembangan perangkat lunak berurutan/ linear (Pressman, Roger S. 

2001). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Waterfall 

  

Metode ini dikenal pula dengan nama “Classic Life Code” (Pressman, 

2002). Tahapan-tahapan dalam siklus air terjun (waterfall): 

a.  Rekayasa, tahap awal dalam pengumpulan kebutuhan sistem, 

menyangkut definisi masalah, perumusan masalah dan tujuan 

pembangunan sistem. 

b.  Analisis, tahap ini difokuskan pada sistem atau perangkat lunak yang 

akan dibuat dengan tujuan untuk memahami spesifikasi sistem yang 

Rekayasa 

Analisis 

Desain 

Implementasi 

Pengujian 

Pemeliharaan 
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akan dibangun, untuk kerja yang harus dipenuhi sistem dan interface 

yang diperlukan. 

c. Desain, adalah tahap perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan 

menjadi suatu bentuk representasi yang dapat dievaluasi kualitasnya 

sebelum implementasi dilakukan. 

d. Implementasi yaitu tahap penerjemahan rancangan ke dalam bentuk 

kode pemrograman komputer. 

e. Pengujian, tahap ini berfokus pada logika internal perangkat lunak, 

yang bertujuan menemukan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan 

sehingga perangkat lunak dapat memberikan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan. 

f. Pemeliharaan, tahap ini meliputi bagian-bagian koreksi kesalahan dan 

penyesuaian perangkat lunak terhadap perubahan lingkungan. 

 

2.10 Metodologi UML 

Menurut Nugroho (2010:6)[13] “UML (Unified Modeling Language) 

adalah „bahasa‟ pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang 

berparadigma „berorientasi objek”. Pemodelan (modeling) sesungguhnya 

digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang 

kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami”. 

Menurut Widodo (2011:10), “Beberapa literature menyebutkan bahwa 

UML menyediakan sembilan jenis diagram, yang lain menyebutkan delapan 

karena ada beberapa diagram yang digabung, misanya diagram komunikasi, 

diagram urutan dan diagram pewaktuan digabung menjadi diagram 
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interaksi”. Namun demikian model-model itu dapat dikelompokkan 

berdasarkan sifatnya yaitu statis atau dinamis. Jenis diagram itu antara lain: 

a. Diagram kelas (Class Diagram) 

Bersifat statis, Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, 

antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. 

Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi 

objek. Meskipun bersifat statis, sering pula diagram kelas memuat 

kelas-kelas aktif. 

b.  Diagram paket (Package Diagram) 

Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, 

merupakan bagian dari diagram komponen. 

c.  Diagram use-case (Usecase Diagram) 

Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan use-case dan 

aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama 

sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu 

sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. 

d. Diagram interaksi dan sequence (Sequence Diagram) 

Bersifat dinamis. diagram urutan adalah iterasiksi yang menekankan 

pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. 

e. Diagram komunikasi (Communication Diagram) 

Bersifat dinamis. diagram sebagai pengganti diagram kolaborasi UML 

yang menekankan organisasi struktural dari objek-objek yang 

menerima serta mengirim pesan. 
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f.  Diagram statechart (Statechart Diagram). 

Bersifat dinamis. diagram status memperlihatkan keadaan-keadaan 

pada sistem, memuat status (state), transisi, kejadian serta aktivitas. 

f. Diagram aktivitas (Activity Diagram). 

Bersifat dinamis. diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram 

status yang memperlihatkan aliran dari suatu suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem. diagram ini terutama penting 

dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan 

pada aliran kendali antar objek. 

g.  Diagram komponen (Component Diagram). 

Bersifat statis. Diagram komponen ini memperlihatkan organisasi 

serta kebergantungan sistem/perangkat lunak pada komponen-

komponen yang telah ada sebelumnya. 

h.  Diagram deployment (deployment diagram). 

Bersifat statis. Diagram inimemperlihatkan konfigurasi saat aplikasi 

dijalankan (run-time). Memuat simpul-simpul beserta komponen-

komponen yang di dalamnya. Kesembilan diagram ini tidak mutlak 

harus digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, semuanya 

dibuat sesuai kebutuhan. Pada UML dimungkinkan kita menggunakan 

diagram-diagram lainnya misalnya data flow diagram, entity 

relationship diagram, dan sebagainya. 
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2.11 Xampp 

Pengertian XAMPP  adalah perangkat lunak ( free software) bebas, 

yang mendukung untuk banyak sistem operasi, yang  merupakan kompilasi 

dari beberapa program. 

Fungsi XAMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri 

(localhost), yang terdiri beberapa program antara lain : Apache HTTP 

Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP sendiri merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan 

Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, 

merupakan web server yang mudah untuk digunakan yang dapat 

menampilkan halaman web yang dinamis. 

Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah server 

web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti (Unix, BSD, 

Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) 

yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang 

digunakan untuk melayani fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. 

 

2.12 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan sebuah perangkat lunak 

dalam sebuah paket untuk menghasilkan sistem aplikasi dengan tujuan 

tertentu. PHP memiliki beberapa kemampuan yang sangat mendukung 

dalam pembuatan halaman web yang interaktif dan menarik. Kemampuan 

tersebut antara lain : perhitungan matematis, informasi jaringan, mail, 

regular expression, dan yang paling menonjol adalah kemampuan PHP 
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dalam menyediakan antarmuka dengan beberapa server database yang 

populer di pasaran, seperti MySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL, mSQL. 

 

2.12.1 Konsep Dasar PHP 

Konsep dasar pada bahasa pemrograman PHP antara lain : 

a. Skrip php dipisahkan dari skrip html dengan dua buah tag 

pembuka dan penutup 

1. Tag pembuka : <?php 

2. Tag penutup : ?> 

b. Pemisah antar instruksi adalah tanda titik koma (;) 

c. Komentar 

Komentar adalah bagian dalam skrip php yang tidak 

dieksekusi, tugasnya hanya menjelaskan bagian 

program/skrip. Dalam php kita menggunakan tiga jenis 

komentar : 

1. C style : komentar diapit oleh tanda “/*” dan “*/” 

2. C++ style : komentar dimulai dengan tanda “//” 

3. Unix shell : komentar diawali dengan tanda “#” 

d. Variabel 

Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara, dan 

nilainya bias berubahubah setiap saat program dieksekusi. 

Dalam php, variabel selalu diawali dengan tanda $, diikuti 

nama variabelnya. Nama variabel dapat berupa kombinasi 

antara huruf alphabet dan angka dengan panjang maksimal 32 

karakter. 



32 

 

 
 

e. Tipe Data 

Seperti bahasa pemrograman yang lain, dalam php juga 

dikenal beberapa macam tipe data untuk, antara lain : 

1. Array 

2. Double 

3. Interger 

4. Object 

5. String 

Namun biasanya pemrograman tidak perlu memberikan tipe 

data untuk variabel yang digunakan, sebab akan ditentukan 

sendiri oleh program ketika dijalankan. 

f. Konstanta 

Konstanta hampir sama dengan variabel, sebagai tempat 

penyimpanan data, namun nilainya sekali diberikan tidak 

akan bisa diubah lagi. Dalam php, konstanta harus 

didefinisikan dengan perintah define. 

g. Ekspresi 

Ekspresi dapat diartikan sebagai “sesuatu yang mempunyai 

nilai”. Ekspresi adalah bagian yang sangat penting dalam 

php. Setiap baris yang ditulis dalam php merupakan ekpresi. 

Contoh paling sederhana dari ekspresi ini adalah variabel dan 

konstanta. 
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h. Fungsi 

Merupakan konstruksi pemrograman untuk melakukan 

sebuah proses tertentu.  Kekuatan php sebenarnya ada pada 

fungsi. Jika seluruh komponen atau add ins ditambahkan 

pada php, akan ada sekitar 700 fungsi yang bisa 

dipergunakan. Dan kita juga diperbolehkan untuk membuat 

definisi fungsi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

membuat halaman web, sebenarnya PHP bukanlah bahasa 

pemrograman yang wajib digunakan. Kita bisa saja membuat 

website hanya menggunakan HTML saja. Web yang 

dihasilkan dengan HTML (dan CSS) ini dikenal dengan 

website statis, dimana konten dan halaman web bersifat tetap. 

Sebagai perbandingan, website dinamis yang bisa dibuat 

menggunakan PHP adalah situs web yang bisa menyesuaikan 

tampilan konten tergantung situasi. Website dinamis juga 

bisa menyimpan data ke dalam database, membuat halaman 

yang berubah-ubah sesuai input dari user, memproses form. 

 

2.13 HTML 

HTML kependekan dari HyperText Markup Language. Dokumen 

HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks 

sembarang. Dokumen ini dikenal sebagai web page. Dokumen HTML 

merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web surfer. Dokumen 

ini umumnya berisi informasi atau interface aplikasi di dalam Internet. Ada 
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dua cara untuk membuat sebuah web page: dengan HTML editor atau 

dengan editor teks biasa (misalnya notepad). 

 

2.14 CSS 

Sejak ditemukannya CSS pada awal dekade 90an, CSS terus 

dikembangkan dan diserap oleh web developer. Hingga sekarang telah 

mencapai versi ke-3. Kode CSS bersifat lintas platform, yang berarti script 

ini dapat dibaca oleh berbagai macam sistem operasi dan browser. Hanya 

saja browser seperti Internet Explorer, seringkali salah mengartikan script 

CSS yang menyebabkan ketidaksempurnaannya tampilan dokumen HTML. 

Script CSS perlu dioptimalkan agar tampil maksimal pada browser internet. 

 

2.15 MySQL 

MySQL adalah merupakan perangkat lunak untuk system manajemen 

database (database management system). Karena sifatnya yang open source 

dan memiliki kemampuan menampung kapasitas yang sangat besar, maka 

MySQL menjadi database yang sangat popular dikalangan programmer 

web. (Sukarno, 2006). 

Dalam konteks bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan 

dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi yang 

terdiri dari baris-baris data (row atau record) yang berada dalam satu atau 

lebih kolom (column). Baris pada tabel sering disebut sebagai instance dari 

data sedangkan kolom sering disebut sebagai attribute atau field. 
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Data yang terdapat pada tabel berupa field-field yang berisi nilai dari 

data tersebut. Nilai data dalam field ini memiliki tipe sendiri-sendiri. 

MySQL mengenal beberapa tipe data field, (Bimo, 2003). 

a. Tipe Data Numerik 

Tipe data numerik dibedakan dalam dua macam kelompok, tipe data 

integer dan tipedata floating point. Tipe data integer untuk data 

bilangan bulat, tipe data floating point untuk data bilangan desimal. 

Tipe data numerik antara lain TINYIT, SMALLINT, MEDIUMINT,INT, 

BIGINT,FLOAT(X),FLOAT dan DOUBLE. 

b. Tipe Data String 

Untuk tipe data string, tipe data yang digunakan adalah CHAR, 

VARCHAR, TINYBLOB, TINYTEXT, BLOB,TEXT, MEDIUMBLOB, 

MEDIUMTEXT, LONGLOB, LONGTEXT,ENUM 

(„elemen1‟,‟elemen2‟) dan SET („elemen1‟,‟elemen2‟). 

c. Tipe Data Char() dan Varchar() 

Tipe data char() dan varchar() pada prinsipnya sama, perbedaannya 

adalah pada jumlah memori yang dibutuhkan untuk penyimpanan. 

Memori yang dibutuhkan untuk tipe data char() bersifat statis, 

besarnya bergantung pada berapa jumlah karakter yang ditetapkan 

pada saat field tersebut dideklarasikan. Sebaliknya, tipe data varchar() 

besarnya memori penyimpanan bergantung pada berapa karakter yang 

dipakai ditambah 1 byte yang berisi data jumlah karakter yang 

dipakai. 
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d. Tipe Data Tanggal 

Untuk data tanggal dan waktu (jam), tipe data yang digunakan adalah 

DATETIME,DATE, TIMESTAMP, TIME dan YEAR. 

Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS) dapat diketahui dari cara 

kerja pengoptimasi-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL 

yang dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang 

memanfaatkannya. Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi 

basisdata transaksional maupun operasi basisdata non-transaksional. Pada 

modus operasi non-transaksional, MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal 

unjuk kerja dibandingkan perangkat lunak peladen basisdata kompetitor 

lainnya. Namun demikian pada modus non-transaksional tidak ada jaminan 

atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, karenanya modus non-

transaksional hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan 

reliabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web (wordpress), CMS, 

dan sejenisnya. Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk bisnis sangat 

disarankan untuk menggunakan modus basisdata transaksional, hanya saja 

sebagai konsekuensinya unjuk kerja MySQL pada modus transaksional 

tidak secepat unjuk kerja pada modus non-transaksional. 

2.15.1 Keistimewaan MySQL 

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem 

operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, 

Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi. 
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b. Perangkat lunak sumber terbuka (open source). MySQL 

didistribusikan sebagai open source sehingga dapat digunakan 

secara gratis. 

c. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna 

dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau 

konflik. 

d. Performance tuning, MySQL memiliki kecepatan yang 

menakjubkan dalam menangani query sederhana, dengan kata 

lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

e. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang 

sangat kaya, seperti signed / unsigned integer, float, double, 

char, text, date, timestamp, dan lain-lain. 

f. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi 

secara penuh yang mendukung perintah Select dan Where 

dalam perintah (query). 

g. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan 

seperti password yang terenkripsi. 

h. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis 

data dalam skala besar, dengan jumlah record lebih dari 50 juta 

dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks 

yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. 

i. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau 

named pipes (NT).  
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j. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada 

klien dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski 

pun demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya. 

k. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap 

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan 

menggunakan fungsi API (Application Programming 

Interface). 

l. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai tool  

yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada 

setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk online. 

m. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih 

fleksibel dalam menangani ALTER TABLE, dibandingkan 

basis data lainnya semacam PostgreSQL ataupun Oracle.  

 


