
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini digunakan lima tinjauan pustaka yang nantinya dapat 

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

Tabel 2. 1 Daftar Literatur 

No.1 (Sundari, 2016) 

Judul Sistm Informasi Pelayanan Puskesmas Berbasis Web 

Jurnal Indonesia Journal on Software Engineering 

Volume & 
Halaman 

Vol.2, No.1  

Tahun 2016 

Penulis Jenie Sundari 

Identifikasi 

Masalah 

Pelayanan pasien pada proses berjalan di puskesmas masih 

belum maksimal karena pengolahan data pasien dan data 
rekam medis menggunakan media pembukuan atau 
manual. Maka pelayanan pasien pada puskesmas tersebut 

menjadi kurang efektif serta efisien, karena dengan cara 
manual akan memperlambat pembuatan laporan yang harus 

disediakan secara tepat waktu. 

Metode / Tools Waterfall 

Hasil penelitian 

Sistem informasi pelayanan pasien dirancang bertujuan 
untuk memudahkan administrasi puskesmas dalam 

mengolah data pasien dan rekam medis pasien hingga 
menjadi laporan yang dibutuhkan. 

  

No. 2 (Ibrahim & Maita, 2017) 

Judul 
Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar 

Jurnal Wahyu Hidayat Ibrahim, Idria Maita 

Volume & 

Halaman 
Vol 3, No 2  

Tahun 2017 

Penulis Wahyu Hidayat Ibrahim, Idria Maita 

Identifikasi 
Masalah 

Adapun kinerja sistem dalam pelayanan pengaduan 
masyarakat yang sedang berjalan masih kurang efektif dan 

efisien karena sistem pelayanan yang terjadi masih 
dilakukan secara manual, sehingga pelayanan publik 

khususnya dalam pengaduan masyarakat masih dirasa 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/issue/view/378


lambat dalam pengolahan dan respon pengaduan yang telah 
disampaikan oleh masyarakat dan laporan yang dibuat pun 

tidak akurat dan tepat waktu. 

Metode / Tools Prototype 

Tabel 2.1 Daftar Literatur (Lanjutan) 

Hasil penelitian 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah Sistem Informasi 
Pelayanan Publik Berbasis Web, dimana sistem baru 

mampu menyediakan form pengaduan berbasis web dan 
sistem dapat memberikan notifikasi berkaitan pengaduan 

yang belum di respon dari pihak administrasi, sistem ini 
juga membantu dalam pelaporan yang cepat dan akurat. 

  

No. 3 (Munandar & Masrizal, 2020) 

Judul 
Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas Tanjung Medan 

Kab. Labuhanbatu Selatan Berbasis Web 

Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi 

Volume & 
Halaman 

Vol 8, No 2  

Tahun 2020 

Penulis Musthafa Haris Munandar, Masrizal Masrizal 

Indentifikasi 
Masalah 

Sistem pelayanan khususnya dalam pendaftaran pasien 
masih dilakukan secara manual sehingga proses yang 
berjalan yang seperti ini masih dirasa kurang efisien dan 

efektif. ditambah lagi terdapat antrian yang panjang 
sehingga pasien yang ingin berobat harus berdesak 

desakkan hanya untuk menunggu antrian pendaftaran dari 
puskesmas. 

Metode/Tools Waterfall 

Hasil penelitian 

Dengan adanya sistem yang telah dikembangkan pasien 
akan lebih mudah untuk melakukan penyebaran informasi-

informasi pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas 
Tanjung Medan. Serta membantu mengelola pendaftaran 

pasien secara online tanpa melakukan antrian. 
  

No. 4 (Susena, Ratnawati, & Susanto, 2019) 

Judul 
Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen 
Pendataan Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM)  

Jurnal Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi 

Volume & 
Halaman 

Vol 4 No 1  

Tahun 2019 

Penulis Edy Susena, Anista Yulia Ratnawati, Edy Susanto 

Identifikasi 

Masalah 

Pada proses berjalan pada sistem IKM yaitu Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) masih dilakukan secara manual 
khususnya dalam pendataan dan pengarsipan sehingga 

https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/informatika/issue/view/226
http://sainstech.poltekindonusa.ac.id/index.php/view/issue/view/1


dalam pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan 
masih dirasa lambat.  

Metode / Tools Waterfall 

 

 

 

Tabel 2.1 Daftar Literatur (Lanjutan) 

Hasil penelitian 

Sistem informasi pendataan IKM di kabupaten Sragen 
untuk mendata data IKM, dapat memberikan laporan 

berdasarkan tahun pendataan, berdasarkan Kecamatan, 
berdasarkan desa dan berdasarkan komuditas. Laporan 

dapat berupa file Portable Data File (PDF) maupun dapat 
di-ekspor dalam bentuk Microsoft Excel. 

  

No. 5 (Rahardja, Aini, Apriani, & Khoirunisa, 2019) 

Judul 
Optimalisasi Informasi Manajemen Laporan Assignment 

Pada Website Berbasis Content Management System  

Jurnal Technomedia 

Volume & 
Halaman 

Vol 3, No 2 

Tahun 2019 

Penulis 
Untung Rahardja, Qurotul Aini, Desy Apriani, Alfiah 

Khoirunisa 

Identifikasi 

Masalah 

Perubahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini begitu 
pesat dengan ditinggalkannya metode belajar yang masih 

menggunakan cara konvensional. Mengerjakan tugas 
dengan buku, komunikasi tatap muka, mengumpulkan 

assignment dalam bentuk hardcopy, yang tentunya akan 
menyebabkan banyak kerugian dalam jangka waktu 
tertentu, seperti banyak assignment yang lama tertimbun 

dan sulit untuk ditemukan ketika dibutuhkan. 

Metode/Tools Prototype 

Hasil penelitian 

Metode pembelajaran ini dibuat untuk memaksimalkan 
cara menata laporan assignment mahasiswa guna efisiensi 

manajemen waktu, oleh karena itu metode pembelajaran ini 
dapat diterapkan sebagai manajemen pendidikan di 
pendidikan tinggi. Diharapkan dengan adanya metode ini 

dapat meningkatkan manajemen waktu dalam belajar 
sehingga memotivasi untuk mengeksplorasi kemampuan 

dalam proses pembelajaran yang ada. 

  



 Berdasarkan penelitian terdahulu seperti diatas menunjukan bahwa dengan 

adanya pengolahan data secara tersistem maka dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan sehingga peneliti mengembangkan sistem. 

 

2.2 Pengertian Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.2.1 Pengertian Sistem 

 Sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat 

bagaimana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan 

kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru (Firmansyah, Maulana, & 

Fatin Nadiyah, 2020). 

Sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan 

memproses masukan (input) sehingga menghasilkan keluaran (output) (Nugroho & 

Rohimi, 2020). 

Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Naingolan & Susafa'ati, 2018). 

Berdasarkan dari ketiga pengertian dari para peneliti sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sistem adalah elemen-elemen yang saling berkumpul, dan berinteraksi 

untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 

 

2.2.2 Pengertian Informasi 

 Informasi merupakan hasil dari pengolahan data akan tetapi tidak semua hasil 

dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak 



memberikan arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan 

informasi bagi orang tersebut (Rauf, 2017). 

 Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 

bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat 

mendatang (Huda, Nasution, & Yuhefizar, 2017). 

 Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi 

penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Munandar & Masrizal, 2020). 

 Berdasarkan dari ketiga pengertian dari para peneliti sebelumnya maka dapat 

disimpulkan informasi adalah data yang telah dikelola yang menghasilkan informasi 

yang berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan. 

 

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri 

dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

mengendalikan organisasi (Firmansyah, Maulana, & Fatin Nadiyah, 2020). 

 Sistem informasi adalah sistem pada suatu organisasi dengan tujuan untuk 

menghadapkan beberapa komponen dari kegiatan strategi organisasi dan 

menyediakan laporan sesuai dengan kebutuhan untuk pihak luar (Ryfan K & Zaidiah, 

2020). 

 Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling 

terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara 



mengolah data dengan alat yang namanya komputer sehingga memiliki nilai tambah 

dan bermanfaat bagi pengguna (D. D. Anggiawan, S. Y. Emerensye, & Boru, 2018).. 

 Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling 

terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara 

mengolah data dengan alat yang namanya komputer sehingga memiliki nilai tambah 

dan bermanfaat bagi pengguna. 

 

2.3 Pengertian Pelayanan 

 Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang lain 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Setyawan, Kalalinggi, & 

Anggraeiny, 2019).  

 Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk 

masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di 

restoran makanan) (D. D. Anggiawan, S. Y. Emerensye, & Boru, 2018). Menurut 

(Naingolan & Susafa'ati, 2018) hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum.  

b) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga 

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan 

berhasil guna (efisien dan efektif).  

c) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 



 

2.4 Pengertian Sistem Informasi Pelayanan Publik 

 Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi 

dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan serta 

disajikan secara manual ataupun elektronik (Ibrahim & Maita, 2017). Berdasarkan 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Salah satu hak 

konstitusional warga negara adalah mendapatkan pelayanan publik dari negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar warga Negara tersebut. Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

(Febryan, Erviantono, & Winaya, 2016). 

 Dari tinjauan diatas dapat disimpulkan sistem informasi pelayanan publik 

adalah sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan yang meliputi 

penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi 

dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai atau lebih baik lagi. 

 

2.5 Pengertian Website 

 Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang 

dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas 



melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan 

URL website (Firmansyah, Maulana, & Fatin Nadiyah, 2020). Web adalah sebuah 

layanan informasi yang menggunakan konsep hyperlink (tautan), yang memudahkan 

surfer (sebutan pemakai kom-puter untuk browsing)” (Naingolan & Susafa'ati, 2018). 

 Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa website merupakan media 

komunikasi yang interaktif dimana web mampu menampilkan data berupa teks, 

gambar, suara, animasi dan multimedia lainnya dan juga saling terkait sehingga 

memudahkan untuk surfer mencari data  

2.6 Bahasa Pemrograman Dan Tool Pendukung 

2.6.1 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. 

Biasanya mempunyai ekstensi .htm, .html, atau .shtml. HTML tersusun atas tag-tag, 

digunakan untuk menentukan tampilan dari dokumen HTML yang diterjemahkan 

oleh browser. Tag HTML tidak case sensitive (Pratiwi & Arifin, 2017). Yang dapat 

dilakukan dengan HTML  (Ibrahim & Maita, 2017)  yaitu:  

1. Mengatur tampilan dari halaman web dan isinya.  

2. Membuat tabel dalam halaman web.  

3. Mempublikasikan halaman web secara online.  

4. Membuat form yan dapat digunakan untuk menangani registrasi dan transaksi 

via web.  

5. Menambahkan objek seperti audio, video, animasi, java applet dalam web. 

 



2.6.2 Preprocessor Hypertext (PHP) 

PHP adalah singkatan dari Perl Hypertext Preprocessor adalah kode/skrip 

yang akan di eksekusi pada server side. Sifat server side berarti pengerjaan skrip 

dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke browser. Bahasa 

pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman yang bekerja dalam sebuah web 

server (Nugroho & Rohimi, 2020). PHP dapat berjalan pada sistem operasi yang 

beragam. Lahir di lingkungan Linux, namun sekarang dapat dijalankan pada sistem 

operasi windows atau yang lainnya. PHP cukup cepat berkembang dan banyak 

digunakan karena sintaksnya relatif mudah dan bersifat open source (Ibrahim & 

Maita, 2017). 

2.6.3 Javascript 

Javascript merupakan bahasa pemrograman berbasis script. Javascript 

memiliki kemampuan untuk menciptakan halaman web yang dinamis serta didukung 

oleh banyak web browser. Menggunakan javascript kita bisa juga membuat aplikasi 

interaktif pada halaman web. Beberapa tentang javascript (Pratiwi & Arifin, 2017):   

1. Java di desain untuk menambah interaktif suatu web.  

2. Java merupakan sebuah bahasa scripting.  

3. Bahasa scripting merupakan bahasa pemrograman yang ringan.  

4. Java berisi baris kode yang dijalankan dikomputer web browser.  

5. Java biasanya disisipkan (embedded dalam halaman html).  

6. Java adalah bahasa interpreter yang berarti script di eksekusi tanpa proses 

kompilasi.  

7. Setiap orang dapat menggunakan javascript tanpa membayar lisensi. 



 

2.6.4 MySQL 

MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data 

sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian basis data terutama untuk proses seleksi, pemasukan, pengubahan dan 

penghapusan data yang dimungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah dan otomatis 

(Nugroho & Rohimi, 2020). MySQL berfungsi untuk mengelola database 

menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga kita bisa 

menggunakannya secara gratis (Munandar & Masrizal, 2020). 

 

2.6.5 Xampp 

 
Gambar 2. 1  Icon Xampp 

Sumber: (Nugroho & Rohimi, 2020) 

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam 

satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 

XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk anda 

atau auto konfigurasi. Suryatiningsih (Nugroho & Rohimi, 2020). 

 



2.6.6 Bootstrap 

CSS (Cascading Sytle Sheets) banyak dipergunakan untuk memperluas 

kemampuan HTML dalam memformat dokumen web atau untuk mempercantik 

tampilan web, bahkan untuk pemosisian dan layouting halaman web. Dengan 

mendefinisikan suatu style sekali saja maka style itu akan dapat digunakan berulang 

kali (Pratiwi & Arifin, 2017).  

Bootstrap adalah framework ataupun tools untuk membuat aplikasi web 

ataupun website yang bersifat responsive secara cepat, mudah dan gratis. Kata 

responsive disini berarti bahwa tampilan web lebar dan susunan isinya dapat berubah 

secara otomatis sesuai dengan lebar layar yang menampilkannya (Khasanah, Kesuma, 

& Wijianto, 2018). 

 

2.6.7 Framework CI 

CodeIgniter adalah sebuah framework yang digunakan untuk membuat sebuah 

aplikasi berbasis web yang disusun dengan menggunakan bahasa PHP dan sebuah 

framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MVC (model, 

view, controller) untuk mempermudah developer atau programmer dalam 

membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal 

(Yanuardi & Permana, 2018). CI merupakan framework yang memiliki lisensi bebas 

untuk digunakan, karena menggunakan lisesensi open-source Apache atau BSD. CI 

dikembangkan pertama kali oleh Rick Ellis. Framework CI merupakan framework 

yang memiliki dokumentasi yang jelas dan lengkap, yang memudahkan pengembang 

untuk mempelajari dengan mudah (Khasanah, Kesuma, & Wijianto, 2018). 



 

2.7 Metode Pengembangan Extreme Programming 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan yaitu agile process dengan 

pendekatan extreme programming (XP). Extreme programming berfokus pada coding 

sebagai aktivitas utama di semua tahap pada siklus pengembangan yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan costume (“agile”) dibandingkan dengan metode-metode 

tradisional. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode extreme 

programming yaitu planning, design, coding dan testing (Roger S. Pressman, 2010), 

Tahapan metode extreme programming dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2. 2 Extreme programming 

Sumber : (Roger S. Pressman, 2010) 

Empat tahapan dalam extreme programming yaitu: 



1. Planning 

Tahap planning dimulai dengan membuat user stories yang menggambarkan 

output, fitur, dan fungsi-fungsi dari software yang akan dibuat. 

2. Design 

Design atau perancangan dimulai dengan membuat model dan user interface 

yang nantinya akan digunakan sebagai pembuatan sistem. 

3. Coding 

Proses coding pada XP diawali dengan membangun serangkaian unit test. 

Setelah itu pengembang akan berfokus untuk mengimplementasikanya. 

4. Testing. 

Test ini dilakukan oleh customer yang berfokus kepada fitur dan fungsi sistem 

secara keseluruhan.  

 

2.8 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah salah satu standar bahasa yang 

banyak digunakan membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur 

dalam pemograman berorientasi object (Rosa A. S & M. Shalahuddin, 2018). 

2.8.1 Use case Diagram 

Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, usecase digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 

sistem (Rosa A. S & M. Shalahuddin, 2018). 



Tabel 2. 2 Usecase Diagram 

No. Simbol Keterangan 

 
1. 

 
Aktor/Actor 

 
Nama Aktor 

Orang, proses yang berinteraksi dengan sistem 

Informasi yang akan dibuat itu sendiri. 

 
2. 

 
Use case 

 

Digambarkan dengan fitur-fitur atau objek 

pada sistem. 

3. Assocation 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor. 

 

Tabel 2.2 Usecase Diagram (Lanjutan) 

No. Simbol Keterangan 

4. Extend/Ekstensi 

<<extend>> 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan 

itu. 

5. Generalization/ 

Generalisasi 

 

Hubungan antara kedua kelas khusus (protect). 

6. Menggunakan/ 

Include/Uses 

<<include>> 

Hubungan antara kedua kelas khusus pada 

class yang saling berinteraksi. 

Nama 



 
«uses» 

   

Sumber: (Rosa A. S & M. Shalahuddin, 2018) 
 

2.8.2 Activity Diagram 

Diagram aktifitas atau activity Diagram menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktifitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh sistem (Rosa A. S & M. Shalahuddin, 2018). 

Tabel 2. 3 Activity Diagram 

No Simbol Keterangan 

1 

Status awal 

 

Awalan suatu aktifitas sistem. 

Tabel 2.3 Activity Diagram (Lanjutan) 

No Simbol Keterangan 

2 

Aktivitas 

 

Aktivitas atau fitur- fitur dari sistem. 

3 

Percabangan/ decision

 

Percabangan adalah suatu kondisi yang lebih dari 

satu. 

4 
penggabungan/ join 

 

Merupakan suatu aktivitas yang digabungkan 

menjadi satu. 

5 Status akhir Akhir dari suatu aktifitas. 

 



 

6 

Swimlane 

Nama Swimlane 

 

 

 

Pemisah suatu aktitas satu dengan lainnya. 

Sumber: (Rosa A. S & M. Shalahuddin, 2018) 

 

2.9  Pengujian ISO 25010 

ISO 25010 merupakan model kualitas sistem dan perangkat lunak yang 

menggantikan ISO 9126 tentang software engineering International Organisation for 

Standardisation (2011). Terdapat 8 domain/aspek yang terdapat pada jenis pengujian 

ini yaitu functional suitability, performance efficiency, usability, compatibility, 

reliability, security, portability dan maintainability, namun dalam penelitian ini 

penulis hanya akan menggunakan 3 domain sebagai berikut. 

 

2.9.1 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 sistem menyediakan hasil yang benar 

sesuai kebutuhan. 

3. Functional appropriateness, sejauh mana fungsi yang disediakan mampu 

memfasilitasi penyelesaian tugas dan tujuan tertentu. 

 

2.9.2 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 sistem dapat 

memenuhi persyaratan ketika menjalankan fungsi. 

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

digunakan oleh sistem dapat memenuhi persyaratan ketika 

menjalankan fungsi. 

3. Capacity, sejauh mana batas maksimum parameter sistem dapat memenuhi 

persyaratan. 

 

2.9.3 Usability 

Sejauh mana sebuah 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 sesuai kebutuhan mereka. 



2. Learnability, sejauh mana sistem dapat digunakan oleh 

pengguna untuk mencapai tujuan yang lebih efisien, efektif, kebebasan dari 

resiko dan kepuasan dalam konteks tertentu. 

3. Operability, sejauh mana sistem mudah dioperasikan dan 

dikontrol. 

4. User error protection, sejauh mana sistem melindungi 

pengguna terhadap membuat kesalahan yang ada. 

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

memungkinkan interaksi yang menyenangkan dan memuaskan pengguna. 

6. Accessibility, sejauh mana sistem dapat digunakan oleh semua kalangan untuk 

mencapai tujuan sesuai konteks penggunaan. 

 


