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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelitian Ismanto & Effendi, (2017) yang berjudul “Sistem 

Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Dengan Metode Simple Additive 

Weighting (SAW)”. Penelitian ini menghasilkan suatu sistem pendukung 

keputusan yang berguna dalam membantu perusahaan untuk menentukan atau 

membuat keputusan dalam menerima karyawan dengan memanfaatkan metode 

perhitungan Simple additive weighting. 

Kemudian pada salah satu penelitian Efiriyanto, (2016) yang berjudul 

Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting 

(SAW) Untuk Menentukan Karyawan Terbaik Pada Dealer Motor Berbasis Web. 

Merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membangun sebuah SPK  

berbasis website dalam menentukan karyawan terbaik di perusahaan Dealer Motor. 

 Selain itu penelitian dari (Meilani & Amirulfiras, 2015) yang berjudul 

“Perancangan Sistem Penunjang Keputusan Investasi Daerah Berbasis Webgis di 

Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Provinsi Sumatera Barat)” membangun sistem penunjang keputusan yang 

berperan dalam mendukung promosi investasi daerah dengan cara melakukan 

penilaian kelayakan dari suatu investasi.  

Adapun penelitian lain yang telah dilakukan oleh Ivanjelita, Utami, & 

Luthfi, (2015) dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan 

Calon Asisten Praktikum” penelitian tersebut merancang suatu sistem dengan 

Bahasa pemrograman PHP serta didukung dengan database Mysql. Sistem 

pendukung keputusan yang dibangun ini berguna dalam membantu pengambilan 

suatu keputusan seleksi penerimaan calon pratikum.  

Selanjutnya penelitian Akhirina, Yulistyanti, Rusmardiana, & Pauziah 

(2018) yang berjudul “Pengujian Sistem Pendukung Keputusan Penjurusan SMA 

di Banten menggunakan Metode Black Box” menghasilkan keputusan bahwa SPK 

Penjurusan tersebut layak digunakan dan diterapkan sebagai SPK Penjurusan 

SMA di Banten melalui hasil pengujian yang menggunakan metode black box.  
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Ditinjau dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para 

pendahulu, maka dari itu dapat penulis simpulkan dalam tabel kesimpulan 

dibawah ini (Lihat Tabel 1). 

Tabel 2.1 Kesimpulan Tinjauan Pustaka 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

1 Tri Yani 

Akhirinaa, Dwi 

Yulistyantib, 

Ana 

Rusmardianac, 

Ulfa Pauziah 

2018 Pengujian Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Penjurusan SMA 

di Banten 

menggunakan 

Metode Black 

Box 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

Black box sebagai 

metode pengujian sistem 

pendukung keputusan. 

2 Edi Ismanto, 

Noverta Effendi 

2017 Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Penerimaan 

Karyawan 

Dengan Metode 

Simple Additive 

Weighting (SAW) 

Sistem pendukung 

keputusan yang dibuat 

dengan menggunakan 

metode Simple Additive 

Weighting (SAW) 

mampu menyelesaikan 

permasalahan dalam 

melakukan pemilihan dan 

pembuatan suatu 

keputusan dengan 

menggunakan nilai 

prioritas ataupun bobot 

yang ditentukan pada 

setiap kriteria. 

3 Bambang 

Efiriyanto 

2016 Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Menggunakan 

Metode Simple 

Additive 

Weighting (SAW) 

Untuk 

Menentukan 

Karyawan 

Terbaik Pada 

Dealer Motor 

Berbasis Web 

Sistem pendukung 

keputusan yang dibangun 

dengan menggunakan 

basis website telah 

berhasil dalam membantu 

pemimpin perusahaan 

dalam menentukan 

karyawan terbaik dalam 

perusahaan. 

4 Difana Meilani, 

Ryan 

Amirulfiras 

 

2015 Perancangan 

Sistem Penunjang 

Keputusan 

Investasi Daerah 

Berbasis Webgis 

di Provinsi 

Sistem pendukung 

keputusan telah ikut 

berperan dalam bidang 

investasi yang mana 

dapat membantu dan 

mempermudah pengguna 
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No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

Sumatera Barat 

(Studi Kasus 

Badan Koordinasi 

Penanaman 

Modal Provinsi 

Sumatera Barat) 

dalam membuat 

keputusan untuk 

melakukan investasi. 

5 Lia Ayu 

Ivanjelita, Ema 

Utami, Emha 

Taufiq Luthfi 

2015 Sistem 

Pendukung 

Keputusan Seleksi 

Penerimaan Calon 

Asisten Praktikum  

Penelitian ini 

menyatakan bahwa 

perancangan sistem 

pendukung keputusan 

dengan menggunakan 

bahasa pemrograman php 

dan juga penggunaan 

Mysql sebagai database 

berhasil dalam membantu 

melakukan pengambilan 

keputusan.   

 

Pada penelitian diatas yang mana dilakukan oleh Ismanto & Effendi, 

(2017) dengan berhasil merancang suatu SPK dengan penerapan metode SAW 

telah menyumbangkan ide kepada penulis dalam melakukan perancangan SPK 

(sistem pendukung keputusan). SPK yang penulis rancang saat ini dibangun 

dalam basis website yang dimana hal tersebut juga dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang bernama Efiriyanto, (2016) yang dimana beliau telah berhasil 

dalam merancang sebuah SPK (sistem pendukung keputusan) yang dapat 

membantu pemimpin suatu perusahaan dalam memilih karyawan terbaiknya. 

Dalam perancangan sistem pendukung keputusan (SPK) ini penulis memilih 

untuk memakai Bahasa pemrograman PHP dan database Mysql yang mana hal 

yang sama juga dilakukan oleh Ivanjelita et al., (2015) dalam penelitiannya 

perancangan SPK (sistem pendukung keputusan) dalam membantu seleksi 

penerimaan calon asisten pratikum. SPK (sistem pendukung keputusan) yang 

penulis bangun merupakan suatu SPK (sistem pendukung keputusan) investasi 

yang dimana ide tersebut muncul ketika melihat penelitian yang dilakukan oleh 

Meilani & Amirulfiras, (2015), dimana penelitiannya telah berhasil dalam 

membantu pengguna sistem dalam mengambil keputusan investasi. Sistem 

pendukung keputusan (SPK) ini telah diuji dengan menggunakan metode 

pengujian black box. Ide tersebut berasal dari penelitian yang telah dilakukan oleh 
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Akhirina, Yulistyanti, Rusmardiana, & Pauziah (2018) dalam penelitian Pengujian 

Sistem Pendukung Keputusan Penjurusan SMA di Banten menggunakan Metode 

black box. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Menurut  Rozaq, Kelik Hardinto, Annurrahman, & Susanti, (2018)  

Sistem adalah sebuah jaringan kerja yang berasal dari sejumlah prosedur yang 

saling terhubung, serta berkumpul bersama agar dapat melakukan suatu kegiatan 

atau untuk melakukan pencapaian suatu target tertentu. Sedangkan Informasi 

sendiri merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang dapat berguna 

untuk membuat keputusan karena menirukan ketidak pastian (atau meningkatkan 

pengetahuan). Jadi sistem informasi adalah suatu sistem yang  ada didalam 

organisasi yang dimana mempertemukan antara kebutuhan pengelolaan transaksi 

harian, bersifat manajerial, mendukung operasi, kegiatan strategi dari suatu 

organisasi serta menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh pihak luar tertentu. 

Oleh sebab itu penulis membuat suatu sistem dengan tujuan untuk mempermudah 

pengguna dalam membuat keputusan.  

Didalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ferdika & Kuswara 

(2017) dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada PT Era 

Makmur Cahaya Damai Bekasi menghasilkan sebuah sistem informasi yang 

membantu dalam meningkatkan pemasaran perusahaan”. Selain itu dari penelitian 

tersebut juga disimpulkan bahwa pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan komputerisasi dapat memperkecil kesalahan dan meningkatkan 

keamanan. 

 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Widarma & Kumala, (2019) Sistem pendukung keputusan (SPK) 

merupakan sebuah sistem informasi interaktif yang bisa membantu dalam 

pengambilan keputusan semi terstruktur maupun tidak terstruktur yang dimana tidak 

ada seorang pun yang bisa tahu secara pasti bagaimana sebuah keputusan mau dibuat 
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dengan cara menyediakan informasi, permodelan data. Konsep SPK tersebut tersebut 

temukan oleh Scott-Morton pada tahun 1971.  

Adapun beberapa fungsi sistem pendukung keputusan, yaitu: 

1. SPK tidak dirancang agar dapat mengotomasikan pengambilan suatu keputusan, 

namun untuk menghadirkan suatu perangkat interaktif yang dapat membantu 

pengguna agar dapat melakukan berbagai analisis dengan memanfaatkan model-

model yang tersedia. 

2. SPK sendiri juga lebih dirancang untuk membantu pekerjaaan yang bersifat 

analitis dan dalam situasi yang kurang terstruktur serta dengan kriteria yang tidak 

begitu jelas bagi managemen suatu perusahaan. 

Adapun hasil penelitian berjudul “Sistem Pendukung Keputusan 

Penerimaan Beasiswa Dii Smk N 1 Sukoharjo Dengan Metode Simple Additive 

Weighting (SAW)” yang dilakukan oleh Hidayati, Widada, & Kusumaningrum, 

(2016) telah berhasil dalam membuat suatu sistem pendukung keputusan dan telah 

teruji secara fungsional dan validitas. Sistem pendukung keputusan tersebut 

dimanfaatkan oleh SMK N 1 untuk membuat keputusan penerimaan beasiswa 

yang mana keputusan ditentukan dengan perhitungan setiap kriteria dari calon 

penerima beasiswa berdasarkan dengan bobot dari setiap calon. 

 

2.2.3 Web 

Istilah dari web sendiri dapat diartikan sebagai suatu kumpulan halaman 

yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, animasi, suara, teks, gambar diam 

ataupun bergerak, maupun gabungan dari semuanya, baik dalam bentuk statis 

ataupun dinamis yang terbentuk dalam suatu rangkaian bangunan yang saling 

terkait dan masing-masing konten terhubung melalui hyperlink atau jaringan 

halaman (Jaya, 2017). Menurut Supriyanta & Nisa, (2015) pengertian web adalah 

sebuah sistem yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dimanfaatkan 

sebagai suatu bentuk media untuk menampilkan informasi berupa multimedia, 

gambar, maupun teks dan lainnya melalui jaringan internet.  

Web sendiri pada dasarnya memiliki berbagai manfaat antara lain salah 

satunya sebagai media promosi yang mana salah satu contoh penelitian yang 

dilakukan oleh Riyanto, (2015) beliau memanfaatkan website sebagai media 

promosi bagi perusahaan dikarenakan jangkauan website yang luas dan lebih 

Jacky. Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Investasi Hotel Dengan Menggunakan Metode Simple Additive 
Weighting. 
UIB Repository©2020 



10 

 

Universitas Internasional Batam 

efisien dalam melakukan promosi. Selain media promosi tentu saja website juga 

dapat digunakan untuk pembangunan sistem, salah satu contoh yaitu sistem 

pendukung keputusan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ningsih, Dedih, 

& Supriyadi, (2017) telah berhasil dalam merancang sebuah SPK yang bisa 

membantu dalam menentukan peluang usaha makanan yang tepat dari usaha 

mikro dan kecil dengan lima kriteria yang dimana terdiri dari delapan belas jenis 

usaha makanan. Disini dapat dilihat bahwa web telah banyak dimanfaatkan untuk 

membantu berbagai kebutuhan.  

 

2.2.4 PHP Hypertext Preprocessor  

PHP atau yang lebih dikenal dengan PHP Hypertext Preprocessor 

merupakan suatu bahasa pemrograman bersifat open source yang sangat cocok 

ataupun dapat dikatakan dikhususkan untuk perancangan suatu website selain itu 

juga PHP juga bisa disisipkan dan dijalankan pada halaman Hypertext Markup 

Languange (HTML). PHP sendiri adalah bahasa script yang pemrosesan data 

akan dilakukan di sisi server (Firman, Wowor, & Najoan, 2016). Dengan begitu 

tingkat keamanan sistem yang  dibangun dengan menggunakan Bahasa 

permograman PHP juga lebih baik dibandingkan dengan Bahasa pemrograman 

yang pemrosesan datanya dilakukan pada sisi klien (client side). 

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andriyani & Gea, (2016) 

telah berhasil membangun suatu sistem monitoring yang dapat membantu suatu 

bengkel dalam melakukan pengendalian peminjaman dan pengembalian peralatan 

bengkel dengan memanfaatkan Bahasa pemrograman PHP dalam perancangannya. 

Selain itu sistem yang dirancang juga membantu perusahaan tersebut dalam 

pengawasan proses pencatatan data yang dilakukan oleh admin sehingga alat-alat 

yang akan dipinjam dapat diketahui.  

 

2.2.5    SAW (Simple Additive Weighting) 

Metode SAW (Simple Additive Weighting) merupakan sebuah metode 

model penjumlahan terbobot, tidak lain adalah sebuah metode yang biasa 

digunakan dalam mencari nilai dengan penjumlahan terbobot berdasarkan dari 

rating kinerja semua alternative pilihan yang ada disemua atribut (Berlilana, 
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Prayoga, & Utomo, 2018). Menurut Supriyatna & Ekaputra, (2017) Didalam 

metode SAW sendiri terdapat pula dua jenis kriteria diantaranya yaitu cost dan 

benefit. Adapun perbedaan dari dua kriteria tersebut terdapat pada pemilihan 

kriteria pada saat melakukan perhitungan disaat pengambilan suatu keputusan. 

Berikut terlampir gambar rumus normalisasi matriks metode SAW. Terdapat hal-

hal yang perlu diperhatikan ketika dalam melakukan normalisasi matrik dalam 

metode SAW antara lain. 

1. Suatu kriteria dapat disebut sebagai kriteria benefit jikalau nilai dari 

kriteria tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk pihak yang 

mengambil keputusan tersebut. 

2. Suatu kriteria dikatakan sebagai kriteria cost apabila nilai dari 

kriteria tersebut memberikan kerugian bagi pihak yang mengambil 

keputusan. 

3. Apabila kriteria yang akan dinormalisasikan merupakan kriteria 

benefit maka nilai atribut kriteria (xij) itu akan dibagikan dengan 

nilai terbesar dari kriteria itu sendiri (Max xij). 

4. Apabila kriteria yang akan dinormalisasikan merupakan kriteria cost 

maka nilai terkecil dari kriteria itu sendiri (Min xij) akan dibagikan 

dengan nilai atribut yang kriteria yang akan kita normalisasikan (xij). 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Situmorang, (2015) dimana 

peneliti berhasil mendirikan sebuah SPK untuk memilih calon peserta olimpiade 

dengan menerapkan metode SAW. Didalam penelitian tersebut menciptakan 

sebuah SPK yang berhasil mempermudah sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 

dalam menentukan peserta olimpiade sains. Dengan begitu dapat dibuktikan 

bahwa metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat digunakan dalam 

mendirikan suatu sistem yang dapat membantu dalam pembuatan keputusan 

dengan tepat.  

 

2.2.6 Mysql 

Mysql sendiri adalah suatu sistem manajemen database yang sifatnya at 

relational. yang berarti data yang ditampung didalam database akan disimpan 

dalam bentuk tabel-tabel yang terpisah dan dengan begitu kecepatan dalam 
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manipulasi data pun akan meningkat dan menjadi jauh lebih cepat. Pada Mysql 

sendiri biasa dimanfaatkan untuk pemembuatan dan melakukan pengolahan suatu 

database dan isinya. Kita juga bisa menggunakan Mysql dalam melakukan 

penambahan, perubahan maupun penghapusan data-data yang ada didalam 

database. Pada Mysql sendiri juga biasanya bisa dimanfaatkan dalam melakukan 

pengelolaan database dari ukuran yang kecil ataupun tingkat kerumitan struktur 

database yang rendah hingga database yang memiliki tingkat kerumitan yang 

tinggi atau database yang berukuran besar, selain itu mysql juga bisa melakukan 

eksekusi perintah SQL dalam melakukan pengolahan data yang tersimpan didalam 

database itu sendiri. Mysql juga sudah mendukung adanya pembuatan trigger yang 

dapat mempermudah pengguna dalam mengelola database yang disimpan (Wiliani 

& Zambi, 2017). Menurut Triwibowo, Kridalukmana, & Martono, (2015) Mysql 

memiliki 3 (tiga) jenis perintah SQL itu sendiri antara lain, yaitu : 

1. Data Control Language (DCL) 

DCL adalah perintah SQL yang berkaitan dalam melakukan 

manipulasi user dan hak akses. Contoh perintah SQL yang 

merupakan jenis perintah DCL antara lain adalah REVOKE dan 

GRANT. 

2. Data Definition Language (DDL) 

DDL sendiri adalah jenis perintah SQL yang memiliki kaitan dengan 

pendefinisian struktur pada database. Contoh perintah dasar yang 

termasuk dalam jenis perintah DDL ini antara lain RENAME, DROP, 

CREATE dan ALTER. 

3. Data Manipulation Language (DML) 

DML merupakan jenis perintah SQL yang memiliki hubungan terkait 

manipulasi ataupun pengolahan pada data-data atau record-record 

dalam suatu tabel di database. Jenis perintah SQL yang merupakan 

jenis perintah DML antara lain DELETE, UPDATE, INSERT dan 

SELECT. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barri, Lumenta, & Wowor, (2015) 

berhasil merancang suatu aplikasi sms gateway dengan memanfaatkan Mysql 

sebagai database yang mana memungkinkan pengguna untuk melakukan 
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pendaftaran diri sebagai anggota perpustakaan dengan memanfaatkan fasilitas 

SMS yang terdapat pada telepon genggam. 

 

2.2.7 Flowchart 

Pengertian Flowchart sendiri adalah sebuah diagram simbol yang dapat 

menampilkan arus-arus data serta tahapan-tahapan operasi yang terdapat didalam 

suatu sistem yang digunakan editor ataupun digunakan personal sistem 

(Ratumurun, 2015). Dan menurut Verawati & Liksha, (2015) flowchart 

merupakan suatu chart ataupun bagan yang berisi flow atau aliran didalam 

program. Flowchart biasa dimanfaatkan untuk keperluan dokumentasi dan sebagai 

alat bantuan dalam melakukan komunikasi. Adapun jenis-jenis dari flowchart itu 

sendiri, antara lain:  

1. Flowchart Sistem atau yang biasa disebut system flowchart adalah 

bagan yang dapat menampilkan arus pekerjaan secara keseluruhan 

dalam sebuah sistem. 

2. Flowchart dokumen atau yang biasa disebut document flowchart 

sering kali juga dinamakan dengan flowchart formulir (form 

flowchart) adalah salah satu jenis flowchart yang menampilkan arus 

dari laporan dan formulir termasuk tembusannya. 

3. Flowchart Skematik atau yang lebih dikenal dengan schematic 

flowchart adalah jenis flowchart yang menampilkan prosedur-

prosedur yang  ada  didalam sistem dengan memanfaatkan simbol-

simbol flowchart sistem, gambar komputer dan juga peralatan-

peralatan yang digunakan sistem. 

4. Flowchart Program atau yang lebih dikenal dengan program 

flowchart adalah jenis flowchart yang mendeskripsikan secara rinci 

setiap langkah dari proses yang ada pada program. 

5. flowchart proses adalah jenis flowchart yang banyak digunakan 

dalam teknik industri untuk menampilkan proses-proses yang ada 

dalam prosedur. 

Berikut ini terdapat tabel yang berisikan penjelasan setiap tanda yang bisa dipakai 

penulis ketika membuat suatu rangkaian flowchart.  
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Tabel 2.2 Simbol Flowchart 

Simbol Fungsi 

 

 

 

Permulaan sub program. 

 

Perbandingan, pernyataan, 

penyeleksian data yang memberikan 

pilihan untuk langkah selanjutnya. 

 

Penghubung bagian- bagian flowchart 

yang berada pada satu halaman. 

 

Penghubung bagian- bagian flowchart 

yang berada pada halaman berbeda. 

 

Permulaan atau akhir program. 

 

Arah aliran program. 

 

 

Proses inisialisasi atau pemberian 

harga awal. 

 Proses penghitung atau proses 

pengolahan data. 

 

 

 

 

Proses input atau output data. 

 

2.2.8 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Menurut Sukrianto, (2017) ERD merupakan suatu diagram yang 

berisikan komponen entitas dan juga himpunan relasi antar entitas dilengkapi 

dengan atribut yang dapat mempresentasikan keseluruhan fakta yang ditinjau 

dengan begitu dapat memahami hubungan antar entitas yang ada dengan semua 

atributnya. Selain itu ERD juga dapat menunjukan hubungan atau relasi yang 
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terdapat dalam pengolahan data, seperti jenis hubungan, one to many, one to one, 

many to many. Berikut ini dapat dilihat simbol yang terdapat pada diagram ERD : 

 

Tabel 2.3 Simbol-simbol ERD 

No Gambar Keterangan 

1 

 

Entity 

2 

 

Relasi atau aktifitas antar entity Simple 

3 

 

Simple Atribut 

4 

 

Field atau primary key atribute 

5 

 

 

Hubungan antar entity dengan derajat 

kardinalitas relasi optional many 

6 

 

 

Hubungan antar entity dengan derajat 

kardinalitas relasi optional one 

7 

 

 

 

Hubungan antar entity dengan derajat 

kardinalitas relasi mandatory mani 

Hubungan 

8 

 

 

Hubungan antar entity dengan derajat 

kardinalitas relasi mandatory one 
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2.2.9 DFD (Data Flow Diagram) 

Menurut Asmara, (2016) DFD merupakan suatu alat dokumentasi grafik 

yang menunjukan bagaimana aliran data, mengakhiri hubungan dalam suatu 

proses. Sedangkan menurut Lasminiasih, P, Akbar, Andriansyah, & Utomo, (2016) 

DFD merupakan sebuah diagram yang menampilkan arus data sistem dengan 

menggunaan notasi-notasi, yang dimana penggunanya sangat terbantu untuk dapat 

memahami program secara logika, terstruktur dan juga jelas. Dan selain itu DFD 

sendiri juga dapat berfungsi sebagai alat bagi profesional sistem dalam pembuatan 

model untuk menunjukan bagaimana sistem sebagai suatu jaringan proses 

fungsional yang terhubung berupa alur data, baik secara komputerisasi ataupun 

manual. Didalam penelitiannya yang dilakukan oleh Lasminiasih et al., (2016) 

telah berhasil juga menciptakan sebuah sistem informasi yang bisa dengan akurat, 

cepat dan juga efisien dalam mengelola data dari mahasiswa yang telah menjalani 

kegiatan wirausaha kredit mikro. 

 

2.2.10 UML 

UML merupakan suatu bahasa yang berupa grafik maupun gambar dalam, 

menspesifikasikan, pendokumentasian, memvisualisasi, dan membangun pada 

sebuah sistem pengembangan perangkat lunak yang meiliki basis Object-Oriented. 

Selain itu UML juga menghasilkan sebuah standar penulisan sistem blueprint, 

yang dimana mencakup penulisan kelas dalam bahasa program yang spesifik, 

skema database,  konsep bisnis proses, dan juga komponen yang dibutuhkan 

dalam sistem software (Suendri, 2018). Adapun beberapa jenis diagram yang akan 

dibuat untuk penyusunan laporan ini agar mendukung perancangan sistem 

pendukung keputusan yang akan dibagun yaitu Activity diagram, Use case 

diagram dan juga Diagram sequence.  

Use Case Diagram sendiri merupakan sebuah proses dalam menunjukan 

aksi-aksi yang bisa dilakukan aktor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu 

Use case diagram juga menjadi suatu pemodelan untuk menunjukan behavior 

sistem informasi yang akan dirancang. Use case menjelaskan bagaimana sebuah 

interaksi yang dilakukan oleh satu atau lebih aktor terhadap sistem informasi yang 

akan dibangun nanti. Singkatnya, “use case dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 
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fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu sistem dan juga pengguna mana saja 

yang memiliki izin untuk menjalankan fungsi tersebut” (Yunahar Heriyanto, 

2018). Adapun simbol yang biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan Usecase 

diagram bisa dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 2.4 Simbol Use Case Diagram 

Gambar Keterangan 

 

 

Use Case menggambarkan 

fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang bertukar pesan 

antar unit dengan aktir, yang 

dinyatakan dengan menggunakan kata 

kerja. 

 

 

Actor atau Aktor adalah Abstraction 

dari orang atau sistem yang lain yang 

Mengaktifkan fungsi dari target 

sistem. Untuk mengidentifikasikan 

aktir, harus ditentukan pembagian 

tenaga kerja dan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan peran pada konteks 

target sistem. Orang atau sistem bisa 

muncul dalam beberapa peran. Perlu 

dicatat bahwa aktor berinteraksi 

dengan Use Case, tetapi tidak 

memiliki kontrol terhadap use case. 

 

 

Asosiasi antara aktor dan use case, 

digambarkan dengan garis tanpa panah 

yang mengindikasika n siapa atau apa 

yang meminta interaksi secara 

langsung dan bukannya 

mengindikasikan data. 

 

 

Asosiasi antara aktor dan use case 

yang menggunakan panah terbuka 

untuk mengindikasikan bila aktor 

berinteraksi secara pasif dengan 

sistem. 

 Include, merupakan didalam use case 

lain (required) atau pemanggilan use 

case oleh use case lain, contohnya 

adalah pemanggilan sebuah fungsi 

program. 

 

Extend, merupakan perluasan dari use 

case lain jika kondisi atau syarat 

terpenuhi. 
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Pada diagram activity dapat dilihat adanya aktivitas pada sistem yang 

dibentuk dalam kumpulan aksi serta terdapat informasi bagaimana aksi tersebut 

dimulai, keputusan apa saja yang dapat dibuat sampai berakhirnya aksi tersebut. 

Didalam diagram alur kerja juga bisa menunjukan proses lebih dari satu aksi yang 

dijalankan dalam satu waktu secara bersamaan. Dengan kata lain diagram activity 

merupakan kumpulan aktifitas, state, objek, event dan transisi state. “Oleh karena 

itu kegiatan yang ada pada activity diagram menunjukan bagaimana perilaku 

sistem pada setiap aktivitas”(Suendri, 2018). Adapun beberapa simbol yang 

terdapat dalam pembuatan activity diagram dapat dilihat dibawah ini. 

 

Tabel 2.5  Simbol Activity Diagram 

Gambar Keterangan 

 

Start Point, diletakkan pada pojok kiri 

atas dan merupakan awal aktivitas. 

 

End Point, akhir aktivitas 

 

Activities, menggambarkan suatu 

proses/kegiat an bisnis. 

 

Fork/percabangan, digunakan untuk 

menunjukkan kegiatan yang dilakukan 

secara paralel atau untuk menggabung 

kan dua kegiatan paralel menjadi satu. 
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Gambar Keterangan 

 

Join (penggabungan) atau rake, 

digunakan untuk menunjukkan adanya 

dekomposisi. 

 

Decision Points, menggambarkan 

pilihan untuk pengambilan keputusan, 

true atau false. 

 

Swimlane, pembagian activity diagram 

untuk menunjukkan siapa melakukan 

apa. 

 

Secara singkatnya sequence diagram merupakan suatu gambaran langkah 

demi langkah, termasuk urutan perubahan logis yang perlu dilakukan agar 

menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan usecase diagram (Suendri, 2018). 

Adapun beberapa simbol yang biasanya dimanfaatkan dalam membuat suatu 

sequence diagram dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.6 Simbol Sequence Diagram 

Gambar 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 interfaces atau 

interaksi antara satu atau lebih aktor 
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Gambar Keterangan 

 

dengan sistem, seperti tampilan form 

entry dan form cetak. 

 

 

Control class, suatu objek yang berisi 

logika aplikasi yang tidak memiliki 

tanggung jawab kepada entitas, 

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. 

 

Activation,mewakili sebuah eksekusi 

operasi dari objek, panjang kotak ini 

berbanding lurus dengan durasi 

aktivasi sebuah operasi. 

 

Lifeline, garis titik-titik yang 

terhubung dengan objek, sepanjang 

lifeline terdapat activation. 

 

2.2.11 XAMPP 

XAMPP sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang dimana 

mendukung berbagai sistem operasi, dan juga merupakan kumpulan dari beberapa 

program. Fungsi utama dari XAMPP adalah sebagai penyedia web server yang 

dapat berdiri sendiri, yang mana terdiri dari MySQL database, Apache HTTP 
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Server dan juga bahasa pemrograman PHP serta Perl. Nama dari XAMPP sendiri 

berasal dari arti X yang berarti sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP dan 

Perl. (Palit, Rindengan, & Lumenta, 2015). Oleh karena begitu lengkap fitur yang 

telah disediakan oleh XAMPP maka penulis memutuskan untuk menggunakan 

XAMPP sebagai web server dari sistem pendukung keputusan yang akan penulis 

bangun nantinya. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Zarnelly & Yusuf, 

(2018) yang mana telah berhasil membangun suatu sistem yang dapat membantu 

Disnaker khususnya bidang LATTAS dalam mendukung pengambilan keputusan 

penentuan peserta pelatihan berpestasi dengan memanfaatkan XAMPP sebagai 

web servernya. 
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