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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis membuat penelitian ini berdasarkan beberapa penelitan yang sudah 

ada sebelumnya, yaitu “Pengembangan Aplikasi Akuntansi dengan Kerangka Kerja 

Extreme Programming” (Suryantara, Bernanda, & Andry, 2018). Penelitian ini 

menekankan pada metode Extreme Programming. Karena dengan menggunakan 

metode ini penelitian tersebut dapat membuat sistem yang lebih cepat dengan 

desain yang simpel. Kemudian dengan menggunakan metode ini juga maka 

perubahan pengembangan sistem bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

Penelitian berikutnya adalah “Perancangan Sistem Informasi Persediaan 

Barang pada Perusahaan Karya Cipta Buana Sentosa Berbasis Web dengan Metode 

Extreme Programing” (Priskila, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Extreme Programming maka pembuatan sistem akan lebih 

cepat dan fleksibel terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian ada 4 tahapan yang 

digunakan dalam penelitian tersebut yaitu planning, design, coding dan testing. 

Penelitian selanjutnya yaitu “Rancang Bangun Sistem Extreme 

Programming Sebagai Metodologi Pengembangan Sistem” (Fatoni & Dwi, 2016). 

Penelitian ini mengemukakan bahwa Extreme Programming ini pergunakan untuk 

mempercepat proses pembuatan suatu sistem. Karena Extreme Programming 

menggunakan life cycle yang berguna untuk menyelesaikan rangkaian-rangkaian 
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aktifitas Perencanaan, Analisis, Desain & Koding, Pengujian dan Implementasi 

dalam tempo yang sudah ditentukan. 

Penelitian selanjutnya yang penulis rujuk yaitu “Pengembangan Aplikasi 

Pemesanan Makanan dan Minuman di Sebuah Restoran Berbasis Web” 

(Windriyani, 2018). Penelitian ini juga menggunakan metode Extreme 

Programming karena dengan menggunakan metode tersebut akan membuat 

pembangunan sistem menjadi lebih sederhana, tetapi tetap adaptif dan fleksibel. 

Untuk membuat pembangunan sistem menjadi lebih sederhana maka diperlukannya 

4 tahapan, yaitu: perencanaan, desain, pengkodean dan pengujian. 

Selanjutnya penelitian yang penulis rujuk yaitu “Pendekatan Metodologi 

Extreme Programming pada Aplikasi e-Commerce Berbasis M-Commerce Studi 

Kasus: Toko Buku An’Nur di Pontianak” (Pratama, 2017). Penggunaan metode 

Extreme Programming pada tahap perancangan aplikasi akan memberikan 

kecepatan perencanaan pada perubahan kebutuhan fungsi yang diminta oleh 

pengguna dengan tanpa batas. Langkah-langkah dalam penggunaan metode ini 

yaitu yang pertama adalah perencaaan sistem. Kemudian dilanjutkan dengan desain 

sistem, setelah desain selesai maka akan dilanjutkan ke langkah pembuatan dan 

pengujian sistem tersebut, hingga pada langkah terakhir akan diberikan kesempatan 

kepada pengguna untuk penambahan atau pengubahan kebutuhan pada sistem. 

Tinjauan Pustaka dari penelitian yang penulis rujuk akan dirangkumkan 

kedalam sebuah tabel (lihat tabel 2.1) 
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Tabel 2.1 

Tabel Tinjauan Pustaka 

Pengarang Tahun Judul Kesimpulan 
Suryantara, 
Bernanda, & 
Andry 

2018 Pengembangan 
Aplikasi 
Akuntansi dengan 
Kerangka Kerja 
Extreme 
Programming 

Dengan 
menggunakan 
metode Extreme 
Programming 
maka dapat 
menghasilkan 
sebuah sistem 
yang lebih cepat 
dengan desain 
yang simpel. 
Kemudian dengan 
menggunakan 
metode ini juga 
maka perubahan 
pengembangan 
sistem bisa 
dilakukan kapan 
saja sesuai dengan 
kebutuhan 
pengguna 

Priskila 2018 Perancangan 
Sistem Informasi 
Persediaan 
Barang pada 
Perusahaan Karya 
Cipta Buana 
Sentosa Berbasis 
Web dengan 
Metode Extreme 
Programming 

Metode Extreme 
Programming 
akan membuat 
sebuah sistem 
menjadi lebih 
cepat dan 
fleksibel terhadap 
kebutuhan 
pengguna. 
Kemudian ada 4 
tahapan yang 
digunakan dalam 
penelitian tersebut 
yaitu planning, 
design, coding 
dan testing. 

Fatoni & Dwi 2016 Rancang Bangun 
Sistem Extreme 
Programming 
Sebagai 

Metode Extreme 
Programming 
digunakan untuk 
mempercepat 
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Metodologi 
Pengembangan 
Sistem 

proses pembuatan 
suatu sistem. 
Karena Extreme 
Programming 
menggunakan life 
cycle yang 
berguna untuk 
menyelesaikan 
rangkaian-
rangkaian aktifitas 
Perencanaan, 
Analisis, Desain 
& Koding, 
Pengujian dan 
Implementasi 
dalam tempo yang 
sudah ditentukan 

Windriyani 2018 Pengembangan 
Aplikasi 
Pemesanan 
Makanan dan 
Minuman di 
Sebuah Restoran 
Berbasis Web 

Dengan 
menggunakan 
metode Extreme 
Programming 
maka 
pembangunan 
sistem akan 
menjadi lebih 
sederhana, tetapi 
tetap adaptif dan 
fleksibel. Untuk 
membuat 
pembangunan 
sistem menjadi 
lebih sederhana 
maka 
diperlukannya 4 
tahapan, yaitu: 
perencanaan, 
desain, 
pengkodean dan 
pengujian 

Pratama 2017 Pendekatan 
Metodologi 
Extreme 
Programming 
pada Aplikasi e-
Commerce 
Berbasis M-

Penggunaan 
metode Extreme 
Programming 
pada tahap 
perancangan 
aplikasi akan 
memberikan 
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Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa jurnal diatas, maka penulis dapat 

meyimpulkan bahwa dengan menerapkan metode Extreme Programming maka 

sebuah sistem akan menjadi lebih cepat dan pengembangan sistem akan lebih 

mudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Suryantara, Bernanda, & 

Andry, 2018). Kemudian dalam meggunakan metode Extreme Programming harus 

melalui 4 tahapan yaitu: planning, design, coding dan testing (Priskila, 2018, 

Commerce Studi 
Kasus: Toko 
Buku An’Nur di 
Pontianak 

kecepatan 
perencanaan pada 
perubahan 
kebutuhan fungsi 
yang diminta oleh 
pengguna dengan 
tanpa batas. 
Langkah-langkah 
dalam 
penggunaan 
metode ini yaitu 
yang pertama 
adalah perencaaan 
sistem. Kemudian 
dilanjutkan 
dengan desain 
sistem, setelah 
desain selesai 
maka akan 
dilanjutkan ke 
langkah 
pembuatan dan 
pengujian sistem 
tersebut, hingga 
pada langkah 
terakhir akan 
diberikan 
kesempatan 
kepada pengguna 
untuk 
penambahan atau 
pengubahan 
kebutuhan pada 
sistem. 
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Windriyani, 2018, Pratama, 2017 ). Dan (Fatoni & Dwi, 2016) menambahkan 1 

tahapan baru dalam 4 tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Tahapan yang 

ditambah yaitu tahap impementasi. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan rangkaian yang sudah dikelompokkan menjadi 

sekumpulan komponen yang berbasis komputer yang berfungsi untuk menyiapkan 

data yang berisi informasi untuk pengguna. Sistem informasi juga diartikan sebagai 

sekumpulan perangkat keras maupun perangkat lunak yang dihubungkan dan 

menciptakan dan memroses data-data yang ada menjadi sebuah informasi yang 

berguna untuk pengguna (Andoyo & Sujarwadi, 2014). 

Manfaat dari sistem informasi yaitu mengolah transaksi harian dan 

mendukung operasi. Selain dari itu sistem informasi bermanfaat juga sebagai 

penyediaan informasi yang diperlukan bagi pihak yang bersangkutan dan 

penyimpanan informasi untuk mendukung keputusan dan pengawasan didalam 

organisasi (Iswandy, 2015). 

Jenis-jenis sistem informasi dikembangkan dengan tujuan yang berbeda 

berdasarkan kepada kebutuhan bisnis. Maka dari itu jenis-jenis sistem informasi 

terdiri dari (Arif & Devitra, 2017): 

1. Transaction Processing System (TPS)  

TPS merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk memproses 

data-data dalam jumlah yang sangat besar biasanya untuk transaksi 

bisnis seperti daftar gaji. TPS juga memungkinkan suatu organisasi 
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berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Kemudian data yang 

dihasilkan oleh TPS hanya boleh dilihat oleh manajer. 

2. Office Automation System (OAS) 

OAS hanya mendukung pekerja data sehingga tidak menciptakan 

pengetahuan baru melainkan menganalisis informasi untuk 

memindahkan data maupun memanipulasikan data dengan cara tertentu 

sebelum membaginya secara keseluruhan. 

3. Knowledge Work System (KWS) 

KWS merupakan sistem informasi membantu para pekerja profesional 

untuk menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan untuk 

mengkontribusikan pengetahuan tersebut ke organisasi. 

4. Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

TPS tidak tergantikan oleh SIM, melainkan semua SIM mencakup 

pengolahan transaksi. SIM merupakan sistem informasi yang bekerja 

karena adanya interaksi antar manusia dan komputer. Informasi yang 

dihasilkan oleh SIM digunakan untuk membuat keputusan dan dapat 

menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang telah 

terkomputerisasi. 

5. Group Decision Support System (GDSS) 

GDSS biasanya digunakan di sebuah ruangan khusus biasanya dalam 

bentuk kelompok dan dilengkapi dengan konfigurasi yang berbeda-beda. 

GDSS merupakan sistem informasi yang memberikan solusi dalam 

pembuatan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. 
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Menurut Rahmawati & Bachtiar (2018), sistem informasi terdiri dari 5 

komponen yaitu: 

1. Perangkat keras, seluruh peralatan fisik misalnya komputer, 

2. Perangkat lunak, merupakan perintah untuk memerintahkan komponen 

untuk melakukan tugasnya, 

3. Data, adalah suatu fakta yang akan diolah dan menghasilkan informasi, 

4. Prosedur, merupakan aturan yang digunakan untuk menghubungkan 

perintah dan data untuk menentukan perancangan dan pengunaan suatu 

sistem, 

5. Manusia, pelaksana yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan 

sistem informasi.  

2.2.2 Website 

Website adalah kumpulan informasi atau layanan yang berbasis multimedia 

dan didukung oleh internet. Website juga berfungsi untuk menyimpan, menyusun 

dan menampilkan informasi ke dalam sebuah lingkungan jaringan (Mahkota, 

Suyadi, & Riyadi, 2014). Menurut Syukron & Hasanah (2015), berdasarkan 

sifatnya website terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 

1. Website Dinamis, adalah website yang penyediaan konten selalu 

berubah. 

2. Website Statis, adalah website yang kontennya tidak sering berubah.  

Berdasarkan penelitian dari Napitupulu (2016) tentang kualitas web bahwa 

ada 3 hal yang dianggap sangat penting dalam sebuah website yaitu kemudahan 

berkomunikasi melalui web, kelengkapan informasi yang disediakan dan rasa 
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nyaman dalam memberikan data pribadi. Dan ada 9 kriteria yang perlu diperhatikan 

dalam sebuah website yaitu: 

1. Kemudahan dalam menggunakan website, 

2. Mudah dimengerti saat berinteraksi dengan website, 

3. Tampilan yang aktraktif, 

4. Informasi yang berguna, 

5. Kemudahan menemukan alamat website, 

6. Informasi yang tersedia terbaru, 

7. Informasi yang disediakan mudah dibaca dan dimengerti, 

8. Informasi yang tersedia akurat, 

9. User Friendly. 

 HTML adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menampilkan halaman 

sebuah website. HTML tidak termasuk dalam bahasa pemrograman, tetapi termasuk 

dalam “Markup Language” yang merupakan sekumpulan tag. Dengan 

menggunakan tag maka halaman website akan ditampilkan dalam tampilan tertentu 

(Muslim & Pramesti, 2014). 

Menurut Maudi, Nugraha, & Sasmito (2014), selain sebagai bahasa markup 

language, HTML juga bisa melakukan beberapa hal seperti: 

1. Bisa mengontrol tampilan website dan isinya, 

2. Secara online mempublikasikan dokumennya sehingga dapat diakses 

oleh seluruh dunia, 

3. Menyediakan form untuk digunakan sebagai pendaftaran maupun 

transaksi secara online, 
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4. Bisa menggunakan objek-objek seperti gambar, suara, animasi dalam 

dokumen HTML. 

 CSS adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk mengendalikan 

beberapa komponen dalam sebuah website dengan tujuan agar website tersebut 

lebih terstruktur dan rapi. CSS bukan termasuk dalam bahasa pemrograman, karena 

pada umumnya CSS digunakan untuk membuat tampilan pada sebuah halaman web 

HTML (Djaelangkara, Sengkey, & Lantang, 2015). 

Fungsi dari CSS yaitu untuk mengatur style dari suatu tampilan website. 

Contoh dari style tersebut misalnya heading, bodytext, footer, gambar dan style 

lainnya yang dapat digunakan secara bersamaan dalam beberapa dokumen. 

Kemudian untuk ukuran, gambar, warna teks, warna tabel, margin, padding, 

dan lainnya bisa juga dikendalikan melalui CSS (Indriyanti & Pratama, 2015). 

Menurut Anggraini, Dirgantara, & Ahmad (2015), CSS merupakan inti dari 

pembangunan website. Maka CSS terbagi menjadi 3 jenis yaitu: 

1. External Style Sheet, membuat file tersendiri untuk mengisikan script 

dari CSS tersebut, 

2. Internal Style Sheet, script CSS langsung dimasukkan kedalam tag head 

dari HTML, 

3. Inline Style Sheet, script CSS langsung dipasang kedalam tag HTML. 

PHP adalah sebuah bahasa pemograman yang beroperasi pada sebuah 

webserver atau dikenal sebagai server-side. PHP dapat digunakan untuk mengolah 

data yang menggunakan tipe apapun, membuat sebuah halaman web yang dinamis, 

serta bisa menciptakan cookies (Santoso & Handojo, 2014). 
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Menurut Yusti (2016), terdapat beberapa keunggulan dalam menggunakan 

PHP yaitu sebagai berikut: 

1. Bebas biaya,  

2. Cross Platform, dapat digunakan dalam linux, windows dan sistem 

operasi lainnya, 

3. Banyak database yang dapat didukung seperti Mysql, Oracle, IBMDB2, 

4. On TheFly, yang artinya dengan menggunakan PHP bisa membuat 

dokumen teks, Word, Excel, PDF dan file lain seperti ZIP. 

Javascript adalah bahasa pemograman yang berorientasi objek yang 

digunakan dalam kode HTML dan akan diproses oleh pengguna. Bahasa ini 

digunakan agar situs yang dibuat akan lebih interaktif karena akan memberikan 

kemampuan tambahan pada HTML. Kemudian bahasa ini dapat merespon perintah 

dari pengguna dengan cepat sehingga halaman situs bisa menjadi lebih responsif 

(Yatini, 2014). 

Menurut Adelia & Efdom (2014), javascript dibagi menjadi 2 macam yaitu 

server side dan client side. Yang dimaksud dengan server side yaitu setiap saat 

javascript dipanggil browser, maka script tersebut akan diolah di server. Sedangkan 

client side adalah ketika script dipanggil maka langsung diproses oleh browser, jadi 

web akan secara langsung menampilkan di browser tanpa harus diolah oleh server. 

Client side memungkinkan pengguna melihat script-nya secara utuh karena tidak 

ada enkripsi sama sekali. 

Jquery adalah kumpulan kode javascript yang siap dipakai. Keunggulan 

dari jquery bila dibandingkan dengan javascript biasa yaitu penyederhanaan kode 
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dari javascript dengan cara memanggil fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh 

jquery (Imam & Nugraha, 2018). 

Menurut Adelia & Efdom (2014), terdapat 5 kemampuan yang dimiliki oleh 

jquery yaitu: 

1. Mempermudah dan memanipulasi elemen tertent pada dokumen, 

2. Memudahkan perubahan tampilan website, 

3. Mempersingkat AJAX, 

4. Memiliki API, 

5. Menyediakan fasilitas untuk membuat animasi yang selevel dengan 

flash. 

2.2.3 Database 

Database adalah kumpulan-kumpulan informasi yang terstruktur dan 

disimpan dalam komputer. Informasi tersebut disimpan secara sistematik dan saling 

berhubungan antar subjek tertentu. Kemudian informasi tersebut dapat ditampilkan 

sesuai dengan subjek tertuju (Hondro & Nurcahyo, 2014). 

Menurut Caroline (2015), database memiliki banyak manfaat. Beberapa 

manfaat yang paling menonjol yaitu mempercepat dan mempermudah mencari 

informasi, bisa dipakai bersama-sama, kontrol datanya terpusat, hemat dalam 

pembiayaan perangkat, keamanan data sangat terjamin dan memudahkan dalam 

pembuatan suatu aplikasi baru. 

MySQL atau My Structured Query Language merupakan perangkat lunak 

database relasional atau RDMS yang berfungsi sebagai suatu sintaks perintah yang 

digunakan untuk mengelola sebuah database (Hidayat, Hartono, & Sukiman, 2017). 
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Menurut Sukatmi & Pitri (2018), keunggulan dalam menggunakan MySQL ini yaitu: 

1. Gratis, 

2. Lebih memahami sintaksnya, 

3. Akses ke database dapat dilakukan dengan mudah, 

4. Dapat dipasang ke server multiCPU karena Mysql bersifat multithread, 

5. Terdapat banyak perangkat lunak pendukung seperti PHP, Java, C++, 

6. Cocok dengan banyak platform, 

7. Memiliki banyak kolom sehingga memudahkan konfigurasi sistem 

database, 

8. Memiliki keamanan yang baik karena memiliki verifikasi host. 

Menurut Ardeman, Muchallil, & Afdhal (2017), terdapat 3 

pengelompokkan dalam database yaitu sebagai berikut: 

1. Data Definition Language 

Data Definition Language atau DML berupa bahasa yang digunakan 

untuk mendefinisikan suatu data. DML secara umum digunakan untuk 

membuat, mengubah struktur data dan mendefinisikan tipenya dari 

berbagai macam basis data seperti tabel, trigger, indeks. Contoh perintah 

dari DDL adalah CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE dan 

RENAME. 

2. Data Manipulation Language 

Data Manipulation Language atau disebut juga sebagai DML 

merupakan perintah yang digunakan untuk mengolah data. Perintah dari 

DML ini berupa INSERT, UPDATE, DELETE dan SELECT. 
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3. Data Control Language 

Data Control Language atau DCL adalah perintah yang berfungsi 

sebagai pengaturan hak akses terhadap suatu basis data. Perintah yang 

digunakan dalam DCL yaitu GRANT dan REVOKE. 

2.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan bentuk hubungan suatu entitas dalam sebuah sistem yang 

mempunyai kaitan langsung dalam fungsi yang ada dalam proses tersebut. Selain 

itu, ERD juga merupakan pemodelan dari basis data relasional yang mempunyai 

persepsi di dunia nyata dan terdiri dari sekelompok objek yang saling berhubungan 

antara satu sama lainnya (Nasir, Satoto, & Kridalukmana, 2014). 

Menurut Pranggono, Irawati, & Laksito (2016), secara umum ERD dibuat 

dengan tujuan menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya yang ada 

berhubungan. Sehingga semua batasan hubungan dari semua tabel akan terlihat 

dengan jelas. Hal tersebut akan memudahkan perancang untuk membuat relasi tabel 

database pada suatu sistem. 

Menurut Otapriandi (2016), ERD memiliki beberapa fungsi yaitu: 

1. Merancang model dari hubungan antara setiap data, 

2. Mempermudah membuat basis data karena hubungan dari data ke data 

sudah bisa dilihat jelas, 

3. Untuk mempermudah melakukan pengubahan dan penganalisaan suatu 

sistem, 

4. Mengembangkan suatu sistem akan sangat mudah karena gambaran 

umum dari sistem tersebut sudah bisa kita ketahui. 
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Tabel 2.2 dibawah ini menunjukkan simbol dari ERD: 

Tabel 2.2 

Simbol ERD 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Entitas Menandakan sebuah objek 
atau entitas 

2  Relation Menandakan sebuah relasi 
antar entitas 

3  Link Menandakan kardinalitas 
antar relasi 

4  Atribut Menandakan atribut yang 
dimiliki oleh suatu entitas 

 

2.2.5 Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk 

menggambarkan requirement dari sebuah sistem dibuat seperti apa, kemudian bisa 

untuk menganalisa dan mendesain arsitektur dalam sistem tersebut (Nur’Ainun, 

Hartono, & Jimmy, 2017). Macam-macam UML adalah sebagai berikut: 

1. Use Case Diagram adalah pemodelan untuk mengetahui fungsi apa 

yang tersedia dan siapa aja yang bisa melakukan fungsi tersebut dalam 

suatu sistem (Hendini, 2016).  
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Tabel 2.3 dibawah ini menggambarkan simbol-simbol yang terdapat pada 

use case diagram. 

Tabel 2.3 

Simbol Use Case Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 
 
 Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran 
yang pengguna mainkan ketika 
berinteraksi dengan use case. 

2 
 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 
terjadi pada suatu elemen  mandiri 
(independent) akan mempengaruhi 
elemen yang bergantung padanya 
elemen yang tidak mandiri 
(independent). 

3 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 
(descendent) berbagi perilaku dan 
struktur data dari objek yang ada di 
atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include Menspesifikasikan bahwa use case 
sumber secara eksplisit. 

5 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case 
target memperluas perilaku dari use 
case sumber pada suatu titik yang 
diberikan. 

6  Association Apa yang menghubungkan antara 
objek satu dengan objek lainnya. 

7 

 
 
 

 

System 
Menspesifikasikan paket yang 
menampilkan sistem secara terbatas. 
 

8 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 
ditampilkan sistem yang 
menghasilkan suatu hasil yang 
terukur bagi suatu aktor 
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9 
 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen 
lain yang bekerja sama untuk 
menyediakan prilaku yang lebih 
besar dari jumlah dan elemen-
elemennya (sinergi). 

10 
 

Note 
Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 
dijalankan dan mencerminkan suatu 
sumber daya komputasi 

 

2. Activity Diagram adalah penggambaran logika, proses sistem dan alur 

kerja dari suatu sistem yang akan dibuat (Nuari, 2014). Tabel 2.4 berikut 

ini merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk membuat activity 

diagram: 

Tabel 2.4 

Simbol Activity Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 
 

Actifity 
Memperlihatkan bagaimana masing-
masing kelas antarmuka saling 
berinteraksi satu sama lain 

2 
 

Action State dari sistem yang mencerminkan 
eksekusi dari suatu aksi 

3  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau 
diawali. 

4  Actifity 
Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 
dihancurkan 

5 
 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu 
berubah menjadi beberapa aliran 
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3. Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi 

antar objek dan mengidentifikasi komunikasi antar objek tersebut. Atau 

sequence diagram juga dapat diartikan sebagai pesan yang ditukarkan 

antar objek untuk melaksanakan tugas tertentu. Objek tersebut diurutkan 

dari kiri ke kanan kemudian aktor yang berinteraksi diletakkan di paling 

kiri dari diagram tersebut (Yatini, 2014). Tabel 2.5 berikut ini 

merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk membuat sequence 

diagram: 

Tabel 2.5 

Simbol Sequence Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 
 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang saling 
berinteraksi. 
 
 

2  Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 
objek yang memuat informasi-
informasi tentang aktifitas yang 
terjadi 

3 
 

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 
objek yang memuat informasi-
informasi tentang aktifitas yang 
terjadi 

 

2.2.6 Metode Extreme Programming (XP) 

Metode Extreme Programming merupakan sebuah metode pengembangan 

sistem yang sangat cepat dalam mengembangkan sistem informasi. Kelebihan dari 
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metode ini yaitu efisien, ringan, fleksibel dan mempunyai resiko yang rendah 

(Susianto & Guntoro, 2017). 

Berdasarkan penelitian (Priskila, 2018), metode Extreme Programming 

terdiri dari 4 tahapan yaitu planning, design, coding dan testing. Gambar 2.1 

merupakan tahapan model Extreme Programming. 

 

Gambar 2.1 Tahapan Model Extreme Programming 

Jadi pada tahapan planning akan dilakukan perencanaan berdasarkan permasalah 

pengguna. Kemudian akan dilanjutkan ketahapan design, pada tahap ini perancang 

akan merancang sebuah desain dan prototype sekilas sistem. Setelah adanya desain 

maka akan dilanjutkan ke tahap coding. Pada tahap ini perancang akan melakukan 

pemrograman dan membuat sistem tersebut. Dan tahap terakhir yaitu testing, pada 

tahap ini akan diuji coba sistem yang dibuat dan bila ada perubahan dari pengguna 
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maka akan dimodifikasi lagi. Bila pengguna sudah setuju dengan sistem tersebut 

maka tinggal diimplementasikan.  

 Menurut Suryantara (2017), terdapat keuntungan dan keterbatasan dalam 

menggunakan metode Extreme Programming. Berikut merupakan keuntungan 

dalam penggunaan Extreme Programming: 

1. Interaksi terhadap pelanggan pada pengembangan aplikasi akan sangat 

baik, 

2. Meningkatkan komunikasi antar pengembang, 

3. Akan menjadi sebuah pembelajaran bagi orang lain, 

4. Pengguna akan mendapatkan umpan balik yang akurat mengenai sistem 

yang akan dibuat, 

5. Dengan metode ini bisa mengubah pikiran pelanggan terhadap sistem 

yang akan dibuat, 

6. Pengembang sistem tidak bekerja secara berlebihan karena XP fokus 

terhadap sistem yang dibuat, 

7. Keputusan-keputusan teknikal akan mudah dibuat. 

Adapun keterbatasannya sebagai berikut: 

1. Perubahan dari pelanggan harus diterima sehingga pengembang sistem 

harus siap dengan perubahan-perubahan tersebut, 

2. Awal pengembangan sistem tidak dapat membuat kode yang detail, 

3. XP hanya dapat mengerjakan satu projek. 
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