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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan Pustaka 

            Sejumlah referensi telah di pertimbangankan untuk merancang Plugin Files 

Directory berbasis Nuke, berikut diantaranya: 

1. Menurut Hengki & Nobitasari, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Website Berdasarkan Model 

FAST pada Kantor UPTD DPKAD Pangkal Pinang” tahun 2017, dijelaskan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi kepegawaian berbasis 

website yang dibutuhkan UPTD DPPKAD sehingga mampu meningkatkan kinerja 

pegawai UPTD DPPKAD Pangkalpinang dalam mendata data pegawainya. Dalam 

menganalisis dan merancang aplikasi sistem informasi ini penulis menggunakan 

model penelitian FAST yang terdiri dari enam fase yaitu, investigasi awal, analisis 

masalah, analisis kebutuhan, analisis keputusan, perancangan sistem, dan 

konstruksi sistem. Sehingga perancangan sistem lebih terstruktur, dan sistemnya 

dapat digunakan dengan mudah, pengolahan data menjadi lebih efisien dan efektif, 

data yang disimpan di database lebih memudahkan dalam proses penyimpanan, 

sehingga mencegah hilangnya data dan duplikasi data. 

2. Menurut Abdullah, Setiawan, & Ummi, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website dengan Metode Framework For 

The Applications of System Thinking” tahun 2013, dijelaskan bahwa perancangan 

sistem informasi merupakan cara untuk membangun atau merancang ulang sebuah 
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sistem transfer informasi pada sebuah bidang. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan performance dari perusahaan. Perancangan sistem informasi 

berbasis website ini menggunakan metode FAST (Framework for the Application 

System Thinking) yang merupakan sebuah metode untuk mengetahui permasalahan 

serta melakukan perbaikan yang terus menerus sehingga didapat hasil yang lebih 

baik. 

3. Menurut Yanuarti & Sarwindah, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Menggunakan Metodologi FAST” 

tahun 2018, dijelaskan bahwa tujuan dari penelitiannya adalah mengembangkan 

sistem informasi untuk mendukung kebutuhan pengolahan data kebencanaan. 

Dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem FAST (Framework for 

the Application of System Thinking) aplikasi yang dirancang dapat digunakan 

dengan mudah, dapat meningkatkan kinerja petugas bagian kebencanaan dalam 

mengolah data mulai dari menginput, memproses dan mendapatkan laporan secara 

realtime hingga rekapitulasi data. 

4. Menurut Sari & Nuari dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Persediaan Barang Berbasis Web dengan Metode FAST (Framework 

For The Applications)” tahun 2017, dijelaskan bahwa penggunaan teknologi sistem 

informasi menjadi sangat berguna bagi perusahaan yang membutuhkan aliran 

informasi yang akurat, terpercaya, cepat, relevan dan detail. Dikarenakan PT. 

Solusi Aksesindo Pratama perusahaan yang bergerak dibidang jasa internet dan 

penyedia sparepart jaringan, pekerjaan masih dilakukan secara manual seperti, 

pencatatan barang masuk, permintaan barang dari bagian sales, proses barang 
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keluar oleh bagian gudang sampai kepada pembuatan laporan. Metode perancangan 

sistem model FAST membantu dalam pembuatan sistem untuk perusahaan ini, 

yang terdiri dari fase-fase Scope Definition, Problem Analysis, Requirements 

Analysis, Logical Design dan Physical Design. Sehingga perancangan sistem lebih 

teratur dan dapat dilaksanakan pada partisipasi aktif dari pemakaian sistem, 

terutama kedisiplinan para pelaksana  yang menangani secara langsung pada sistem 

yang dirancang. 

5. Menurut Iryanti & Andriyanto, dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem 

Manajemen Dokumen Dengan Metode Framework For The Application Of System 

Technology (FAST)” tahun 2016, dijelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran 

proses penjaminan mutu internal perguruan tinggi, diperlukan sistem yang dapat 

melakukan pengendalian dokumen khususnya yang terkait dengan dokumen mutu. 

Peneliti merancang sebuah sistem yang dapat memudahkan proses bisnis yang 

terdapat pada satuan penjamian mutu ST3 Telkom Purwokerto khususnya unit 

pengendali dokumen. Dengan menggunakan metode pengembangan model FAST, 

pengembangan sistem dilakukan sebagai panduan dalam setiap tahapan yang 

dilakukan sehingga memudahkan alur kerja. Sehingga sistem ini diharapkan 

mampu memudahkan pengendalian dokumen, dari tahap permintaan untuk 

diterbitkannya dokumen baru sampai tahap pendistribusiannya dan dapat 

mengurangi resiko lamanya permintaan nomor dokumen kepada unit pengendali 

dokumen, tercecernya dokumen dalam hal penyimpanan dan pendistribusiannya 

untuk semua unit terkait.  
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2.2. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan kumpulan teori-teori yang dipakai untuk 

memperkuat defenisi dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan teori yang 

diterapkan dalam penelitian penulis : 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi dengan prosedur 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan informasi 

adalah data - data masukan yang dapat di jadikan dasar untuk membuat keputusan. 

Dengan demikian, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai komponen - komponen 

sebuah kelompok yang berpengaruh pada pembuatan pernyataan keputusan (Susena, 

2017). 

Sistem informasi memiliki komponen - komponen berupa subsistim yang 

merupakan elemen-elemen yang lebih kecil, yang kemudian membentuk sistem 

informasi tersebut misalnya bagian input, proses, output. Tanpa ketiga itu sistem 

informasi tidak dapat berjalan dengan lancer (Pesik, 2015). 

1. Input 

Kumpulan data-data yang akan di olah menjadi sebuah informasi yang nantinya 

akan di sajikan kepada masyarakat. 

2. Proses 

Suatu kegiatan dimana pengolahan seluruh data yang ada untuk menghasilkan 

suatu informasi.  
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3. Output 

Informasi-informasi yang dapat dengan mudah di peroleh, di mengerti dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

2.2.2 Plugin 

Plugin merupakan sebuah program komputer yang menambahkan 

fungsionalitas kepada sebuah aplikasi utamanya. Pada umumnya aplikasi utama akan 

memberikan interface agar plugin dapat berinteraksi dengan aplikasi utama, sehingga 

plugin mampu membuat fungsi-fungsi lain yang belum tersedia pada instalasi standart 

(Fahrurozzi & SN, 2017). 

2.2.3 Aplikasi 

Aplikasi merupakan program yang berisikan perintah-perintah untuk 

melakukan pengolahan data. Secara umum, aplikasi merupakan kumpulan proses-

proses manual yang ditransformasikan kedalam komputer agar data dapat diolah lebih 

berdaya guna secara optimal. dengan tujuan untuk pemecahan masalah yang biasanya 

berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan 

data yang diharapkan. Aplikasi biasanya berupa perangkat lunak yang berbentuk 

software yang berisi kesatuan perintah atau program yang dibuat untuk melakukan 

sebuah pekerjaan yang diinginkan (Risnandar, 2015). 
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2.3. Perancangan Sistem  

2.3.1 Flowchart 

Flowchart merupakan representasi secara simbolik dari sebuah algoritma untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Flowchart memudahkan pengguna melakukan 

pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam tahap analisis masalah, dan 

flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrograman 

yang bekerja dalam satu tim suatu proyek. Flowchart membantu memahami urutan 

logika yang rumit dan panjang (Santoso & Nurmalina, 2017). 

Adapun simbol-simbol yang di gunakan dalam flowchart dibagi menjadi 3 

kelompok (Pesik, 2015). 

1. Flow direction symbols 

Digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan yang lain dan disebut juga 

connecting line. 

2. Processing symbols 

Menunjukan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. 

3. Input / Output symbols 

Menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. 

Adapun simbol-simbol flowchart antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. 1 Flow Direction Symbols 

 Simbol arus / flow, yaitu menyatakan jalannya 

arus suatu proses 
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Simbol communication link, yaitu 

menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke 

lokasi lain. 

 
Simbol connector, berfungsi menyatakan 

sambungan dari proses ke proses lainnya 

dalam halaman yang sama. 

 
Simbol offline connector, menyatakan 

sambungan dari proses ke proses lainnya dalam 

halaman yang berbeda. 

 

Tabel 2. 2 Processing Symbols 

 

Simbol process, yaitu menyatakan 

suatu tindakan (proses) yang dilakukan 

oleh komputer. 

 

Simbol manual, yaitu menyatakan suatu 

tindakan (proses) yang tidak dilakukan 

oleh komputer. 

 

Simbol decision, yaitu menunjukkan suatu 

kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua 

kemungkinan jawaban : ya / tidak. 
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Simbol predefined process, yaitu menyatakan 

penyediaan tempat penyimpanan suatu 

pengolahan untuk memberi harga awal 

 Simbol terminal, yaitu menyatakan 

permulaan atau akhir suatu program 

 

Simbol keying operation, Menyatakan segal 

jenis operasi yang diproses dengan 

menggunakan suatu mesin yang 

mempunyai keyboard 

 

Simbol offline-storage, menunjukkan bahwa 

data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu 

media tertentu 

 Simbol manual input, memasukkan data secara 

manual dengan menggunakan online keyboard 

 

Tabel 2. 3 Input Output Symbol 

 
Simbol input/output, menyatakan proses input 

atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. 
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 Simbol punched card, menyatakan input berasal 

dari kartu atau output ditulis ke kartu. 

 

Simbol magnetic tape, menyatakan input berasal 

dari pita magnetis atau output disimpan ke pita 

magnetis. 

 Simbol disk storage, menyatakan input berasal 

dari disk atau output disimpan ke disk. 

 Simbol document, mencetak keluaran dalam 

bentuk dokumen (melalui printer). 

 

2.3.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna 

sistem dengan sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana 

sistem tersebut digunakan (Amin, 2017). Simbol-simbol Use Case Diagram dapat 

dilihat pada Tabel (Aprianti & Maliha, 2016). 

Tabel 2. 4 Simbol Use Case Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Use Case, yaitu Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan 

antar aktor dan unit. 
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Actor, merupakan orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat diluar sistem informasi. 

 

Association, merupakan komunikasi antar aktor 

dan Use Case yang berpartisipasi. 

 

Extend, merupakan relasi Use Case tambahan ke 

sebuah Use Case dimana yang ditambah dapat 

berdiri sendiri walau tanpa Use Case tambahan. 

 

Generalization, hubungan generalisasi dan 

spesialisasi antara dua buah Use Case yang mana 

fungsi yang satu lebih umum dari yang lainnya. 

 

Include, merupakan relasi Use Case tambahan ke 

sebuah Use Case dimana Use Case yang 

ditambahkan memerlukan Use Case ini untuk 

menjalankan fungsinya. 

 

2.3.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram berisi aliran kerja dari sistem yang sesuai dengan 

pemrograman berorientasi obyek yang terdapat interaksi antar kelas pada setiap sistem 

(Adiguna, Saputra, & Pradana, 2018). Berikut merupakan simbol-simbol yang 

digunakan dalam Sequence Diagram (Hendini, 2016):  
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Tabel 2. 5 Simbol Sequence Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Entity Class, merupakan bagian dari sistem yang 

berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang 

membentuk gambaran awal sistem dan menjadi 

landasan untuk menyusun basis data. 

 

Boundary Class, berisi kumpulan kelas yang 

menjadi interface atau interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem, seperti tampilan 

formentry dan form cetak. 

 

Control class, suatu objek yang berisi logika 

aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab 

kepada entitasm contohnya adalah kalkulasi dan 

aturan bisnis yang melibatkan berbagai objek. 

 Message, simbol mengirim pesan antar class.  

 
Recursive, menggambarkan pengiriman pesan yang 

dikirim untuk dirinya sendiri. 
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Activation, mewakili sebuah eksekusi operasi dari 

objek, panjang kotak ini berbanging lurus dengan 

durasi aktivitas sebuah operasi. 

 LifeLine, garis titik-titik yang terhubung dengan 

objek, sepanjang lifeline terdapat activation. 

 

2.4. Pemrograman Aplikasi 

2.4.1 Phyton 

  Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang freeware atau 

perangkat bebas. Tidak ada batasan dalam penyalinannya serta mendistribusikannya. 

Lengkap dengan source code, debugger, dan profiler. antarmuka yang terkandung di 

dalam phyton untuk pelayanan antarmuka, fungsi sistem, GUI (antarmuka pengguna 

grafis), dan basis datanya. Dan dalam Python, penggunaannya tidak perlu menegaskan 

sebuah variabel berupa number, list, atau string (Maslan & Hendri, 2017). 

Pyhton memiliki beberapa modul (Kuncoro, 2016). 

1. Modul NumPy 

NumPy adalah modul Python untuk scientific computing. Modul ini mempunyai 

kemampuan perhitungan N-dimensional arrays, operasi elemen-elemen, aljabar 

linier, dan mampu mengerjakan kode C/C++/Fortran. 

2. Modul SciPy 
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SciPy adalah paket yang menggunakan array NumPy dan memanipulasi data 

menggunakan permasalahan standar sains dan keteknikan seperti: integrasi, fungsi 

maksimum atau minimum, pemrosesan sinyal dan image, matriks serta statistika. 

3. Modul Rpi. GPIO 

GPIO adalah modul untuk membaca dan mengendalikan port GPIO pada 

Raspberry Pi. 

4. Modul Pexpect 

Pexpect adalah modul Python untuk mengendalikan suatu aplikasi secara otomatis. 

2.4.2 Bahasa Pemrograman C# 

  C# adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi obyek yang dikembangkan 

oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka .NET Framework. Bahasa C# 

mencakup pengecekan jenis (type checking) yang kuat, pendeteksian terhadap 

percobaan terhadap penggunaan variabel-variabel yang belum diinisialisasikan, 

pengecekan larik (array), portabilitas kode sumber, dan pengumpulan sampah 

(garbage collection) secara otomatis. Standar European Computer Manufacturer 

Association (ECMA) mendaftarkan beberapa tujuan dari bahasa pemrograman C#, 

sebagai berikut (Rismayanti, 2015). 

1. C# dibuat sebagai bahasa pemrograman yang bersifat general-purpose (untuk 

tujuan jamak), berorientasi objek, modern, dan sederhana. 

2. C# ditujukan untuk digunakan dalam pengembangan komponen perangkat lunak 

yang bisa mengambil keuntungan dari lingkungan terdistribusi. 
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3. Mementingkan portabilitas programmer, terutama untuk programmer yang telah 

lama menggunakan bahasa pemrograman C dan C++. 

4. Dukungan internasionalisasi (multi-language) sangat penting. 

5. C# ditujukan untuk menulis program aplikasi baik dalam sistem embedded 

(embedded system) maupun sistem klien-server (hosted system), mulai dari 

perangkat lunak yang sangat besar yang menggunakan sistem operasi yang canggih 

hingga kepada perangkat lunak yang sangat kecil yang memiliki fungsi-fungsi 

terdedikasi. 

2.5. Tools yang digunakan 

2.5.1 NUKE 

  Nuke adalah kumpulan program perangkat lunak compositing berbasis simpul 

yang terdiri dari berbagai versi. dan nuke merupakan salah satu program prangkat lunak 

untuk compositing terkemuka dan termanfaatkan di pasar. Software ini mampu 

mengubah tampilan hasil render maupun rekaman sesuai dengan keinginan user. nuke 

menyediakan beberapa edisi yang gratis atau dengan harga yang lebih murah, namun 

sebagian fungsi tidak dapat diakses sepenuhnya untuk orang yang hanya ingin belajar 

dan bereksperimen (Pak, 2017). 

2.5.2 Microsoft Visual Studio 2010 

  Microsft Visual Studio adalah sebuah perangkat lunak lengkap (suite) yang bisa 

digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi personal, 

aplikasi bisnis, ataupun komponen aplikasinya. Dan juga bisa dikembangkan dalam 

bentuk aplikasi console, aplikasi Windows, ataupun aplikasi Web. Visual Studio 
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mencakup kompiler, Integrated Development Environment (IDE), Software 

Development Kit (SDK), dan dokumentasi (umumnya berupa MSDN Library). 

Kompiler yang dimasukkan ke dalam paket Visual Studio antara lain Visual C++, 

Visual C#, Visual Basic, Visual Basic .NET, Visual InterDev, Visual J++, Visual J#, 

Visual FoxPro, dan Visual SourceSafe (Herpendi, 2016). 

2.6. Metode yang digunakan 

2.6.1 Framework For The Application Of System Thinking (FAST) 

Pada pengolahan system, metode yang digunakan adalah framework for the 

application of system thinking (FAST). Adapun langkah-langkah dengan 

menggunakan metode FAST adalah sebagai berikut (Adiguna et al., 2018): 

a. Scope Definiton 

Langkah ini merupakan langkah awal dari metode FAST. Langkah ini 

menentukan batas-batas dan ukuran proyek, visi proyek, jadwal, anggaran, serta 

partisipan yang dibutuhkan. Untuk memperoleh informasi dan data dari 

perusahaan, biasanya peneliti akan melakukan observasi dan wawancara untuk 

menentukan cakupan awal sistem. Hal tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi 

pelebaran masalah saat melakukan analisis. 

b. Analisa Masalah 

Langkah ini penulis mempelajari wilayah permasalahan yang ditemukan, 

menganalisis permasalahan dan atau kesempatan tersebut beserta proses 

bisnisnya. Rencana proyek yang telah dibuat pada fase pertama akan di update 

atau dilakukan perubahan rencana jika pada fase ini terdapat ketidaksesuaian atas 
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rencana proyek pada fase pertama. Fase ini juga bisa mempelajari sistem yang 

sudah ada dan menganalisa temuan baru untuk menyediakan tim proyek dengan 

pemahaman yang lebih mendalam akan masalah-masalah yang akan berdampak 

kepada proyek. Sehingga dapat dicari sumber permasalahan dan juga dapat 

ditentukan solusi yang ingin diberikan atas dasar permasalahan yang akan 

dihadapi. 

c. Analisa Kebutuhan 

Langkah ini penulis akan mendefinisikan kebutuhan sistem yang dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna dengan apa yang dapat dihasilkan oleh sistem 

baru yang akan dikembangkan. Penulis juga menganalisis kebutuhan fungsional 

yang diharapkan dapat dipenuhi oleh sistem yang diusulkan, menelusuri dan 

memprioritaskan kebutuhan, serta melengkapi kebutuhan. Selain itu, penulis 

menganalisa teknologi yang cocok digunakan untuk permasalahan yang ada. 

Penulis juga mengestimasikan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem 

yang baru. Fase ini penting dalam menciptakan sistem baru. Karena, sistem akan 

selalu dievaluasi, terutama melihat seberapa besar persyaratan yang sudah 

dipenuhi oleh sistem baru tersebut. 

d. Logical Design 

Langkah ini adalah hasil dari analisis kebutuhan akan diterjemahkan menjadi 

gambar-gambar yang disebut model sistem seperti use case diagram, activity 

diagram, package diagram, deployment diagram, class diagram, sequence 

diagram, dan ERD. Penulis akan menentukan kebutuhan teknikal untuk 

membantu penyelesaian sistem yang diusulkan. Fase ini merupakan aktifitas 
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mengenai dokumen kebutuhan bisnis menggunakan model sistem yang 

menggambarkan struktur data, alur data, proses bisnis, dan antar muka pengguna. 

Langkah ini memvalidasi kebutuhan yang ditetapkan pada tahap analisis 

kebutuhan. 

e. Analisa Keputusan 

Tahap ini dilakukan untuk memutuskan bentuk sistem yang akan digunakan 

untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Penulis akan mengidentifikasi dan 

menganalisis kandidat–kandidat solusi perangkat lunak dan keras yang nantinya 

akan dipilih dan dipakai dalam implementasi sistem sebagai solusi atas masalah 

dan kebutuhan yang sudah didefinisikan pada tahapan sebelumnya, 

merekomendasikan sebuah target sistem (solusi) yang akan didesain, dibangun 

dan diimplementasikan. 

f. Physical Design 

Langkah terakhir ini merupakan tahapan menterjemahkan logical design 

kedalam bentuk fisik suatu aplikasi. Setelah membuat desain logis dan 

menemukan solusi atas software dan hardware yang dibutuhkan, maka akan 

dilakukan konstruksi dan pengujian terhadap sistem yang memenuhi kebutuhan - 

kebutuhan bisnis dan spesifikasi desain yang dibuat pada tahap ini. Penulis akan 

membuat basis data, program aplikasi, rancangan antarmuka, kode program, dan 

juga meliputi perancangan user interface dan detail design. 
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