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BAB II  

LANDASAN TEORI 
 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini akan digunakan lima tinjauan pustaka yang nantinya dapat 

mendukung penelitian, berikut ini merupakan tinjauan pustaka yang diambil yaitu: 

Tabel 2.1  Tinjauan Pustaka 

No. Nama dan 

Tahun 

Judul 

Literatur 1 Ocktaviani 

Zega (2018) 

Aplikasi System Management Task Dan 

Penilaian Kerja (KPI) Pada PT Intisoft Mitra 

Sejahtera 

Literatur 2 Wala Erpurini 

(2019) 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(Simpeg) Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan  

Literatur 3 Riana Isti 

Muslikhah 

(2019) 

Dukungan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian Terhadap Pengambilan 

Keputusan Di Bkpp Kabupaten Sukoharjo 

Literatur 4 Adhitya Dwi 

Pancasakti 

(2015) 

Model Aplikasi Monitoring Sistem Absensi 

Sidik Jari Sebagai Pendukung Keputusan 

Untuk Penilaian Kinerja Pegawai 

Literatur 5 Apriyanto 

Noer Setiawan 

(2018) 

Sistem Pendukung Keputusan Penilaian 

Kinerja Karyawan PT Harjamukti Jaya 

Mandiri Menggunakan Metode Simple 

Addtive Weighting 

2.1.1 Literatur 1 

Maria Ocktaviani Zega (2018). Universitas Mercubuana Jakarta. Aplikasi 

System Management Task Dan Penilaian Kerja (KPI) Pada Pt Intisoft Mitra 

Sejahtera. Saat ini yang di gunakan adalah menggunakan Whatsapp group maka hal 

ini sangat menyulitkan untuk merekap complain mana yang sudah tertangani, yang 

sedang di tangani, dan yang belum tertangani. Key Performance Indikator. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan 

manfaat bagi PT Intisoft Mitra Sejahtera dalam mengelola tiket yang disampaikan 

oleh client, mengatur kebijakan modifikasi program, dan dapat melihat penilaian 
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terhadap kinerja karyawan yang mengerjakan tiket serta mempermudah client 

dalam mendapatkan informasi yang cepat mengenai kendala yang mereka alami 

dengan mengubahnya menjadi tiket pada aplikasi tersebut. Hasil yang dicapai yaitu 

aplikasi web dan android yang berfungsi untuk mengelola task dan penilaian kerja 

yang dapat membantu mengawasi, serta mendokumentasikan permasalahan yang 

ada pada perusahaan dan juga menilai kinerja karyawan dalam menangani laporan 

permasalahan yang telah dilaporkan oleh client. (Zega et al., 2018) 

Perbedaan penelitian yang dilakukan terhadap penelitian terhadulu dengan 

penilitian yang dilakukan yaitu pada proses penilaian yang dilakukan peneliti pada 

Dinas Pendidikan serta metode pengembangan yang dilakukan berupa extreme 

prorgamming. 

2.1.2 Literatur 2 

Wala Erpurini (2019). Fakultas Ekonomi Universitas Nasional PASIM. 

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Instalasi Narkotika, Psikotropika Dan Zat 

Adiktif (Napza) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Masalah. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dan metode asosiatif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sistem informasi manajemen kepegawaian, lingkungan kerja dan 

kinerja karyawan, serta untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi 

manajemen kepegawaian dan lingkungan kerja baik secara parsial maupun simultan 

terhadap kinerja karyawan pada Instalasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

(NAPZA) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Meningkatkan kinerja karyawan 

dengan lebih sering mengadakan pelatihan penggunaan Sistem Informasi 
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Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) secara maksimal, sehingga kesalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan dapat berkurang. (Erpurin i, 2017) 

Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti terdahulu hanya melakukan 

pengolahan data kepegawaian tanpa adanya proses penilaian kinerja dan pada 

penelitian yang dilakukan terdapat pengolahan data pegawi dan penilaian kinerja. 

2.1.3 Literatur 3 

Riana Isti Muslikhah (2019). Pendidikan Administrasi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. Dukungan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian Terhadap Pengambilan Keputusan Di Bkpp Kabupaten Sukoharjo. 

Kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo 

yaitu: keterbatasan anggaran dan keterlambatan dalam input data. Metode 

penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui implementasi 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKPP Kabupaten Sukoharjo, 

mengetahui dukungan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian dalam pengambilan keputusan bidang kepegawaian di BKPP 

Kabupaten Sukoharjo, mengetahui kendala dalam implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian di BKPP Kabupaten Sukoharjo. Informasi yang 

dihasilkan oleh SIMPEG di BKD saat ini sudah mampu untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penempatan, mutasi dan pensiun 

pegawai. (Muslikhah, 2019) 

Perbedaan pada penerapan metode oleh peneliti yaitu extreme programming 

dan menerapkan penilaian menggunakan key performance indicator. 
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2.1.4 Literatur 4 

Adhitya Dwi Pancasakti (2015). Teknik Informatika STMIK Raharja. Model 

Aplikasi Monitoring Sistem Absensi Sidik Jari Sebagai Pendukung Keputusan 

Untuk Penilaian Kinerja Pegawai. Permasalahan yang ada di PT. PLN (Persero) 

P3B Jawa Bali adalah proses absensi yang berjalan pada PT. PLN (Persero) P3B 

Jawa Bali masih dilakukan secara semi komputerisasi dalam hal proses pengolahan 

data absensi pegawai dan maka dari itu sering terjadi kecurangan pada proses 

absensi seperti penitipan absensi dan pulang sebelum jam kerja berakhir. SDLC 

(siklus hidup pengembangan sistem). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dibagian sumber daya manusia 

umumnya dan bagian administrasi personalia khususnya. Perancangan sistem 

monitoring data kehadiran menggunakan sidik jari ini menangani input dari 

seseorang yang telah terdaftar dalam database, sedangkan output yang ditampilkan 

menampilkan laporan yang berhubungan dengan laporan absensi untuk 

dipergunakan sebagai pendukung dalam penilaian kinerja pegawai, sekaligus dapat 

dijadikan data sebagai penunjang dan penunjang keputusan.  

Perbedaan pada proses kepegawaian yang dilakukan terletak pada bagian 

absensi sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini terdapat proses 

permohonan izin, sakit, cuti dan dinas luar. 

(Junaidi, Anu grah and Pancasakti, 2 015)  

2.1.5 Literatur 5 

Apriyanto Noer Setiawan (2018). STMIK Catur Insan Cendikia Cirebon. 

Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan PT Harjamukti Jaya 

Mandiri Menggunakan Metode Simple Addtive Weighting. Masalah yang membuat 

PT. Harjamukti Jaya Mandiri saat menentukan penilaian kinerja karyawan adalah 
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kurang adil, kurang realistis valid dan relevan. Simple Additive Weighting (SAW). 

Tujuannya agar memberikan informasi mengenai kriteria apa saja yang di pakai 

dalam menilai kinerja karyawan, berapa bobot nilai yang dipakai untuk penilaian 

kinerja karyawan dan menampilkan hasil dari penilaian kinerja karyawan. Dengan 

menggunakan sistem pendukung keputusan ini dapat mempermudah divisi Staff 

Manager PT. Harjamukti Jaya Mandiri untuk menilai karyawan dengan kinerja 

yang baik secara adil, realistis, valid dan relevan. 

Perbedaan penelitian terlihat pada penerapan metode penilaian yaitu 

menggunakan metode Simple Addtive Weighting dan peneliti menggunakan metode 

key performance indicator.(Sokibi and Setiawan, 2018) 

 

2.2 Sistem Informasi 

Pengertian menurut Krismiaji (2015) Sistem informasi adalah cara-cara yang 

diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan 

data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 

mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah 

organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Definisi menurut Nas (2018) Sistem informasi adalah sistem pemrosesan data, 

merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan 

komponen (baik manual maupun berbasis komputer) yang terintegrasi untuk 

mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi 

mengenai saldo persediaan. 
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Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

adalah kumpulan data yang terintegritasi dan saling melengkapi dengan 

menghasilkan output yang baik guna untuk memecahkan masalah dan pengambilan 

keputusan. 

 

2.3 Sistem Informasi Manajemen 

Menurut Yusuf (2018) Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem 

berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang 

memiliki kebutuhan serupa. 

Sistem informasi manajemen organisasi menurut Kadir (2014) adalah sebuah 

sistem manusia atau mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi 

guna mendukung fungsi operasi, menejemen, dan pengambilan keputusan dalam 

sebuah. 

Berdasarkan definisi tersebut sistem manajemen merupakan sebuah sistem 

berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna dengan 

menyajikan informasi, manajemen dan  pengambilan keputusan. 

 

2.3.1 Tujuan dan fungsi Sistem Informasi Manajemen  

1. Tujuan Sistem Informasi Manajemen di antara Tujuan Sistem Informasi 

Manajemen adalah:  

a. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga 

pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.  

b. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, 

pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 

c. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.  
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Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya 

perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui 

bagaimana cara menggunakannya. 

2. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Ada beberapa persyaratan agar informasi 

yang dibutuhkan itu dapat berfungsi, bermanfaat bagi para pengambil keputusan 

dan pengguna lainnya, yaitu:  

a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.  

b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan.  

c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.  

 

Dengan demikian jelas bahwa SIM yang efektif dapat memperlancar 

manajemen dalam  pencapaian tujuan organisasi.  Sistem Informasi Manajemen 

yang efektif yaitu Sistem Informasi Manajemen yang dapat berfungsi dalam proses 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Hal tersebut dapat 

tercapai dengan disediakannya informasi yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam 

jumlah, kualitas, waktu dan maupun biaya. 

 

2.3.2 Tahapan-tahapan Sistem Informasi Manajemen  

Tahapan-tahapan dalam Sistem Informasi pendidikan adalah sebagai berikut:  

a. Bagian pengumpul data bertugas mengumpulkan data, baik bersifat internal 

maupun eksternal. Data internal merupakan data yang berasal dari dalam 

organisasi (level manajemen), sedangkan data eksternal merupakan data yang 
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berasal dari luar organisasi akan tetapi masih terdapat hubungan dengan 

perkembangan organisasi.  

b. Bagian proses data bertugas memproses data dengan mengikuti serangkaian 

langkah atau pola tertentu sehingga data di rubah ke dalam bentuk informasi 

yang lebih berguna. Pada pemrosesan data bisa dilakukan secara manual 

maupun dengan bantuan mesin. Bagian pemroses data terdiri dari beberapa ahli 

yang bertugas membentuk data menjadi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan level-level manajemen. Karena kebutuhan setiap manajer berbeda, 

maka kebutuhan data pada tiap-tiap manajer  berbeda pula.  

c. Bagian penyimpan data bagian penyimpanan data bertugas menyimpan data. 

Penyimpanan data sangat diperlukan, karena tujuan utamanya adalah demi 

keamanan data. Apabila level-level manajemen membutuhkan data baik data 

berupa bahan mentah maupun data yang telah diolah, maka data dapat diambil 

dan digunakan sesuai dengan kebutuhan manajer.  

d. Bagian Pemrogram data Apabila Sistem Informasi Manajemen sudah memiliki 

perangkat komputer, maka bagian pemrogram data disebut Programmers, yaitu 

kelompok ahli yang bertanggung jawab atas penyusunan program untuk 

diberikan kepada Perangkat komputer. Karena komputer memiliki bahasa 

sendiri, maka tugas programmer adalah membahasakan data-data yang telah 

dihimpun sesuai dengan bahasa komputer. 

 

2.4 Web Based 

Menurut  Urbieta et al. (2019),  Web Based  adalah aplikasi yang dibuat 

berbasis web yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya. 
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Dengan membuat sistem berbasis web based ada beberapa hal yang penting dan 

harus kita pikirkan sebelum membangun sistem tersebut, diantaranya: 

1. Tidak membutuhkan hardware dengan spesifikasi yang tangguh untuk 

menjalankan aplikasinya. 

2. Server yang dibutuhkan cukup diinstallkan tools pendukung saja agar klien 

mudah menjalankan aplikasi 

3. Infrastruktur jaringan yang dibutuhkan juga cukup besar karena aplikasi yang 

dibuat dapat diakses dari jaringan luar (internet). 

4. Aplikasi berbasis web based dapat diakses dari berbagai perangkat dengan 

syarat menggunakan web browser saja sudah dapat mengaksesnya. 

5. Jika aplikasi yang sudah jadi ingin di update, sangat mudah untuk 

melakukannya karena tidak membutuhkan membuka keseluruhan aplikasi. 

 

2.4.1 CodeIgniter 

Menurut Raharjo (2018), CodeIgniter adalah Framework untuk bahasa 

pemprograman PHP, yang dibuat Rick Ellis pada tahun 2006. CodeIgniter memiliki 

banyak fitur yang membantu para pengembang PHP untuk dapat membuat aplikasi 

secara mudah dan cepat serta memiliki sifat yang fleksibel dapat mengembangkan 

dalam perangkat web, dekstop maupun mobile. 

CodeIgniter memilki konsep atau pola Model-View-Controller (MVC) 

sehingga kode-kode dapat di sederhanakan. 



14 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Arsitektur MVC 

Sumber : (Raharjo, 2018) 

   

2.4.2 PHP 

Menurut Subagja (2018), PHP adalah bahasa server-side-scripting yang 

menyatudengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. 

 

Menurut Aryani et al., (2015), berpendapat bahwa PHP Hypertext 

Preprocessor adalah bahasa pemograman web server-side yang bersifat open 

source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada 

server (server side HTML embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan 

untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan 

ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini 

menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru/up to date. Semua 

script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. Dengan 

menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis. 

 

Sehingga PHP merupakan bahasa pemerograman yang digunakan oleh 

pengembang untuk membuat sistem website dengan kumpulan bahasa HTML dan 

script lainya. 

 



15 

 

 

 

2.4.3 MySql 

Menurut MySQL (2018), MySQL adalah singkatan dari Structue Query 

Language yang digunakan untuk mendefinisikan structure data, memodifikasi data 

pada basis data, menspesifikasi batasan keamanan (security), hingga pemeliharaan 

data. 

 

Menurut  Amin (2018) mendefinisikan mysql adalah RDBMS yang cepat dan 

mudah digunakan, serta sudah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. 

 

MySQL merupakan bahasa standar yang paling banyak digunakan untuk 

mengakses data base relasional dan merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan 

secara bebas. 

 

2.5 Extreme Programming 

Menurut Suryantara (2017) extreme programming merupakan salah satu 

metodologi rekayasa perangkat lunak yang banyak digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi oleh para developer dan merupakan pengembangan 

proyek yang memerlukan adaptasi yang cepat dalam perubahan-perubahan yang 

terjadi selama pengembangan aplikasi. Tujuan pengggunaan metode tersebut untuk 

menghasilkan perangkat lunak yang berikualitas serta produktif dengan siklus 

pengembangan yang cukup singkat. Berikut merupakan konsep extreme 

programming. 
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Gambar 2.2 Extreme Programming 

Sumber: (Suryantara, 2017) 

 

a. Kelebihan model Extreme Programming    

Komunikasi dalam XP dibangun dengan melakukan pemrograman 

berpasangan (pair programming). Developer didampingi oleh pihak klien dalam 

melakukan coding dan unit testing sehingga klien bisa terlibat langsung dalam 

pemrograman sambil berkomunikasi dengan developer. Selain itu perkiraan beban 

tugas juga diperhitungkan. 

a. Menekankan pada kesederhanaan dalam pengkodean: “What is the simplest 

thing that could possibly work?” Lebih baik melakukan hal yang sederhana dan 

mengembangkannya besok jika diperlukan. Komunikasi yang lebih banyak 

mempermudah, dan rancangan yang sederhana mengurangi penjelasan. 

b. Setiap feed back ditanggapi dengan melakukan tes, unit test atau system 

integration dan jangan menunda karena biaya akan membengkak (uang, 

tenaga, waktu). 

c. Banyak ide baru dan berani mencobanya, berani mengerjakan kembali dan 

setiap kali kesalahan ditemukan, langsung diperbaiki. 
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b. Kelemahan model Extreme Programming  

Kelemahan pada pengembangan tersebut dapat dilihat berdasarkan kesesuaian 

pengembangan yang dilakukan, berikut adalah kelemahan metode pengembang  

sistem: 

1. Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu 

diterima. 

2. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal (prinsip simplicity dan juga 

anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga). 

 

2.5.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian sebagai langkah-langkah penelitian yang harus 

dikerjakan, berkut adalah tahapan penelitian extreme progrmamming. 

a. Tahap Perencanaan 

Peneliti atau pengembang memutuskan bagaimana hasil story dari pengguna 

dibangun dengan komitmen telah disepakati, adapun story-story yang 

dilakukan dengan cara : 

1. Pengguna menceritakan apa permasalahan pada sistem yang digunakan dan 

sistem seperti apa yang  akan dibangun. 

2. Berdasarkan hasil cerita pengguna maka peneliti menentukan poin pada 

bagian value untuk memutuskan apa saja yang akan dibangun. 

3. Dari hasil kesepakatan tersebut maka peneliti menentukan acceptence 

criteria test yaitu menentukan kriteria-kriteria apa saja yang nantinya 

sebagai acuan terhadap sistem yang akan di uji. 
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4. Sehingga hasil peneliti menyimpulkan berapa kali akan dilakukan realies 

dan perbaikan pada tahap interation plan merencanakan berapa kali akan 

dilakukan uji terhadap sistem yang dibangun. 

 

b. Tahap Perancangan 

Extreme programming pada proses pembuatan desain di lakukan untuk 

memberikan informasi gambaran sistem yang akan dibangun, berikut adalah 

beberapa desain yang akan dilakukan oleh peneliti: 

1. CRC card untuk mengenali dan mengatur object oriented class yang sesuai 

dengan pengembangan. Jika pada saat perancangan terdapat ketidak 

sesuaian maupun perbaikan maka akan dilakukan  

2. Spike solution yang dilakukan kepada pengguna untuk mendapatkan 

kesesuaian antara ke inginan pengguna dengan pengembanan yang 

dilakukan.  

3. Prototype adalah bagian perancangan berupa user interface dalam bentuk 

wireframing untuk mempermudah pengguna melihat desain sistem. 

 

c. Tahap Pengkodean 

Pada proses pengkodean peneliti menyesuiakan terhadap story pengguna 

sehihngga sistem yang dibangun sesuai, proses pengkodean yang diakukan 

yaitu: 

1. Pair Programming merupakan tahap sistem dibangun dengan bahasa 

pemprograman dan media penyimpanan yang telah disepakati. 
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2. Refactory merupakan tahapan yang dilakukan ketika terjadi ketidak sesuaian 

kode program sehingga dilakukan perbaikan guna mendapatkan hasil yang 

sesuai. 

 

d. Tahap Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan oleh pengguna sebagai user dengan melakukan uji 

sesuai dengan acceptance test yang telah ditentukan dan disetujui. Unit test 

yang telah dibuat fokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistem. Sehingga 

sistem dapat disimpulkan telah sesuai dan dapat di realies. 

 

2.6 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Rosa and Shalahuddin (2019) UML (unified Modelling Language) 

adalah bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem 

dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Berikut ini merupakan 

penjelasan tentang masing-masing diagram yang ada pada UML (Unified 

Modelling Language). 

 

2.6.1 Use Case Diagram 

Menurut Rosa and Shalahuddin (2019) Use case mendeskripsikan sebuah 

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

case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut 

simbol-simbol yang akan digunakan dalam menggambarkan Use Case Diagram  

dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Deskripsi 

 

1. 

 Usecase 

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. 

 Aktor 

Aktor seseorang/sesuatu yang berinteraksi dengan 

yang akan dibuat. diluar sistem informasi. 

Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda 

 

3. 

 Asosiasi/association merupakan komunikasi 

antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada 

use case atau use case memiliki interaksi dengan 

aktor. 

 

4. 

 Generalisasi (generalization) merupakan 

hubungan (umum – khusus) antara dua buah use 

case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum  

 

5. 

 

<<Include>> 

 

 Include berarti use case yang ditambahkan akan 

dipanggil saat use case tambahan dijalankan. 

 

 

6. 

 

<<Extend>> 

 

Ekstensi (extend) merupakan use case tambahan 

ke sebuah  use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. 

Sumber :(Rosa and Shalahuddin, 2019) 

 

2.6.2 Activity Diagram 

Menurut Rosa and Shalahuddin (2019) activity diagram menggambarkan 

aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 
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yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut simbol-simbol yang akan digunakan 

dalam menggambarkan activity diagram dapat dilihat pada tabel 2.2  berikut ini : 

Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram 

No. Simbol Keterangan 

 

1. 

 Status awal aktivitas sitem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

 

2. 

 Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

 

3. 

 
Percabangan (Decision) merupakan asosiasi 

percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

 

4. 

 

 

Penggabungan (Join) merupakan asosiasi 

penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

 

5. 

 

Nama swimlane 

 

Swimlane  

Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas. 

 

6. 

 Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

2.6.3 Class Diagram 

Menurut Rosa and Shalahuddin (2019) Class diagram mengembangkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Berikut simbol-simbol yang akan digunakan dalam 

menggambarkan Class Diagram dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.4 Simbol Class Diagram 

No. Simbol Deskripsi 

 

1. 

 
 

Nama_ elas 

+Atribute 

+Operasi 

 

Kelas pada struktur sistem. 
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2. 
Antar Muka/Interface 

 

Nama_Interface 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

 

3. 

Asosiasi / Asociation 

 

Relasi antar kelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan symbol 

 

4. 

Asosiasi Berarah / 

Directed Association 

  

Relasi antar kelas dengan makna kelas yang 

satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan symbol. 

 

5. 

Generalisasi 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesialisasi (umum khusus) 

 

6. 

Agregasi / aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan maksna semua 

bagian (whole-part) 

Sumber: (Rosa and Shalahuddin, 2019) 

 

2.7  Balsamiq Mockups 

Menurut Enggar (2016) Balsamiq Mockups adalah salah satu software yang 

digunakan dalam pembuatan desain atau prototyping dalam pembuatan tampilan 

user interface sebuah aplikasi. Dengan menggunakan Balsamiq Mockup kita 

dimudahkan dalam pembuatan user interface karena Balsamiq Mockup sudah 

menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping 

aplikasi yang akan kita buat. Software ini berfokus pada konten yang ingin 

digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

 

Balsamiq merupakan aplikasi yang disediakan untuk para designer guna 

mendesign mockups, dimana mockups adalah sebagai sebuah model dari suatu 

struktur atau alat baik full size ataupun berupa miniatur yang digunakan untuk 

pembelajaran, demo, test desain, promosi, dsb. 
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2.8 Pengujian ISO  25010 

ISO/IEC 25010 merupakan model kualitas sistem dan perangkat lunak yang 

menggantikan ISO/IEC 9126 tentang software engineering (International 

Organisation for Standarisation, 2011). Product quality ini juga digunakan untuk 

tiga model kualitas yang berbeda untuk produk perangkat lunak antara lain: 

1. Kualitas dalam model penggunaan, 

2. Model kualitas produk 

3. Data model kualitas 

 
Gambar 2.3 ISO/IEC 25010 

 

Model kualitas produk terdiri dari delapan karakteristik yang berhubungan 

dengan sifat statis perangkat lunak dan sifat dinamis dari sistem komputer. Model 

ini berlaku untuk sistem komputer dan produk perangkat lunak. Karakteristik yang 

didefinisikan oleh kedua model tersebut relevan untuk semua produk perangkat 

lunak dan sistem komputer. Karakteristik dan subkarakteristik memberikan 

terminologi yang konsisten untuk menentukan, mengukur dan mengevaluasi 

kualitas sistem dan perangkat lunak. Mereka juga menyediakan seperangkat 

karakteristik kualitas yang sesuai dengan persyaratan kualitas yang dapat 

dibandingkan untuk kelengkapan. 

 



24 

 

 

 

2.8.1 Functional Suitability 

Sejauh mana perangkat lunak mampu menyediakan fungsi yang memenuhi 

kebutuhan yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Karakteristik ini dibagi 

menjadi beberapa karakteristik yaitu. 

1. Functional completeness, sejauh mana fungsi yang disediakan mencakup 

semua tugas dan tujuan pengguna secara spesifik. 

2. Functional correctness, sejauh mana produk atau sistem menyediakan hasil 

yang benar sesuai kebutuhan. 

3. Functional appropriateness, sejauh mana fungsi yang disediakan mampu 

memfasilitasi penyelesaian tugas dan tujuan tertentu. 

 

2.8.2 Compatibility 

Sejauh mana sebuah produk, sistem atau komponen dapat bertukar informasi 

dengan produk, sistem atau komponen dan/atau menjalankan fungsi lain yang 

diperlukan secara bersamaan ketika berbagi perangkat keras dan environment 

perangkat lunak yang sama. Karakteristik ini dibagi menjadi 2 karakteristik yaitu. 

1. Co-existence, sejauh mana produk atau sistem dapat menjalankan fungsi 

yang dibutuhkan secara efisien sementara berbagi sumber daya dengan 

produk atau sistem yang lain tanpa merugikan produk atau sistem tersebut. 

2. Interoperability, sejauh mana dua atau lebih produk, sistem atau 

komponendapat bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut. 
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2.8.3 Usability 

Sejauh mana sebuah produk atau sistem dapat digunakan oleh user tertentu 

untuk mencapai tujuan dengan efektif, eficiency, dan kepuasan tertentu dalam 

konteks penggunaan. Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa karakteristik yaitu. 

1. Appropriateness recognizability, sejauh mana pengguna dapat mengetahui 

apakah sistem atau produk sesuai kebutuhan mereka. 

2. Learnability, sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh 

pengguna untuk mencapai tujuan tertentu yang belajar menggunakan sistem 

atau produk dengan efisien, efektif, kebebasan dari resiko dan kepuasan 

dalam konteks tertentu. 

3. Operability, sejauh mana produk atau sistem mudah dioperasikan dan 

dikontrol. 

4. User error protection, sejauh mana produk atau sistem melindungi 

pengguna terhadap membuat kesalahan. 

5. User interface aesthetics, sejauh mana antarmuka pengguna dari produk 

atau sistem memungkinkan interaksi yang menyenangkan dan memuaskan 

pengguna. 

6. Accessibility, sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh semua 

kalangan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai konteks penggunaan. 

 

2.8.4 Reliability 

Sejauh mana sebuah sistem, produk atau komponen dapat menjalankan fungsi 

tertentu dalam kondisi tertentu selama jangka waktu yang ditentukan. 

Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa subkarakteristik yaitu. 
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1. Maturity, sejauh mana produk atau sistem mampu memenuhi kebutuhan secara 

handal di bawah keadaan normal. 

2. Availability, sejauh mana produk atau sistem siap beroperasi dan dapat diakses 

saat perlu digunakan. 

3. Fault tolerance, sejauh mana produk atau sistem tetap berjalan sebagaimana 

yang dimaksud meskipun terjadi kesalahan pada perangkat keras atau 

perangkat lunak. 

4. Recoverability, sejauh mana produk atau sistem mampu dapat memulihkan 

data yang terkena dampak secara langsung dan menata ulang kondisi system 

seperti yang diinginkan ketika terjadi gangguan. 

 

2.8.5 Security 

Sejauh mana sebuah produk atau sistem melindungi informasi dan data 

sehingga seseorang atau sistem lain dapat mengakses data sesuai dengan jenis dan 

level otorisasi yang dimiliki. Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa 

karakteristik yaitu. 

1. Confidentiality, sejauh mana produk atau perangkat lunak memastikan data 

hanya bisa diakses oleh mereka yang berwenang untuk memiliki akses. 

2. Integrity, sejauh mana produk atau perangkat lunak mampu mencegah akses 

yang tidak sah untuk memodifikasi data. 

3. Non-repudiation, sejauh mana peristiwa atau tindakan dapat dibuktikan 

telah terjadi, sehingga tidak ada penolakan terhadap peristiwa atau tindakan 

tersebut. 

4. Accountability, sejauh mana tindakan dari suatu entitas dapat ditelusuri 

secara unik untuk entitas. 
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5. Authenticity, sejauh mana identitas subjek atau sumber daya dapat terbukti 

menjadi salah satu yang diklaim. 

 

2.8.6 Portability 

Sejauh mana keefektifan dan efisiensi sebuah sistem, produk atau komponen 

dapat dipindahkan dari satu perangkat keras, perangkat lunak atau digunakan pada 

lingkungan yang berbeda. Karakteristik ini dibagi menjadi beberapa karakteristik 

yaitu. 

1. Adaptability, sejauh mana produk atau sistem dapat secara efektif dan 

efisien disesuaikan pada perangkat lunak, perangkat keras dan lingkungan 

yang berbeda. 

2. Installability, sejauh mana produk atau sistem dapat berhasil dipasang atau 

dihapus dalam lingkungan tertentu. 

3. Replaceability, sejauh mana produk atau sistem dapat menggantikan produk 

atau sistem lain yang ditentukan untuk tujuan yang sama pada lingkungan yang 

sama. 

 

2.8.7 Performance Efficiency 

Kinerja relatif terhadap sumber daya yang digunakan dalam kondisi tertentu. 

Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa subkarakteristik yaitu. 

1. Time behaviour, sejauh mana respon dan pengolahan waktu produk atau 

sistem dapat memenuhi persyaratan ketika menjalankan fungsi. 

2. Resource utilization, sejauh mana jumlah dan jenis sumber daya yang 

digunakan oleh produk atau sistem dapat memenuhi persyaratan ketika 

menjalankan fungsi. 
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3. Capacity, sejauh mana batas maksimum parameter produk atau sistem dapat 

memenuhi persyaratan. 

 

2.8.8 Maintainability 

Sejauh mana keefektifan dan efisiensi dari sebuah produk atau sistem dapat 

dirawat. Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa subkarakteristik yaitu. 

1. Modularity, sejauh mana sistem terdiri dari komponen terpisah sehingga 

perubahan atau modifikasi pada salah satu komponen tersebut memiliki 

dampak yang kecil terhadap komponen yang lain. 

2. Reusability, sejauh mana aset dapat digunakan lebih oleh satu sistem atau 

digunakan untuk membangun aset lain. 

3. Analyzability, tingkat efektivitas dan efisiensi untuk mengkaji dampak 

perubahan pada satu atau lebih bagian-bagian produk atau sistem, untuk 

mendiagnosis kekurangan atau penyebab kegagalan produk, untuk 

mengidentifikasi bagian yang akan diubah. 

4. Modifiability, sejauh mana produk atau sistem dapat dimodifikasi secara 

efektif dan efisien tanpa menurunkan kualitas produk yang ada. 

5. Testability, tingkat efektivitas dan efisiensi untuk membentuk kriteria uji 

dari produk, sistem atau komponen dan uji dapat dilakukan untuk 

menentukan apakah kriteria tersebut telah terpenuhi. 

  


