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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Irwin Nugroho (2011), penelitian yang berjudul Sistem  Informasi 

Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web dengan PHP dan SQL yang berfungsi 

menghasilkan perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis 

Web dengan PHP dan SQL dengan system yang mampu mengolah dan mengelola 

pelaksanaan PSB yang berupa pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, 

dan pendaftaran ulang.  

 Alip Khoiroyani (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Sistem 

Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPPDB) Online Berbasis Web Pada 

SMAN 1 Bungkal. Dalam system tersebut dari hasil yang digunakan adalah 

sistem PSB SMAN 1 Bungkal dimana secara keseluruhan system  menggunakan 

proses manual, dan pada akhirnya menimbulkan masalah serta akibatnya yaitu 

berupa jangkauan yang informasinya lebih sempit, hasil yang didapat dari 

informasi tersebut mengenai sekolah ini hanya didapat melalui brosur, sepanduk 

dan baligho. akibat dari proses pendaftaran manual yaitu proses pengambilan dan 

juga peroses pengembalian formulir yang cukup menyulitkan terutama bagi calon 

siswa yang tinggal jauh dari sekolah ini.  

Desiana Anggraeni (2014), dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web (PHP 

Dan MySql) Dilengkapi Dengan Sms Gateway, system ini berfungsi membantu 
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pelaksanaan penerimaan siswa baru di tiap sekolah. Dan penelitian tersebut 

mempunya 6 perancangan dan pembangunan dan dimana system tersebut 

dilengkapi SMS gateway, serta pengujian kerja system. Pengujian tersebut 

menggunakan aspek functionality, usability, reliability, efficiency, maintainability 

dan portability.  

Dari ketiga penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi 

sangat dibutuhkan pada sistem penerimaan siswa baru, yaitu dengan dibuatnya 

aplikasi agar sistem informasi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga untuk 

mempermudah pengguna dalam mengelola data, baik membuat data baru, edit 

data, hapus data, dan rekap laporan.  

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, maka penulis menambahkan 

beberapa spesifikasi yang menjadi perbedaan dengan sistem yang dikembangkan. 

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:    

1.  Sistem ini di bangun menggunakan PHP bootstrap yang memudahkan 

developer dan designer untuk membuat sebuah aplikasi web menjadi cepat 

dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Keunggulannya 

adalah karena dukungan perpaduan framework css yang dapat meringkas 

pekerjaan membuat sebuah template, mysql digunakan untuk pengolahan 

database.  

2.  Sistem ini digunakan untuk mengolah data calon siswa, dan data informasi 

terkait dengan penerima peserta didik baru.        
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut (Egi, 2016) adalah dalam penyelesaian masalah yang  akan 

dihadapi seharusnya dilakukan berupa kalkulasi untuk iterasi yang manual, karena 

saat ini komputer dapat dan mampu menyelesaikan masalah yang sama dalam 

waktu yang lebih cepat. 

Menurut (Putra Jaya 2013) adalah interaktif sistem, harus memiliki 

maksud dan untuk membantu pengambil keputusan dengan dilihat dari pemakain 

data serta teknik dari pengambilan keputusan yang berfungsi untuk mengambil 

keputusan dan medapatkan solusi yang memounya tujuan semistuktur dan tidak 

semi struktur,. 

 

2.2.2 Sistem informasi 

Menurut Nur Heri Cahyana (2013) Sistem Informasi merupakan gabungan 

dari beberapa data yang dilakukan dan bekerja secara bersama dengan secara 

manual ataupun dengan menggunakan computer dalam melakukan pengolahan 

data yang data diambil melalui proses pengumpulan, penyimpanan, proses data 

yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil informasi yang berguna untuk 

proses pemilihan keputusan. 

Menurut Hanhan Hanafiah Solihin (2016) “Sistem informasi adalah suatu 

sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan  pengolahan 

transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi-
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strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan” 

Menurut Iwan Adi Prabowo (2014) Suatu  sistem  adalah  kelompok dari 

suatu jaringan dalam kerja yang dimulai dari sebuah prosedur yang saling 

terhubung serta berkumpul secara bersama yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian  yang juga mempunyai tujuan untuk melakukan 

suatu kegiatan daan mampu untuk menyelesaikan sasaran yang ditunjukan 

tertentu. 

Jadi Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen dari beberapa 

hubungan antar  kerja  yang dilihat   dari prosedur yang saling berhubungan, dan 

bergabung bersama-sama yang mempertemukan kebutuhan  pengolahan transaksi 

harian untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran yang 

ditunjukan tertentu. 

 

2.2.3 Analisis dan Desain Sistem 

Menurut Adista Rahadi (2014) adalah urain dari system informasi yang 

dibuat secara utuh dan dgabungkan kedalam bagian yang memiliki komponen 

yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memperoleh hasil identifikasi serta 

memberikan hasil evaluasi dari hasil permasalahan. Kesempatan serta hambatan 

yang akan terjadi dan kebutuhan yang diinginkan agar dapat diajukan 

perubahannya. 
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Menurut Fitri Muttaqin (2014) merupakan penggambran, perencanaan, 

dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah 

kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi 

  

2.2.4 Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru 

Menurut Desi Anwar (2016), “Penerimaan merupakan penyambutan, 

proses, perbuatan atau sikap terhadap seseorang”. “Siswa merupakan pelajar pada 

akademi atau perguruan tinggi”. “Baru merupakan suatu hal belum ada 

sebelumnya”. 

Menurut Susana Eviani (2016) adalah Sistem informasi penerimaan siswa 

baru membantu para calon siswa yang akan melakukan pendaftaran yaitu dengan 

melakukan pendaftaran secara online tanpa harus datang ke sekolah, serta menjadi 

sarana baru dalam penerimaan siswa dan juga berfungsi untuk membantu 

menyelesaikan tugas tata usaha dalam melakukan  proses pengolahan setiap data 

pendaftar yang akan masuk atau yang melakukan pendaftaran. Membantu 

memberikan informasi yang akurat dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru 

Menurut Regi Witanto (2016) Sistem informasi penerimaan siswa baru 

yang digunakan berbasis web dari hasil penelitian ini dapat memberi kemudahan 

akses informasi dan proses pendaftaran bagi calon siswa. Sistem informasi 

penerimaan  siswa baru berbasis web ini juga dapat mengatasi pengolahan data 

calon siswa menjadi lebih baik karena disimpan dalam suatu basis data yang 
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terintegrasi. Proses administrasi penerimaan siswabaru menjadi lebih efektif dan 

efisisen sehingga memberi kemudahan bagi para panitia penerimaan siswa baru. 

 

2.2.5 Fuzzy 

Menurut Arief Rusman (2016) Logika Fuzzy adalah teori dari fungsi 

suatu derajat dari anggota yang berfungsi sebagai penentu tentang adanya elemen 

dalam suatu himpunan yang sangat penting. Dan nilai dari anggotaan serta 

derajat anggota tersebut mempunyai ciri yang utama yang berupa penalaran 

dengan menggunakan logika Fuzzy. 

Menurut Rusdi Efendi (2017) Logika fuzzy adalah sebuah metodologi 

untuk menyatakan hukum operasional dari suatu sistem dengan ungkapan bahasa, 

bukan dengan persamaan matematis. 

Menurut Abdurochman Y Tyas Catur P (2016) Fuzzy merupakan Logika 

dasar teori himpunan, dengan  konsep matematisyang mendasari penalaran Fuzzy 

tersebut cukup mudah dimengerti, Logika Fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan, dan ketidakpastian yang menyertai 

permasaahan. 

Kesimpulannya adalah fuzzy merupakan teori penalaran keanggotan 

metodologi untuk menyatakan hokum operasional dari suatu system sehingga 

fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian. 
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2.2.6 Fuzzy Tahani 

Menurut Rusdi Efendi (2017) Fuzzy Tahani adalah teori himpunan fuzzy 

untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Jadi, data awal yang diproses 

adalah data yang memiliki nilai crisp (pasti/ jelas keberadaannya). 

Menurut Iqbal (2017) Fuzzy Tahani merupakan seperangkat sistem yang 

mampu memecahkan dan menentukan masalah secara efektif dan efisien dalam 

berbagai alternatif. Pemilihan mahasiswa dalam penerimaan beasiswa merupakan 

persoalan yang membutuhkan banyak pertimbangan. 

Menurut Iqbal (2017) Sistem fuzzy dirancang bertujuan untuk menganalisa 

penerimaan beasiswa. Struktur sistem tersebut seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 2.1.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Sistem 

Adapun data yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut: 

 

1.  Data Penerima Beasiswa  
  

Yaitu penerima beasiswa yang dipilih sebagai sampel yang digunakan 

peneliti dalam menentukan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa. Adapun 
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sampel yang digunakan sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa. Adapun prioritas 

suatu keputusan dikelompokan dari mahasiswa  yang akan diseleksi lihat dari 

tabel 2.1 berikut:   

Tabel 2.1 Data Calon Mahasiswa 

No. Nama NIM Yang Mendapat Beasiswa 

1. Hayatun Nufus 1305020037 Menerima/Tidak 

2. Cut Rahmawati 1305020038 Menerima/Tidak 

3. Putri Wahyuni  1305020039 Menerima/Tidak 

4. Ria Sasmita 1305020040 Menerima/Tidak 

5. Rahmatur Rizqi 1305020041 Menerima/Tidak 

6. Afdhal 1305020042 Menerima/Tidak 

7. Rahmawati 1305020047 Menerima/Tidak 

8. Nazarullah 1305020048 Menerima/Tidak   

9. Syahroni Kurnia 1305020049 Menerima/Tidak 

10. Eka Dara Phonna 1305020050 Menerima/Tidak 

11. Fitri Arisna 1305020051 Menerima/Tidak 

12. Asrizal 1305020052 Menerima/Tidak 

13. Reza Mulya 1305020053 Menerima/Tidak 

14. Wardah 1305020054 Menerima/Tidak 

15. Mega Safitri 1305020055 Menerima/Tidak 

16. Azhari 1305020056 Menerima/Tidak 

17. Marlina 1305020057 Menerima/Tidak 

18. Nora Muliza 1305020058 Menerima/Tidak 

19. Ami Resna 1305020059 Menerima/Tidak 

20. Khairullah 1305020060 Menerima/Tidak 

 

 

 

 

2. Data Nilai Variabel  

Data nilai variabel didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak yang 

berwenang (pihak fakultas). Dari hasil wawancara di lapangan, didapatkan 

beberapa variabel yang menjadi tolak ukur prioritas suatu keputusan penerimaan 

beasiswa. Adapun variabel-variabel yang dibutuhkan adalah: 
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a. Varibel Umur terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy yaitu: semester III, V, VII   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Variabel Umur 

b.  Varibel Prestasi terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy yaitu: rendah, sedang, 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Variabel Prestasi 

 

c. Varibel keadaan ekonomi terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy yaitu: rendah, 

sedang, tinggi  
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Gambar 2.4 Variabel Ekonomi 

Adapun variabel Penerimaan beasiswa adalah DITERIMA dan 

DITOLAK, maka himpunan keanggotaan output dapat dilihat pada gambar 2.5  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Output Kepuasan 

 

Implementasi merupakan proses dari sebuah sistem telah mampu untuk 

dioperasikan pada keadaan yang sudah ada, dengan system tersebut akan 

diketahui apakah sistem yang dibuat tersebut dapat dan akan menghasilkan tujuan 

yang diinginkan. Penentuan penerimaan beasiswa dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel dan perhitungan aplikasi yang telah dirancang 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan database SQL 
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Server. Data keanggotaan prestasi diperoleh dari Biodata mahasiswa, kemudian 

dilakukan proses penentuan nilai himpunan keanggotaan prestasi tiap mahasiswa 

apakah tergolong rendah, sedang atau tinggi prestasi. Interface dapat dilihat pada 

gambar 2.6 : 

 

Gambar 2.6 Hasil fungsi keanggotaan prestasi 

 

Menurut Eko Nur Hidayat (2015) adalah metode fuzzy yang berfungsi 

sebagai database. Tahani juga mempunyai rincian dari metode untuk pengelolaan 

sebauh query pada fuzzy, degan informasi yang terdiri dari manipulasi bahasa 

yang disebut SQL (Structured Query Language), model fuzzy dapat difungsikan 

untuk pencarian dalam sebuah data Misalnya, hasil tes calon siswa dan siswi 

taruna pada AKPELNI di  Semarang.  

Data tersebut dihasilkan berdasarkan dari perolehan tes Akademik, 

Kesamaptaan, data wawancara dan data dari hasil cek kesehatan yang terdiri dari 
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(tinggi dan berat badan, darah, mata, bagian standar). Tools yang digunakan 

berupa computer, operation system serta Visual Basic program language. Untuk 

metode yang digunakan yaitu Basis Data Fuzzy model Tahani.     

 

Proses penggunaan Logika Fuzzy seperti dibawah ini : 

1)  menyeleksi hasil dan tujuan dan yang dilihat dari kriteria calon 

2)  menyeleksi hasil masukan dan keluaran yang berfungsi menyeleksi  

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data  hasil test seleksi calon taruna 

baru.  Variabel yang akan digunakan adalah Data calon taruna, nilai test 

masuk/nilai seleksi meliputi nilai test kesehatan, potensi akademik, 

wawancara serta kesamaptaan. Nilai test kesehatan meliputi mata (buta 

warna, minus, positif), darah (hepatitis), bentuk tubuh (tinggi dan berat 

badan), umum (cek tekanan darah, ambeien, kulit dan alat kelamin, varikokel, 

tremor). Dari data tersebut kemudian dibuat kelompok menjadi 2 (dua) 

syarat, yaitu fuzzy dan non fuzzy. 

i.  Fuzzy terdiri dari : nilai test masuk meliputi  nilai kesehatan, test potensi 

akademik, wawancara serta kesamaptaan.   

ii.  Input data non fuzzy terdiri dari : nilai test kesehatan mata, darah, umum. 

fuzzy yang diinput serta diatur degan  nilai keanggotaan himpunan.  

himpunan yang didapatkan berupa dari input data maupun non fuzzy 

diafiliasi dan dirubah dengan memakai operasi dasar Zadeh system juga 

akan memberikan hasil ke dalam bentuk sebuah laporan yang berisi dari 

firestrength dan -predikat dimana data tersebut akan berfungsi untuk 
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memberikan hasil berupa bentuk rekomendasi untuk calon taruna yang 

telah lolos dalam tahap seleksi berdasarkan seleksi yang sesuai Dan data 

tersebut maka dilakukan pengelompokkan data didalam himpunan yang 

dilihat dari kenaggotaannya yang berfungsi untuk emnyajikan dalam 

bentuk laporan untuk proses dalam pengambilan keputusan menggunakan 

visual basic. 

 

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini  merupakan hasil query 

menggunakan operator AND atau OR untuk menghubungkan antar variable 

tergantung dari kriteria yang diberikan. Dari 14 variabel yang ada, baik variabel 

fuzzy maupun non fuzzy, tidak semua dapat diberikan kriteria dari input, 

mengingat ada beberapa faktor yang harus diperhatikan.  Mengingat lulusan 

AKPELNI mempunyai kompetensi dibidang pelayaran niaga yang membawa 

kapal dengan muatan manusia maupun barang, maka beberapa hal yang tidak 

dimunculkan pemberian kriteria, tetapi langsung ditentukan antara lain : Mata 

tidak boleh buta warna, Kondisi fisik harus sehat baik secara umum, maupun 

tensi, tidak boleh hepatitis, badan ideal.  Dari 4 kelompok kriteria yang 

disediakan, masing-masing kelompok kriteria terdiri dari 3 pilihan.  Ketentuan 

dari pemilihan kriteria sebagai berikut : 

a. Setiap kelompok kriteria harus dipilih, minimal 1  pilihan terbaik.  Oleh karena 

itu sistem sudah dirancang pilihan terbaik setiap kriteria sudah diset secara 

default dipilih.   

b. Pemilihan kriteria pada tiap kelompok dimulai dari pilihan terbaik.  Sebagai 
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contoh untuk kelompok kriteria wawancara, bisa dipilih “BAIK”, bisa juga 

dipilih “BAIK” dan “CUKUP” atau bisa juga dipilih “BAIK” dan “CUKUP” dan 

“KURANG”.  Tidak boleh dipilih “CUKUP” saja, karena secara logika tidak 

mungkin menerima calon taruna dengan kriteria “CUKUP” tanpa menerima 

calon taruna dengan kriteria “BAIK”.  Hal ini berlaku untuk setiap kelompok 

pilihan kriteria. 

Dan dapat disimpulakan bahwa dari semua variabel yang berupa variabel 

fuzzy  dan juga non fuzzy,maka dibagi menjadi 4 kelompok kriteria yaitu dengan 

masing-masing  kelompok dibagi menjadi 3 syarat dpemilihan sesuai pada 

ketentuan yang diatas. Dan alternative dari rekomdendasi dalam setiap kriteria 

akan diberikan pada poilihan dari program studi.  Sehingga dengan adanya 4 

pilihan pemberian kriteria ke program studi maka total alternatif yang diberikan 

sebanyak 81 x 4 = 324 alternatif pilihan rekomendasi.   Alternatif 1 : kriteria 

yang dipilih adalah Wawancara = “BAIK” dan Tertulis = “TINGGI” dan tinggi 

badan = “TINGGI” dan samapta = “BAIK” untuk semua program studi.  Untuk 

memilih alternatif 1 dari sistem dilakukan dengan mengklik pilihan (option 

button) “Semua Program Studi” pada kelompok “Kriteria diberikan untuk” dapat 

diteruskan dengan memastikan bahwa pilihan (checkbox) pada “Kriretia yang 

diberikan” adalah “Baik” dalam kelompok “Wawancara”, “Tinggi” dalam 

kelompok “Tertulis”, “Tinggi” dalam kelompok “Tinggi Badan” dan “Baik” 

dalam kelompok “Kesamaptaan”.  Maka query yang digunakan adalah :  

SELECT    notest, nama, tgllhr, jk, derajatkeanggotaan  

FROM    data  
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WHERE  proporsi=ideal AND umum=sehat AND mata=sehat AND 

telinga=sehat AND hbsag=normal AND mataod=normal AND 

mataos=normal AND darah=normal AND wawancara=baik AND 

tulis=tinggi AND badan=tinggi AND samapta=baik AND 

data.kdprodi = prodi.kdprodi AND data.pilihan = pilihan.kd_pil 

AND derajatkeanggotaan>0   

ORDER BY derajatkeanggotaan DESC, tertulis DESC, tb DESC wawancara 

DESC, od ASC, os ASC  

Query dari data tersebut harus dapat memastikan bahwa hanya data yang 

dapat dan sesuai untuk memenuhi kriteria yang dapat ditampilkan dengan derajat 

keanggotaan >0.  apabila terdapat data yang mempunyai nilai derajat 

keanggotaan yang sama dalam kriteria yang sama, maka akan diurutkan berdasar 

nilai tertulis, tinggi badan, nilai wawancara serta kesehatan mata.  Hasil 

perhitungan alternatif 1 dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Hasil perhitungan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan 

Kepelabuhan 
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Gambar 2.8 Hasil perhitungan dengan query 1 program studi Teknika 

 

Dengan menggunakan query alternatif 1, maka direkomendasikan 2 calon 

taruna yang memenuhi syarat, yaitu No. test 3.13.0202.0055 direkomendasikan 

diterima pada program studi Teknika dengan fire strenght = 0,5 dan No. test 

3.13.0101.0010 direkomendasikan diterima pada program studi Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan dengan fire strength  = 0,375. 

 

2.2.7 Basis Data 

(Nur Heri Cahyana,2017). Data merupakan penggunaan dalam kalimat 

sehari-hari dan data juga berarti pernyataan dapat diterima dengan apa adanya dan 

mempunyai pernyataan yang berupa hasil dari pengukuran dan dapat dihasilkan 

juga dari pengamatan dari suatu variable yang sifatnya berupa angka, kata dan 

citra. 

Menurut (Ramakrishnan & Gehrke, 2013) Basis data merupakan 

kumpulan data yang menjabarkan suatu aktivitas dari satu atau beberapa entitas 

yang berhubungan. Sebagai contoh basis data sebuah universitas memiliki entitas 
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seperti mahasiswa, staf pengajar, mata kuliah, dan ruang kelas. Hubungan antara 

entitas tersebut seperti mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti mata kuliah, 

staf pengajar yang mengajarkan mata kuliah, dan penggunaan ruang kelas untuk 

suatu mata kuliah 

Jadi kesimpulan adalah Sistem Basis Data adalah suatu sisten yang dapat 

mengatur dan mengolah data dengan menggunakan computer sebagai 

penyimpanan serta merekam dan memelihara dana operasional secara lengkap 

pada sebuah organisasi sehingga mampu menyediakan informasi dari hasil yang 

optimal dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mempunyai cara untuk 

mempermudah proses dari modifikasi dengan bentuk permodelan data.  

 

2.2.8 PHP 

Ruhul Amin (2017) PHP atau (Hypertext Preprocessor). PHP adalah 

pengembangan yang berfungsi untum menampilkan sebuah kode didalam HTML 

dank ode tersebut menggunakan bahasa yaitu Perl dan Unix. 

Anisya (2013) PHP adalah Bahasa Kode yang dibuat dan dimasukkan 

kedalam kode HTML. Dan bahsaa yang banyak dipakai untum mebuat sebuah 

program web dinamis. PHP juga berfungsi untum membangun CMS. Yang 

dimana wujudnya juga berupa kumpulan dari sebuah skrip yang berfungsi juga 

dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola data dalam sebuah formulir 

didalam web.  
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Kesimpulan PHP adalah. bahasa pemrograman yang dapat duginakan atau 

dimasukkan ke dalam HTML dan PHP mengijinkan pengembangan untuk 

mengolah dan mengelola data dalam sebuah formulir didalam web. 

2.2.9 SQL 

 

Menurut Ruhul Amin (2017) adalah “MySQL merupakan software yang 

tergolong database server dan bersifat Open Source”. Kode yang dapat 

difungsikan agar dapat dijalankan kedalam sebuah system operasi dan data yang 

diperoleh tersebut juga dapat dijalankan secara langsung. Dan dapat system 

tersebut dapat dijalankan si semua system operasi. 

 

2.2.10 Unified  Modelling Language (UML)  

Menurut Suryasari (2014) UML adalah untuk memberikan definisi dari 

14 teknik untuk pembuatan sebuah diagram yang difungsikan untuk 

penggambaran suatu system. 

Menurut Ade Hendini (2016) Unified Modeling Language (UML) adalah 

bahbahasa yang digunakan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan 

memberika hasil dari spesifikasi untuk membangun sebuah perangkat lunak. 

Menurut Kusnita Yusmiarti (2016) Unified Modeling Language (UML) 

adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mengumpulkan , 

memberika hasil dari spesifikasi untuk membangun sebuah perangkat lunak. 

Jadi Kesimpulannya Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah 

bahasa yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, memberika hasil dari 

spesifikasi untuk membangun sebuah perangkat lunak. 
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2.2.11  Use Case Diagram  

Menurut Hendy Setiadi (2013) Use Case Diagram adalah untuk 

memberikan hasil analisis berupa informasi dari persyaratan yang sangat cukup 

dan berfungsi untuk dapat dipersiapkan model yang dapat dikomunikasikan dari 

persfektif aktif dari pengguna.  

Menurut Suryasari (2014) use case diagram dapat membuat gambaran yang 

dibuat secara sederhana fungsi utama dari sebuah system yang dimana akan 

berinteraksi dengan semua system tersebut. 

Menurut Kusmita Yusmiarti (2016) Use case diagram merupakan bentuk 

dari sebuah model untuk kelakuan dari sebuah system informasi yang dibuat. 

Dan juga mampu mendeskripsikan sebauh interaksi dari satu atau lebih actor 

dengan system tersebut. 

Jadi Use Case Diagram adalah sebuah berperan utama untuk 

menggambarkan atau yang dapat memberikan deskripsi darri  sebuah interaksi 

fisik antara satu actor atau lebih dari sebuah system. 

Tabel 2.2 Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Peran pengguna yang akan 

berinterkasi pada use case 

2 

 

Generalization 
Relasi antara objek anak dengan 

objek induknya 
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No 
Simbol 

Nama Keterangan 

3 

 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use 

case sumber secara ekplisit 

4 

 

Extend 
Menspesifikasikan bahwa use 

case target memperluas prilaku 

5 
 

Association 
Relasi antar kelas dengan makna 

umum 

6 
 

System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem 

7 

 

Use Case 

Deskripsi dari  aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem untuk 

menghasilkan hasil bagi aktor 

 

2.2.12 Sistem 

Menurut Ermatita (2016), Sistem adalah suatu bentuk dari rangkaian kerja 

dari beberapa prosedur yang saling bergantung dan terhubung, serta terkumpul 

secara bersama dalam melakukan sebuah kegiatan untuk memperoleh hasil 

tertentu. 

Menurut Sutabri (2016), Sistem adalah gabungan dari beberapa kelompok 

atau himpunan yang terdiri dari beberapa aspek yaitu berupa unsur, berupa 

komponen dan juga variable yang dimana satu sama lain dibuat dan terhubung 

secara organisasi serta saling berinteraksi dengan lainnya. 

<<include>>

<<extend>>
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Jadi Kesimpulanya Sistem adalah suatu kelompok atau himpunan yang 

terdiri dari beberapa aspek yaitu berupa unsur, berupa komponen dan juga 

variable yang dimana satu sama lain dibuat dan terhubung secara organisasi serta 

saling berinteraksi dengan lainnya. 

2.2.13  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut (Yanto, 2016) ERD (entity relationship diagram) adalah 

gabungan dari beberapa diagaram yang mempunyai tujuan dan fungsi dalam 

desain konsep dalam suatu basis data yang mempunyai relasi. ERD juga 

merupakan hasil gambaran desain yang saling menghubungkan antara objek satu 

dengan lainnya dan hubungan tersebut dikenal sebagai hubungan antara entitas 

atau kelompok. Dan ERD Relasi, entitas dan atribut. 

Tabel 2.2 Simbol Diagram ERD 

No Simbol Keterangan 

1 

Entitas Entitas adalah sebuah kesatuan objek lain, 

setiap entitas dibatasi oleh atribut. 

2 
Atribut 

Atribut merupakan sifat atau karakteristik dari 

suatu entittas yang menyediakan penjelasan 

secara rinci. 

3 Relasi Menyatakan himpunan relasi. 
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No Simbol Keterangan 

4 Link Link sebagai penghubung antara himpunan 

relasi dari himpunan entitas dengan atributnya. 
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