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BAB II  

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian-penelitian mengenai hal serupa telah banyak dilakukan oleh 

beberapa peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan instansi dengan masalah yang 

berbeda-beda. 

Penulis menelaah penelitian yang dilakukan oleh Akram & Sulaiman 

tahun 2017 yang mengangkat judul “A Systematic Literature Review to Determine 

the Web Accessibility Issues in Saudi Arabian University and Government Websites 

for Disable People”. Penulis penelitian ini menyebutkan bahwa website memainkan 

peran penting untuk mendapakan informasi pada bidang-bidang yang berbeda 

dalam kehidupan, seperti edukasi, pekerjaan, pemerintahan, perdagangan, 

kesehatan, dan lainnya. Perancangan dan implementasi situs web pemerintah dan 

universitas dengan mengikuti panduan aksesibilitas web dinilai sangat penting 

karna dengan ini orang dengan keterbatasan juga dapat mengambil manfaat dari 

layanan yang disediakan oleh situs web pemerintah. 

Penelitian lain berjudul “E-government websites user experience from 

public value perspective: Case study of iTax website in Kenya” oleh Kamau, Njihia, 

& Wausi (2016) mengevaluasi User Experience situs web e-government dari sudut 

pandang nilai publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan 

tentang sifat pengalaman pengguna tertentu, dalam konteks situs web e-government 

berdasarkan perspektif nilai publik di Kenya dan memberikan saran untuk membuat 

Sistem iTax lebih menarik. 
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Dalam Penelitian berjudul “Analisis Sistem Informasi Aplikasi Online 

Kartu Kredit Menggunakan Metode SERVQUAL (Studi Kasus ANZ Bank)”, 

Setiawati (2015) menyimpulkan bahwa aplikasi online memberikan kemudahan 

akses bagi calon nasabah, sehingga nasabah dapat mengakses menggunakan gadget 

dan Personal Computer tanpa dibatasi oleh waktu. Hal ini memberikan dampak 

yang positif terhadap peningkatan nasabah pengguna kartu kredit. Dengan 

demikian, aplikasi online menjadi salah satu cara yang paling mudah dalam 

pengajuan kartu kredit. 

Penelitian oleh Sá, Rocha, & Pérez Cota (2016) berjudul “From the quality 

of traditional services to the quality of local e-Government online services: A 

literature review” mengevaluasi kualitas tradisional, elektronik, dan layanan dari e-

government. Studi yang dipaparkan akan menjadi dasar dalam pengembangan 

model yang sesuai yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan online e-

government lokal. Penduduk mengharapkan layanan publik yang berkualitas dan 

tidak terkecuali dimensi online. 

Menurut Nugroho & Abraham (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Strategi KPP Pratama Surakarta dalam Meningkatkan Pengguna E-

filing di Kota Surakarta”, e-filing dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kualitas 

layanan publik yang transparan pada KPP Pratama Surakarta.  

Penelitian oleh Ariza, Mozo, & Quintero (2018) berjudul “Methodology 

for the Agile Development of Software Based on a Guide for the Body of Knowledge 

of SCRUM (SBOKTM Guide)” menyimpulkan bahwa Scrum merupakan kerangka 

kerja pelaksanaan proyek diarahkan ke pendekatan tambahan di mana ada kerja 
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sama yang efektif antara anggota tim dan klien. Selain itu, analisis deskriptif dari 

prinsip, aspek dan proses yang diusulkan oleh Panduan SBOKTM dilakukan untuk 

menentukan kerangka kerja Scrum di mana peran utama didefinisikan bersama 

dengan perencanaan upaya untuk menawarkan hasil nilai yang signifikan dalam 

waktu singkat. 

Berikut merupakan tabel rangkuman perbandingan hasil penelitian 

terdahulu berdasarkan tinjauan pustaka diatas. 

Judul Penelitian Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

A Systematic 

Literature Review to 

Determine the Web 

Accessibility Issues in 

Saudi Arabian 

University and 

Government Websites 

for Disable People 

Akram & 

Sulaiman 
2017 

Perancangan dan 

implementasi situs web 

pemerintah dan universitas 

dengan mengikuti panduan 

aksesibilitas web dinilai sangat 

penting karna dengan ini 

orang dengan keterbatasan 

juga dapat mengambil manfaat 

dari layanan yang disediakan 

oleh situs web pemerintah. 

E-government 

websites user 

experience from 

public value 

perspective: Case 

study of iTax website 

in Kenya 

Kamau, Njihia, 

& Wausi 
2016 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memberikan 

wawasan tentang sifat 

pengalaman pengguna 

tertentu, dalam konteks situs 

web e-government 

berdasarkan perspektif nilai 

publik di Kenya dan 

memberikan saran untuk 

membuat Sistem iTax lebih 

menarik. 

Analisis Sistem 

Informasi Aplikasi 

Online Kartu Kredit 

Menggunakan 

Metode SERVQUAL 

(Studi Kasus ANZ 

Bank) 

Setiawati 2015 

Aplikasi online memberikan 

kemudahan akses bagi calon 

nasabah, sehingga nasabah 

dapat mengakses 

menggunakan gadget dan 

Personal Computer tanpa 

dibatasi oleh waktu. 

From the quality of 

traditional services to 

Sá, Rocha, & 

Pérez Cota 
2016 

Penduduk mengharapkan 

layanan publik yang 
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Tabel 2.1 Tabel Hasil Penelitian 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi didefinisikan oleh Laudon (2015) secara teknis sebagai 

serangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain yang mengumpulkan atau 

mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan, pengawasan,  koordinasi di dalam sebuah 

organisasi. 

Sutabri (2014:40) dalam bukunya mendefinisikan sistem informasi 

sebagai suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 

bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari organisasi agar dapat menyediakan 

laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu. 

the quality of local e-

Government online 

services: A literature 

review 

berkualitas dan tidak 

terkecuali dimensi online 

Implementasi Strategi 

KPP Pratama 

Surakarta dalam 

Meningkatkan 

Pengguna E-filing di 

Kota Surakarta 

Nugroho & 

Abraham 
2017 

E-filing dinilai sangat efektif 

dalam meningkatkan kualitas 

layanan publik pada KPP 

Pratama Surakarta 

Methodology for the 

Agile Development of 

Software Based on a 

Guide for the Body of 

Knowledge of 

SCRUM (SBOKTM 

Guide) 

Ariza, Mozo, 

& Quintero 
2018 

Scrum merupakan kerangka 

kerja pelaksanaan proyek 

diarahkan ke pendekatan 

tambahan di mana ada kerja 

sama yang efektif antara 

anggota tim dan klien. 
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2.2.2 Website 

Pengertian Website Menurut Sarwandianto, Hutajulu, & Angeli (2018) 

adalah kumpulan dari beberapa halaman web dimana informasi dalam bentuk teks, 

gambar, suara, dan lain-lain dipersentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat 

diakses oleh perangkat lunak yang disebut dengan browser.  

2.2.3 FKUB 

Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang disingkat FKUB adalah 

forum yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tujuan untuk membangun, 

memberdayakan, dan memelihara umat beragama demi kesejahteraan dan 

kerukunan umat beragama. Peraturan mengenai FKUB diatur dalam pasal 1 ayat 

(6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 

2006. (Sirait, 2014) 

2.2.4 E-Government 

Kurnia, Rauta, & Siswanto (2017) memaparkan pengertian Electronic 

Government (e-Government) sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) pada penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan publik 

dan administrasi pemerintahan (disebut Sistem Elektronik Pemerintahan atau SEP)  

2.2.5 C2G 

Consumer to Government atau C2G adalah salah satu jenis transaksi 

elektronik yang dimungkinkan dalam media elektronik yang meliputi transaksi dari 

consumer (konsumen) kepada government (pemerintahan). (Santos, Sabino, 

Morais, & Goncalves, 2017) 
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2.2.6 HTML 

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa pemrograman hyper 

text yang merupakan dasar framework Internet. Setiap informasi yang tampil di web 

selalu dibuat menggunakan kode HTML. Oleh karena itu, dokumen HTML disebut 

juga web page (halaman situs). Hampir tiap situs web yang ada menggunakan 

bahasa HTML untuk menampilkan teks, grafis, suara, dan animasi. (Ramadhani, 

Hafidudin, & Herman, 2015)  

2.2.7 CSS 

Ramadhani, dkk (2015) dalam penelitiannya menyebutkan CSS 

merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet, yang digunakan untuk 

mendesain isi halaman web. CSS dapat dipasang pada dokumen HTML/XHTML 

yang telah jadi. Bentuk penulisan CSS terdiri dari 3 bagian, yaitu Selector, Properti 

dan Nilai. 

2.2.8 PHP 

 Menurut Komang (2014) dalam Herpendi & Maharani (2016), PHP (Perl 

Hypertext Processor) diartikan sebagai suatu aplikasi perangkat lunak open source 

yang diatur dalam aturan GPL (General Purpose Licences). Pemrograman PHP 

sendiri merupakan pemrograman yang sangat cocok apabila dikembangkan dalam 

lingkungan web karena dapat dikombinasikan pada naskah HTML ataupun 

sebaliknya. PHP tergolong sebagai pemrograman dinamis karena dapat 

menghasilkan website yang bisa diubah secara terus menerus hasilnya atau 

kontennya tanpa harus masuk kedalam coding. 
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2.2.9 MySQL 

Menurut Beera, Chaparala, & Gundabathina (2018), MySQL adalah sistem 

manajemen basis data relasional open source dimana tabel terbentuk di MySQL dan 

informasi dimuat ke dalamnya.  

2.2.10 SCRUM 

Scrum merupakan kerangka kerja pelaksanaan proyek diarahkan ke 

pendekatan tambahan di mana ada kerja sama yang efektif antara anggota tim dan 

klien. Selain itu, analisis deskriptif dari prinsip, aspek dan proses yang diusulkan 

oleh Panduan SBOKTM dilakukan untuk menentukan kerangka kerja Scrum di 

mana peran utama didefinisikan bersama dengan perencanaan upaya untuk 

menawarkan hasil nilai yang signifikan dalam waktu singkat. (Ariza, dkk, 2018) 

Scrum adalah suatu framework agile untuk menyelesaikan lingkup kerja 

yang kompleks dan inovatif. Kerangka kerja ini sangat sederhana. Scrum selalu 

memberikan kebebasan untuk bisnis sehingga proses dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan produk dan pasar. Scrum memiliki tiga peran dasar: (Ahmed, dkk, 2017) 

1. Product Owner 

Product Owner merupakan orang yang memiliki visi untuk produk yang 

akan dikembangkan dan otoritas. PO bertanggung jawab atas keberlanjutan 

kerjasama dan prioritas tim. PO juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi 

PBL dan SBL. 
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2. Scrum Master 

Scrum Master adalah ekspeditur untuk tim dan Product Owner. SM tidak 

mengelola tim, melainkan SM bekerja untuk mengatasi hambatan yang 

menyebabkan kegagalan dalam mencapai sprint goal. 

3. Scrum Team 

Tim developer dalam menyelesaikan proyek terdiri dari sekitar 7 (tujuh) 

anggota berdedikasi penuh (secara resmi 3-9) untuk proyek perangkat lunak; tim 

mencakup gabungan software engineer yang umumnya adalah arsitek, 

programmer, analyst, QA expert, tester, FED, dan UI Designer. 

Scrum memiliki 3 (tiga) artifak berbeda, meliputi: 

1. Product Backlog 

Product Backlog adalah daftar kumulatif dari fitur-fitur dan kebutuhan 

yang diinginkan untuk produk. 

2. Sprint Backlog 

Sprint Backlog merupakan daftar hal yang akan dikerjakan untuk sprint 

oleh tim berdasarkan prioritas Product Owner. 

3. Product Increment (Burn Chart) 

Burn Chart bertujuan untuk melihat berapa sisa pekerjaan yang tersisa 

dalam suatu sprint. 

Menurut Ramadan & Megahed (2016), Ada 5 (lima) event dalam Scrum, 

yaitu sebagai berikut: 



16 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

Senny Nicoria, Perancangan dan Implementasi C2G terhadap Permohonan Rekomendasi Pendirian 

Rumah Ibadat pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam dengan Metode Scrum, 2019 

UIB Repository©2019 

1. Sprint 

Sprint adalah iteratif, durasi waktu dengan waktu yang tetap (dari dua 

minggu hingga satu bulan). Setiap sprint dimulai dengan perencanaan dan diakhiri 

dengan peninjauan. 

2. Sprint Planning Meeting 

Sprint Planning dilaksanakan untuk menentukan tujuan utama dan ruang 

lingkup kerja selama sprint, serta menentukan batas waktu perencanaan untuk 

sprint. 

3. Sprint Review 

Pada akhir suatu sprint, team akan mengulas pekerjaan yang telah selesai 

dan rencana pekerjaan yang belum terselesaikan, serta menyampaikan pekerjaan 

tersebut kepada stakeholders. 

4. Daily Scrum 

Setiap harinya dalam suatu sprint, tim akan mengadakan daily scrum atau 

stand-up meeting untuk mendiskusikan apa yang telah diselesaikan hari 

sebelumnya, apa yang akan dikerjakan hari ini, dan apakah ada hambatan dalam 

pengerjaan. 

5. Sprint Retrospective Meeting 

Sprint Retrospective Meeting difasilitasi oleh Scrum Master. Pada event 

ini, akan dipertanyakan dua pertanyaan berupa apa yang berjalan baik selama 

sprint, dan apa yang dapat dikembangkan untuk sprint berikutnya. 
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2.2.11 UML 

Saiful & Ambarita (2017) berpendapat UML atau Unified Modeling 

Language merupakan salah satu standar bahasa yang banyak digunakan dalam 

dunia industri dalam mendefinisikan requirement, membuat desain dan analisa, 

serta juga menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML 

merupakan bahasa visual untuk komunikasi dan pemodelan mengenai sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 

Beberapa jenis UML yang umumnya digunakan adalah sebagai berikut: 

2.2.9.1 Use Case Diagram 

Use case merupakan gambaran mengenai apa saja yang bisa dilakukan 

actor atau user, serta berguna menjelaskan interaksi antar pngguna dalam sistem 

yang dirancang. (Meilani & Amirulfiras, 2015) 

No Simbol Keterangan 

1 User Case 

 

Gambaran funsionalitas dari suatu sistem 

atau bagian dari aplikasi. 

2 Actor 

 

Satu peran yang digunakan untuk 

berinteraksi dengan sistem (use case). 

4  

Association 

Menggambarkan hubungan antara actor 

dan use case dimana keduanya dapat 

berkomunikasi dengan bertukan pesan. 

5 Generalization Child use case yang dapat mewarisi 

perilaku dan makna parent use case. 
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6 Extend Hubungan yang menggambarkan jalannya 

suatu use case memicu jalannya use case 

lain.  

7 Include Hubungan yang menggambarkan suaru use 

case dijalankan karena ada persyaratan 

tertentu dari use case lain. 

Tabel 2.2 Use Case Diagram 

2.2.9.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Definisi ERD (Entity Relationship Diagram) oleh Andalia & Setiawan 

(2015) merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antar 

penyimpanan. Entity Relationship Diagram dapat membantu kita dalam 

mempelajari hubungan antar database file yang kita rancang. 

No Simbol Keterangan 

1  Entity, data yang dikumpulkan, disimpan, dan 

dipelihara. 

2  Attributes, karakteristik dari sebuah entity/entitas. 

3  Relationship, relasi atau hubungan antara entitas-

entitas. 

4  Derrived Attributes, atribut yang merupakan nilai 

hasil perhitungan dari nilai atribut lainnya. 

5  Weak Entity, entitas yang kemunculannya 

tergantung dari entitas lain yang lebih kuat. 

<<extend>> 

<<include>> 
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Tabel 2.3 Entity Relationship Diagram 

2.2.9.3 Activity Diagram 

Wicaksono, Winarno, & Sunyoto (2015) mengemukankan bahwa Activity 

Diagram merupakan gambaran alur dalam melaksanakan suatu aktifitas pada 

sistem yang dirancang.  

No Simbol Keterangan 

1  Simpul awal 

2  Aliran kontrol, menggambarkan arah workflow 

(penghubung antar activity). 

3  Activity, tugas yang dilakukan dalam 

keseluruhan proses. 

4  Decision, keputusan dengan dua pilihan jalur 

alternatif 

5  Simpul akhir 

Tabel 2.4 Activity Diagram 

2.2.9.4 Sequence Diagram 

Menurut Joshi, dkk (2017), Sequence Diagram berguna untuk 

menampilkan eksekusi proses langkah demi langkah yang memberikan gagasan 

yang jelas dari bagaimana suatu sistem bekerja dan beroperasi di dunia nyata ketika 

mesin dipasangkan pada sistem yang dirancang. 

No Simbol Keterangan 
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1  Actor Lifeline, peran yang berinteraksi dengan 

sistem. 

2  Object Lifeline, Objek aktif yang berhubungan 

secara langsung dengan bertukar pesan. 

3  Activation, aksi dalam bertukar pesan. 

4  Message, pesan yang dikirim untuk activation 

sesuai arah yang ditunjuk. 

5  Message Return, pesan yang dikembalikan kepada 

activation sesuai arah yang ditunjuk. 

Tabel 2.5 Sequence Diagram

 


