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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

2.1.1. Pengertian 

SPK ( Sistem Penunjang Keputusan) sebagai sebuah sistem berbasis 

komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. SPK 

sebagai sistem informasi berbasis komputer yang adaptif, interaktif, 

fleksible,  yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung solusi dari 

permasalahan manajemen yang tidak terstruktur untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung 

keputusan adalah “Sistem yang memberikan dukungan kepada seorang 

manajer, atau kepada sekelompok manajer yang relative kecil yang bekerja 

sebagai team pemecah masalah,dalam memecahkan masalah semi 

terstrukitur dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan 

tertentu” (Mustofa Achmad, 2010). 

2.1.2. Konsep Dasar Sistem Pendukung Keputusan  

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) mulai dikembangkan pada tahun 

1960 -an, tetapi istilah sistem pendukung keputusan itu sendiri baru muncul 

pada tahun 1971, yang diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Micheal 

S.Scott Morton, keduanya adalah profesor di MIT. Hal itu mereka lakukan 

dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja guna mengarahkan 

aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen. 
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Sementara itu, perintis sistem pendukung keputusan yang lain dari MI 

T, yaitu Peter G.W. Keen yang bekerja sama dengan Scott Morton telah 

mendefenisikan tiga tujuan yang harus dicapai oleh sistem pendukung 

keputusan, yaitu:  

1. Sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan 

guna memecahkan masalah semi terstruktur.  

2. Sistem harus dapat mendukung manajer,bukan mencoba 

menggantikannya.   

3. Sistem harus dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan 

manajer. 

Tujuan-tujuan tersebut mengacu pada tiga prinsip dasar sistem 

pendukung keputusan yaitu: 

1. Struktur masalah : untuk masalah yang terstruktur, penyelesaian dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus - rumus yang sesuai, 

sedangkan untuk masalah terstruktur tidak dapat dikomputerisasi. 

Sementara itu, sistem pendukung keputusan dikembangkan khususnya 

untuk menyelesaikan masalah yang semi-terstruktur. 

2. Dukungan keputusan : sistem pendukung keputusan tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan manajer, karena komputer berada 

di bagian terstruktur, sementara manajer berada dibagian tak 

terstruktur untuk memberikan penilaian dan melakukan analisis. 

Manajer dan komputer bekerja sama sebagai sebuah tim pemecah 

masalah semi terstruktur. 
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3. Efektifitas keputusan : tujuan utama dari sistem pendukung keputusan 

bukanlah mempersingkat waktu pengambilan keputusan, tetapi agar 

keputusan yang dihasilkan dapat lebih baik. 

2.1.3. Karakteristik Sistem Penunjang Keputusan 

Karakteristik dari Sistem Pendukung Keputusan yang membedakan 

dari sistem informasi lainnya adalah : 

1. SPK dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam 

memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak 

terstruktur.  

2. Dalam proses pengolahannya, SPK mengkombinasikan penggunaan 

model – model atau teknik – teknik pemasukan konvensional serta 

fungsi – fungsi pencari informasi. 

3. SPK di rancang dengan pendekatan model interaktif sehingga dapat di 

operasikan dengan mudah oleh orang – orang yang tidak memiliki 

dasar kemampuan pengoperasian komputer tinggi.  

4. SPK dirancang dengan menekannkan pada aspek flesibilitas serta 

kemampuan adaptasi yang tinggi. Sehingga mudah disesuaikan 

dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi dam kebutuhan 

pemakai.  

2.1.4. Keuntungan Sistem Pendukung Keputusan 

SPK dapat memberikan keuntungan dan mandaat bagi pemakainya , 

antara lain : 

1. Memperluas kemampuan pengambilan keputusa dalam memproses 

data/informasi  bagi pemakainya. 
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2. Membantu pengambilan keputusan dalam hal penghematan waktu 

yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah terutama berbagai 

masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

3. Dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat 

diandalkan.  

4. Walaupun suatu Sistem Pendukung Keputusan, mungkin saja tidak 

mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil 

keputusan, namun dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan 

dalam memahami persoalannya, karena sistem pendukung keputusan 

mampu menyajikanberbagia alternatif. 

5. Dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan bukti 

tambahan untuk memberikan pembenaran bagi posisi pengambil 

keputusan. 

 

2.2. Penjualan 

2.2.1. Pengertian 

Penjualan adalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan 

oleh 2 (dua) belah pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran 

yang sah. Penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan 

seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual dan  beli, 

dalam suatu perusahaan apabila semakin besar penjualan maka akan 

semakin besar pula pendapatan yang diperoleh seseorang atau perusahaan 

tersebut.  
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Tujuan penjualan adalah tujuan utama dari penjualan yaitu 

mendatangkan keuntungan atau laba dari produk-produk atau jasa yang 

dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik dan juga 

mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi hal ini perlu 

peningkatan kinerja dari pihak distributor dalam menjamin mutudan 

kualitas barang ataupun jasa yang akan di jual. Mencapai suatu tujuan yaitu 

dalam perusahaan setiap penjualan harus mempunyai tujuan penjualan yang 

dicapai. 

Syarat penjualan adalah harus ada penjual dan juga ada pembelinya, 

harus ada barang, jasa dan sebagainya yang akan dijual lalu harus ada juga 

alat tukar yang sah. Menurut Sanusi Nasution (2015:1) Penjualan kredit 

adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus (tidak 

langsung lunas). Pembayarannya bisa diterima melalui dua tahap atau lebih. 

Jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau 

penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang 

kepada pelanggannya”. 

2.2.2. Penjualan di PT. Solo Murni Surakarta 

Penjualan di PT Solo Murni Surakarta menggunakan sistem penjualan 

tunai dan kredit. Penjualan tunai artinya jika penjualan tersebut langsung 

dibayar begitu pelanggan menerima barangnya. Sedangkan penjualan kredit 

terjadi jika barang yang dijual di terima oleh pelanggan dan di bayar 

beberapa waktu kemudian sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Jatuh 

tempo untuk penjualan kredit adalah 30 hari , 65 hari , dan 75 hari. Sesuai 

dengan kelompoknya.  
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Jatuh tempo 30 hari untuk penjualan retail dan grosir. Jatuh tempo 65 

hari untuk kelompok pelanggan distributor , dan jatuh tempo 75 hari untuk 

kelompok pelanggan supermarket. 

 

2.3. Piutang 

2.3.1. Pengertian 

 Pengertian piutang usaha menurut Iwan Setiawan (2010:199) adalah 

“segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang 

pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, mupun jasa”.   

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang adalah 

klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak 

lainnya. Piutang usaha pada umumnya adalah katagori yang paling 

signifikan dari piutang dan merupakan hasil dari aktivitas normal 

perusahaan atau entitas, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit 

kepada pelanggan.  

Transaksi yang mempengaruhi piutang usaha merupakan bagian dari 

siklus pendapatan. Siklus pendapatan tersebut adalah transaksi penjualan 

kredit barang dan jasa kepada pelanggan, transaksi retur penjualan, transaksi 

penerimaan kas dari debitur, dan transaksi penghapusan piutang. 

Penjualan secara kredit ini kemudian akan menimbulkan piutang 

dagang yang muncul sebagai salah satu akun dalam neraca perusahaan, 

khususnya dalam kelompok aktiva lancar karena normalnya piutang dagang 

berjangka waktu pendek.  
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2.3.2. Piutang di PT. Solo Murni Surakarta 

Piutang di PT. Solo Murni yang sudah berjalan di terapkan sistem 

plafon, namun pada penerapan ini masih menggunakan metode perkiraan 

yang kemudian di ajukan ke accounting pusat agar mendapat persetujuan . 

Dengan metode ini akan menimbulkan penilaian yang subyektif. Kesalahan 

yang fatal bisa berakibat piutangnya macet atau bahkan tidak terbayar.  

 

2.4. Metode Fuzzy Multiple Attribute Decission Making (FMADM) 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan 

kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap 

atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan 

menyeleksi alternatif yang sudah diberikan.  Pada dasarnya, ada 3 pendekatan 

untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subyektif, pendekatan 

obyektif dan pendekatan integrasi antara subyektif dan obyektif.  

Masing – masing pendekatan miliki kelebihan dan kelemahan. Pada 

pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subyektif dari 

pengambilan keputusan, sehingga beberapa factor dalam proses perangkingan 

alternative bias di tentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, 

nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari 

pengambil keputusan (Kusumadewi,2006). 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk meyelesaikan 

masalah FMADM antara lain ( Kusumadewi,2006): 

a. Simple Additive Weighting (SAW) 
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b. Weighting Product (WP) 

c. ELECTRE 

d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

e. Analyis Hierarchy Prosess (AHP) 

 

2.5. Metode Simple Additive Wighting (SAW) 

2.5.1. Pengertian Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 

berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut.  

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrikskeputusan (x) ke 

suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua ratng alternatif yang 

ada (Kusumadewi,2006). 

Rumus SAW menentukan benefit dan cost 

rij   =    

{
 

 
𝑋𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥  𝑥𝑖𝑗
𝑖

    Jika j adalah atribut keuntungan ( 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)

𝑀𝑖𝑛  𝑋𝑖𝑗
𝑖

𝑋𝑖𝑗
     Jika j adalah atribut biaya (𝑐𝑜𝑠𝑡)                        

       

Keterangan :  

 r𝑖𝑗           =    Nilai rating kinerja ternormalisasi 

 𝑥𝑖𝑗           =    Nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

Max𝑖𝑗      =     Nilai terbesar dari setiap kriteria 

Min𝑖𝑗       =     Nilai terkecil dari setiap kriteria 

Benefit   =     Jika nilai terbesar adalah yang terbaik 

Cost        =     Jika nilai terkecil yang terbaik. 
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Dimana r𝑖𝑗 adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternative Ai 

pada atribut Cj; i=1,2…m dan j=1,2,…n.  

2.5.2. Langkah Penyelesaian  

Pada metode Fuzzy MADM dengan metode SAW. Adapun langkah – 

langkahnya sebagai berikut : 

1. Memberikan nilai setiap alternative (Ai) pada setiap kriteria (Cj) 

yang sudah ditentukan , dimana nilai i=1,2,…m dan j=1,2,…n.  

2. Memberikan nilai bobot (W) yang didapatkan berdasarkan nilai 

crips. 

3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating  

kerja ternormalisasi (r𝑖𝑗 ) dari alternative Ai pada atribut Cj 

berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut ( 

atribut keuntungan/benefit = MAKSIMUM atau atribut biaya/cost = 

MINIMUM . Apabila berupa atribut keuntungan maka nilai crips  

(Xij) dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai crips  MAX 

(MAX Xij) dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai crips (Xij) 

setiap kolom.       

4. Melakukan proses perangkingan untuk setiap alternative (Vi) 

dengan cara mengalikan nilai bobot (wi) dengan niali rating kinerja 

ternormalisasi (rij) (Kusumadewi,2006). 
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2.6. PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP atau PHP: Hypertext Processor merupakan salah satu bahasa 

pemrograman di sisi server untuk membuat web dinamis. Bahasa pemrograman 

PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf, pada tahun 1995 Lerdorf membuat 

sebuah alat untuk yang kemudian disebut “Personal Home Page”. PHP sendiri 

merupakan bahasa pemrograman yang bebas dipergunakan (open source), dan 

sudah banyak digunakan oleh pengembang website. PHP juga berdiri sebagai 

platfrom yang mampu dijalankan di berbagai sistem operasi, baik di Windows, 

UNIX, Linux maupun Mac, dan juga mendukung penggunaan beberapa 

database, salah satunya adalah MySQL. (Priyanto Hidayatullah, 2014). 

Bahasa pemrograman PHP memiliki banyak kelebihan, beberapa 

diantaranya seperti dibawah ini : 

1. Performansi yang tinggi : PHP mempunyai performansi yang sangat 

efisien, dibuktikan dengan banyaknya website yang dibangun dengan 

menggunakan PHP. 

2. Dapat digunakan di berbagai DBMS (Database Management System) : 

PHP mendukung penggunaan database sebagai pendukung aplikasi. 

Berbagai DBMS yang bisa terintegrasi dengan PHP diantaranya MySQL, 

PostgreSQL, MySQL, Oracle, dbm, filpro, Hyperware, Informix, 

Interbase and Sybase databases dan lain-lain. Dan dapat juga dengan 

menggunakan Open Database connectivity Standard (ODBC) sehingga 

bisa digunakan untuk produk dari Microsoft dan yang mendukung 

koneksi ODBC. 
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3. Dibangun dengan kepustakaan yang memadai untuk berbagai 

penggunaan web : banyaknya doveloper yang menggunakan PHP sebagai 

bahasa pemrograman yang digunakan, maka PHP sendiri mendukung 

kepustakaan yang lengkap misalnya penggunaan pengaturan gambar 

dengan ekstensi GIF, JPG yang diperkecil atau diperbesar dari bentuk 

aslinya, pembuatan dokumen PDF, ekspor dan impor dokument EXCEL 

dan lain-lain. 

4. Harga yang murah karena sifatnya open source : karena sifatnya open 

source (gratis) maka pengguna bisa bebas memakai maupun 

mendownload pengembangan produk PHP berbagai versi, misalnya 

di http://www.php.net. 

5. Mudah dipelajari dan digunakan : kode program dari PHP juga 

merupakan atau didasarkan pada bahasa pemrograman yang lain 

misalnya bahasa C, Perl atau Java, sehingga denggan mempunyai atau 

mengetahui bahasa pemrograman tersebut secara otomatis akan mudah 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

6. Mudah diaplikasikan di beberapa sistem operasi : PHP merupakan 

bahasa pemrograman yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi, 

misalnya Windows, Unix, Linux, FreeBSD. Sehingga tidak perlu 

merubah kode program jika digunakan lintas sistem operasi.  

7. Kebebasan pemakaian kode program : Pengembangan aplikasi dengan 

menggunakan PHP bisa juga digunakan untuk hasil aplikasi yang gratis 

maupun digunakan untuk hasil aplikasi yang berbayar (diperjual belikan) 

meskipun bahasa pemrograman PHP sendiri adalah open source (gratis). 

http://www.php.net/
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2.7. MySQL  

Priyanto (2014) mengemukakan, MySQL (My Structure Query 

Language) adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open 

source, artinya siapa saja dapat menggun akannya secara bebas. MySQL 

sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux. Karena sifatnya yang 

open source, MySQL dapat berjalan pada semua platform baik Windows 

maupun Linux. Selain itu, MySQL juga merup akan program pengakses 

database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi-

user (banyak pengguna). Saat ini database MySQL telah digunakan hampir 

oleh semua pemrogram database, terlebih dalam pemrograman web. 

Kelebihan lain dari MySQL adalah penggunaan bahasa query yang 

dimiliki SQL (Structured Query Language). SQL adalah suatu bahasa 

permintaan yang terstruktur dan telah distandarisasi untuk semua program 

pengakses database seperti Oracle, PosgreSQL, SQL Serv er, dan lain-lain. 

Sebagai sebuah program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface). MySQL dapat didukung 

oleh hampir semua program aplikasi baik yang open source seperti PHP 

maupun yang tidak, yang ada pada platform Windows seperti Visual Basic, 

Delphi, dan lainnya. 

 

2.8. Unified Model Language(UML) 

Unified Model Language(UML) merupakan sebuah bahasa untuk 

menguraikan spesifikasi yang sudah distandarisaikan untuk tujuan permodelan 

suatu objek. Berikut ini beberapa diagram yang digunakan dalam UML. 
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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 2.1 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. 

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.  
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No Nama Simbol Keterangan 

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.  

 

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

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

   Tabel  2.2 Simbol Activity Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1 Status awal 
 

Status awal aktivitas 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah 

status awal. 
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No Nama Simbol Keterangan 

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. 

 

 

 

6 Fork 

 

Fork, digunakan untuk 

menunjukkan kegiatan 

yang dilakukan secara 

paralel. 

 

7 Join 

 

Join, digunakan utk 

menunjukkan kegiatan 

yang digabungkan. 
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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  2.3 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; biasanya 

dinyatakan menggunakan kata 

benda di awal frase nama aktor 

 

2 Lifeline 

 

Merepresentasikan partisipasi 

dari objek dalam melakukan 

interaksi. 

3 
Waktu aktif 

 

 

Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan berinteraksi pesan. 
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No Nama Simbol  Keterangan 

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.  

 

4. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

sistem. 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. 

 

 



25 
 

Tabel  2.4 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 aktor 

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 
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2.6 Konsep Basis Data 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri 

merupakan fakta mengenai obyek, orang dan lain-lain. 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. 

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. 

 

 

 


