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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian dari Sutrisna, Arthana, & Wirawan (2018) yang 

berjudul “Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Atlet 

Kabupaten Buleleng Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)”. Sistem 

ini mengunakan metode Simple Additive Weighting sebagai metode perhitungan 

terbobot untuk pengambilan keputusan. Model perancangan yang digunakan pada 

sistem informasi ini yaitu menggunakan usecase diagram dan ER diagram untuk 

merancang basis datanya. Sistem ini dibangun dengan menggunakan text editor 

sublim text 3. Web server yang digunakan adalah XAMPP untuk membuka di 

localhost dan framework PHP yang digunakan adalah framework Laravel 5. Sistem 

mampu melakukan manipulasi data atlet, cabang olahraga, pembina, user, kriteria, 

event, dan tes atlet. Berdasarkan hasil uji whitebox dan uji blackbox, pengembangan 

Sistem dapat disimpulkan telah berhasil berdasarkan hasil.  

Menurut penelitian dari Arisandi, Sarita, & Sagala (2016) yang berjudul 

“Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Hotel Di Kota Kendari Menggunakan 

Metode Fuzzy Tahani Berbasis Web”. Tujuan dari aplikasi yang dirancang ini yaitu 

membantu pengguna dalam melakukan pemilihan hotel sesuai dengan 

keinginannya. Aplikasi penunjang keputusan ini dibangun dengan menggunakan 

metode fuzzy tahini. Proses perancangan sistem ini menggunakan flowchart dan 

usecase diagram. bahasa pemrograman yang dipakai adalah MySQL dan PHP 

sebagai bahasa basis data. Hasil pengujian sistem ini menunjukkan dapat 

memberikan urutan yang valid terhadap daftar rekomendasi hotel dan hasil yang 

ditunjukkan oleh sistem sesuai dengan perhitungan secara manual. 

Menurut penelitian dari Dwijayadi, Wirawan, & Divayana (2018) yang 

berjudul “Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Hotel Di 

Kecamatan Buleleng Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) Dan 

Technique for Others Reference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS)”. Sistem 

ini menggunakan tahap-tahap pada Metode penelitian SDLC dengan model 

waterfall yang digunakan untuk mengembangkan dan meneliti sistem untuk 

mendukung keputusan dalam penentuan hotel ini. Hasil dari penulisan ini yaitu 
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sebuah sistem basis website yang dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman HTML, JavaScript, PHP dan dengan bantuan aplikasi Sublime Text 

2. Berdasarkan hasil dari pengujian sistem yang mendukung keputusan pemilihan 

hotel pada kecamatan Buleleng dengan memakai metode TOPSIS dan AHP, 

disimpulkan bahwa sistem ini telah beroperasi dengan baik. Fitur yang disediakan 

pada sistem yaitu informasi lokasi hotel, peta, review dari pengguna, dan comment 

dari pengguna. 

Menurut penelitian dari Novicha & Naja (2018) yang berjudul “Rancangan 

UML Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepatu dengan Metode AHP 

Berbasis Android”. Sistem penunjang keputusan ini menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). Proses perancangan model sistem 

menggunakan sequence diagram, use case diagram, activity diagram dan class 

diagram. Sistem penunjang keputusan yang menggunakan metode AHP tersebut 

dapat dipakai dalam semua proses pengambilan keputusan, sedangkan untuk 

menentukan kriteria bisa diganti sesuai dengan keingginan pengguna. 

Menurut penelitian dari Adianto, Arifin, & Khairina  (2017) yang berjudul 

“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah Tinggal Di Perumahan 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus:Kota 

Samarinda)”. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem berbasis website yang bisa 

membantu pengguna untuk pilih perumahan sesuai keingginan. Sistem penunjang 

keputusan ini dibangun dengan memakai metode SAW. Hasil dari penelitian ini 

yaitu sistem penentuan rumah mampu memberikan rekomendasi kepada 

pengunjung berdasarkan pada perhitungan dari sistem sesuai dengan data yang 

telah diinput oleh admin dari website tersebut. 

Pada beberapa penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis menyajikan 

kedalam tabel penelitian sebagai referensi dalam membangun sistem (Lihat Tabel 

1). 
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Table 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

1 Ketut Adi 
Ardipa 
Sutrisna, I 
Ketut Resika 
Arthana dan I 
Made Agus 
Wirawan 

2018 Pengembangan 
Sistem 
Pendukung 
Keputusan 
Pemilihan Atlet 
Kabupaten 
Buleleng Dengan 
Metode Simple 
Additive 
Weighting 
(SAW) 

Sistem ini berbasis web 
dengan metode SAW. Sistem 
memberikan kemudahan 
dalam pengambilan 
keputusan, perancangan 
sistem ini menggunakan 
Usecase diagram sebagai 
Model sistem dan Entity 
Relationship diagram untuk 
struktur basisdata. Pengujian 
sistem ini menggunakan 
metode white box dan black 
box. 

2 Arisandi, 
Muh. Ihsan 
Sarita & La 
Ode 
Hasnuddin S. 
Sagala 

2016 Sistem Penunjang 
Keputusan 
Pemilihan Hotel 
Di Kota Kendari 
Menggunakan 
Metode Fuzzy 
Tahani Berbasis 
Web 

Perancangan Sistem ini 
mengunakan use case 
diagram dan Flowchart.  
Sistem ini dibangun dengan 
tampilan menarik, menu 
navigasi dan bahasa yang 
mudah dipahami oleh 
pengguna. Dengan sistem ini 
dapat membantu pengunjung 
dalam pemilihan hotel yang 
sesuai dengan kebutuhan 
pengunjung 

3 I Nengah 
Agus 
Arimbawa 
Dwijayadi,  
I Made Agus 
Wirawan & 
Dewa Gede 
Hendra 
Divayana 

2018 Pengembangan 
Sistem 
Pendukung 
Keputusan 
Penentuan Hotel 
Di Kecamatan 
Buleleng Dengan 
Metode Analytic 
Hierarchy 
Process (AHP) 
Dan Technique 
for Others 
Reference By 
Similarity To 
Ideal Solution 
(TOPSIS) 

Sistem berbasis web ini 
dibangun dengan 
menggunakan Bahasa 
pemrograman PHP, HTML 
dan Javascrpit. Hasil 
pengujian dari sistem 
pendukung keputusan 
penentuan hotel ini 
menunjukkan, aplikasi 
tersebut sudah berjalan 
dengan sangat baik 

4 Rr Binar 
Novicha 
Prameswari 

2018 Rancangan UML 
Sistem 
Pendukung 

Sistem Informasi ini 
dirancang mengunakan use 
case diagram, activity 
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No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

& Sariyun 
Naja Anwar 

Keputusan 
Pemilihan Sepatu 
dengan Metode 
AHP Berbasis 
Android 

diagram, class diagram & 
sequence diagram. Sistem 
pendukung keputusan 
dengan metode AHP ini 
mampu digunakan untuk 
semua proses pemilihan, 
sedangkan untuk penentuan 
kriteria bisa dirubah sesuai 
dengan kepentingan 
konsumen.. 

5 Tomy Reza 
Adianto, 
Zainal Arifin 
& Dyna 
Marisa 
Khairina  

2017 Sistem 
Pendukung 
Keputusan 
Pemilihan Rumah 
Tinggal Di 
Perumahan 
Menggunakan 
Metode Simple 
Additive 
Weighting (Saw) 
(Studi Kasus : 
Kota Samarinda) 

Sistem pendukung keputusan 
ini menggunakan metode 
SAW. Hasil dari penelitian 
menunjukkan sistem 
penentuan rumah mampu 
memberikan rekomendasi 
kepada calon pembeli rumah 
berdasarkan sistem sesuai 
dengan data yang 
dimasukkan oleh admin. 

 

Berdasarkan hasil analisa terhadap teori penelitian diatas, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa pembangunan sistem informasi rekomendasi hotel 

terbaik ini dibutuhkan untuk dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam 

hal menentukan hotel pilihan sesuai kriteria yang dipilih yang juga merupakan 

kesimpulan dari penelitian Arisandi, Sarita, & Sagala (2016) dan Dwijayadi, 

Wirawan, & Divayana (2018) Untuk perancangan pemodelan pada sistem, penulis 

mengunakan activity, sequence diagram serta use case diagram yang juga 

digunakan oleh Novicha & Naja (2018). Penulis mengunakan ERD untuk 

perancangan struktur basis data yang juga digunakan dalam penelitian Sutrisna, 

Arthana, & Wirawan (2018). Rancang bangun sistem penunjang keputusan ini 

dengan memakai metode simple additive weighting yang juga digunakan dalam 

penelitian Adianto et al. (2017) dan Dwijayadi et al. (2018) 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Sistem Informasi 

Menurut Jayanti, Yuniarta, & Julianto (2017) Sistem informasi merupakan 

Kelompok ataupun kumpulan unsur yang berelasi satu dengan lainnya dengan 

maksud yang sama guna mencapai sebuah tujuan, dimana susunan dasarnya terdiri 

dari unsur masukan, unsur transformasi dan unsur keluaran serta mendistribusikan 

informasi. Menurut Suryadi & Wahyudi (2018) Sistem informasi yaitu suatu sistem 

pada sebuah organisasi yang menjadi suatu kebutuhan dalam mengolah transaksi-

transaksi yang menunjang fungsi operasi organisasi bersifat menajerial dengan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat membuat laporan-laporan yang 

dibutuhkan oleh pihak tertentu dengan informasi yang dibutuhkan dalam 

mengambil keputusan. 

Menurut Trianto & Yulianeu (2018) adapun kriteria dari sumber informasi 

yang berkualitas diantaranya : 

1. Akurat 

Akurat artinya sebuah informasi diharuskan tidak menyesatkan dan bebas dari 

kesalahan. Suatu informasi dapat dikatakan akurat, jika informasi tersebut 

mampu dibuktikan keabsahannya. 

2. Tepat Waktu  

Tepat waktu yang artinya sebuah informasi yang tersampaikan kepada penerima 

tidak boleh telat. Informasi akan kehilangan nilai manfaatnya, jika tidak tersedia 

pada saat dibutuhkan, sebab sebuah informasi adalah landasan didalam Jika 

pemilihan keputusan. Terlambat diterimanya suatu informasi, maka pemilihan 

keputusannya juga telat yang bisa menjadi kesalahan yang fatal bagi suatu 

organisasi. 

3. Relevan 

Relevan artinya sebuah informasi tersebut dapat dijadikan sebagai input dari 

suatu proses pemilihan keputusan, sehingga mempunyai nilai manfaat untuk 

penggunanya. Kepentingan suatu informasi bagi setiap pihak itu berbeda-beda 

tergantung pada kebutuhan input yang sesuai dalam pemilihan suatu keputusan. 
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Menurut Rahmi, Soedijono, & Fatta (2017) Sistem informasi mempunyai 

manfaat antara lain bisa dijadikan sebagai suatu sumber daya yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan, memproses serta mendistribusikan informasi. Penelitian yang 

dilakukan oleh D. W. T. Putra & Putra (2018) dengan judul perancangan sistem 

informasi pencarian lowongan pekerjaan menghasilkan sebuah sistem informasi 

yang mampu memberikan kemudahan dalam dalam mencari lowongan kerja serta 

menyajikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap.  

Menurut Farell, Saputra, & Novid (2018) terdapat beberapa elemen penting 

pada sistem informasi antara lain yaitu: 

1. Elemen input  

Elemen input yaitu data yang dimasukkan kedalam sebuah sistem. Elemen input 

sebagai komponen dasar yang diolah menjadi sebuah informasi. Data untuk 

sebuah sistem perlu tampung dan dicatat dalam dokumen dasar yang berbentuk 

formulir yang dipakai sebagai penampung data yang dimasukkan, kemudian 

data tersebut dimasukkan kedalam sistem informasi (data entry). 

2. Elemen model  

Data dari database yang kemudian dilakukan pengolahan dengan model 

tertentu sehingga menghasilkan sebuah informasi 

3. Elemen output  

Output yaitu Informasi yang didapatkan dari hasil olahan data pada sistem 

informasi yang bermanfaat bagi pengguna. 

4. Elemen teknologi  

Salah satu elemen penting pada sistem informasi yaitu elemen teknologi. Jika 

tidak ada teknologi yang menunjang, maka sebuah sistem informasi tidak akan 

mampu menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

5. Elemen Database 

Elemen basis data merupakan kumpulsn data yang saling berelasi satu dengan 

lainnya, yang tersimpan pada perkangkat keras komputer dan diolah dengan 

sebuah sistem informasi. 
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2.2.2. Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Siburian, Dewi, & Widodo (2018) Sistem penunjang keputusan 

merupakan suatu sistem informasi yang menggunakan data dan model untuk 

melakukan pendekatan sehingga mendapatkan berbagai alternatif pilihan untuk 

mendukung suatu pihak dalam menyelesaikan permasalahan. Suatu sistem 

penunjang keputusan menyajikan alternatif pilihan dan kemudian diserahkan 

kepada pengguna untuk melakukan pemilihan keputusan. Menurut Taufiq, 

Permana, Cahyanto, & Adha (2018) SPK berfungsi untuk menyajikan informasi, 

memperkirakan serta memberikan alternatif solusi kepada pengguna sehingga 

mampu mengambil keputusan dengan lebih baik  

Menurut Andika, Winata, & Ginting (2019) Sistem penunjang keputusan 

mempunyai beberapa karakteristik, antara lain: 

1. Sistem penunjang keputusan menyajikan alternatif solusi bagi pengambil 

keputusan pada situasi semi ataupun tidak terstruktur dengan informasi yang 

terkomputerisasi. 

2. Mendukung di semua tahap proses penentuan keputusan, yaitu choice, design, 

intelligence dan implementation. 

3. Peningkatan efektivitas dari pengambilan keputusan daripada efisiensi. 

4. Pengguna akhir dapat melakukan pengembangan ataupun melakukan 

modifikasi sendiri sistem sederhana. 

5. Bisa dipakai sebagai standalone oleh orang yang memilih keputusan. 

 

2.2.3. Simple Additive Weighting 

Menurut Hutahaean, Marbun, Sari, & Gunawan (2019) Metode 

penjumlahan terbobot merupakan istilah lain dari Metode SAW. Konsep dasar dari 

metode SAW yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 

alternatif pada semua atribut. Dengan metode perangkingan tersebut, penilaian 

menjadi lebih akurat karena berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang telah 

ditentukan sehingga hasil yang dikeluarkan akan lebih optimal dan akurat.  

Menurut Siswanto & Rohman (2019) Terdapat beberapa kelebihan pada 

metode simple additive weighting, yaitu sebagai berikut: 
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1. Penentuan nilai bobot untuk setiap kriteria, selanjutnya proses perhitungan 

yang akan menyajikan rekomendasikan alternatif pilihan terbaik dari beberapa 

alternatif yang ada. 

2. Menghitung normalisasi matriks sesuai dengan nilai kriteria yaitu biaya (cost) 

dan keuntungan (benefit). 

3. Didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang telah ditentukan 

sehingga penilaian akan lebih akurat. 

 

2.2.4. Website 

Menurut Ginting, Munawarah, & Dini (2019) Website merupakan 

gabungan dari beberapa halaman yang dipakai untuk menyajikan informasi, gerak, 

suara, gambar atau kombinasi semua elemen yang saling berhubungan dimana 

masing-masing dihubungkan dengan link. Menurut Hernandhi, Astuti, & 

Priambada (2018) Pada umumnya website berguna untuk menampilkan dan 

menyimpan informasi yang penting suatu organisasi dengan menggunakan 

arsitektur klien/server. Website terdiri dari kombinasi antara grafis, hypermedia, 

suara dan teks. Website mampu memberikan kemudahan dalam komunkasi jarak 

jauh dan website menggunakan tampilan grafis sehingga memudahkan pengguna 

dalam memakainya. 

Berikut ini merupakan bahasa-bahasa yang penulis gunakan dalam 

membangun website: 

1. Hyper Text Markup Language 

Menurut Mariko (2019) Hypertext Markup Language (HTML) merupakan 

bahasa standar yang dipakai untuk menampilkan konten pada halaman website. 

Menurut Saputra & Astuti (2018) HTML dapat digunakan untuk beberapa hal 

antara lain : 

1. Dapat mengambil informasi secara online dengan melakukan klik pada 

tautan hypertext. 

2. Dapat menyisipkan klip suara, klip video, spread sheet, dan aplikasi lain di 

dalam sebuah HTML. 
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3. Dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dengan layanan jarak jauh, 

melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang, mencari informasi, 

dan lainya. 

4. Melakukan publikasi dokumen secara online dengan table, daftar, foto, 

judul, teks, dan lainnya. 

 

2. Cascading Style Sheet 

Menurut Purnama (2019) CSS adalah bahasa program yang berfungsi untuk 

melakukan desain pada tampilan dan suasana halaman HTML sehingga lebih 

menarik. CSS mampu mengubah bentuk tampilan dari gambar, warna, teks dan 

latar belakang dari semua kode tag HTML. Menurut Gunawan, Palit, & Purba 

(2018) terdapat beberapa kelebihan pada CSS antara lain memungkinkan untuk 

melakukan pembaharuan desain dari tampilan HTML saat itu juga, Browser 

mulai mendukung untuk multiple alternative style sheets, Stylesheet mampu 

mengoptimalkan konten sehingga dapat digunakan untuk lebih dari satu device, 

Stylesheet mengunduh jauh lebih cepat karena dokumen website yang memakai 

CSS biasanya membutuhkan bandwidth yang sedikit, dan pengguna bisa 

membuat sebuah CSS di website sehingga website tersebut akan mudah 

diakses. 

 

3. Javascript 

Javascript adalah sebuah source code yang dikembangkan untuk mampu 

beroperasi pada web browser. Javascript adalah bahasa pemrograman web 

berbasis script yang berfungsi untuk mendesain sebuah web dengan kinerja dan 

tampilan yang interaktif dan dinamis. Menurut Rohim, Awaluddin, & 

Suprayogi (2015) Awal perkembangan JavaScript berguna untuk 

memudahkan proses interaksi pengguna dan web menjadi lebih efektif dan 

efisien tanpa harus menunggu pemrosesan di web server seperti pemrosesan 

yang dilakukan untuk validasi seluruh form apakah sudah lengkap atau belum, 

yang biasanya proses dari web server dapat dipindahkan prosesnya ke web 

browser dengan menggunakan javascript. Selanjutnya perkembangan 

javascript dari yang hanya digunakan untuk melakukan cek validasi hasil input, 

Heri Lim. Sistem Informasi Rekomendasi Pemilihan Hotel Terbaik Berbasis Web dengan Metode Simple Additive 
Weighting. 
UIB Repository©2020



  14 

  Universitas International Batam 

javascript dapat digunakan untuk membuat animasi untuk memperindah 

tampilan website, kirim pesan (chatting), efek-efek menarik pada permainan, 

semuanya dapat dibangun menggunakan JavaScript. 

 

2.2.5. PHP 

Menurut Wahyuni & Susanto (2018) PHP merupakan bahasa Server-side 

yang dikhususkan untuk  aplikasi web. Bahasa PHP bisa dimasukan diantara bahasa 

HTML dan eksekusi dari kode PHP dilakukan di server, sehingga yang browser 

terima yaitu output dari pengolahan data dalam bentuk HTML, dan kode PHP pada 

HTML tidak akan terlihat. Menurut Ernawati, Johar, & Setiawan (2019) perbedaan 

PHP dengan bahasa pemrograman lainnya yaitu bahasa PHP dieksekusi pada sisi 

server. Artinya client tidak akan dapat melihat dan mengetahui kode program yang 

telah dibuat. 

Menurut Erdani, Aditia, Rodiah, Ciptyasih, & Santi (2019) Beberapa 

Kelebihan Bahasa PHP, sebagai berikut: 

1. PHP, tidak memerlukan biaya untuk mengaksesnya. 

2. PHP bersifat open source sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lagi. 

3. Multiplatform, mampu berjalan pada semua komputer dan semua sistem 

operasi. 

4. Dapat dikombinasikan dengan beberapa macam basis data seperti PostgreSQL, 

MySQL, MySQLi, dan sebagainya. 

5. Tidak perlu melakukan deklarasi variabel seperti bahasa pemrograman pascal 

dan lainnya. 

6. PHP tidak membutuhkan sebuah konektor seperti java, PHP dapat langsung 

melakukan akses pada basis data.  

 

2.2.6. Database 

Database merupakan kumpulan dari data-data yang saling berkaitan, dan 

kaitan itu didasarkan dengan primary key dari setiap tabel. (A. S. Putra, Febriani, 

& Bachry, 2018). .Menurut F. K. Putra (2019) database adalah representasi atau 

jati diri dari dunia nyata, yang mewakili suatu objek, yang disimpan kedalam 

bentuk kumpulan simbol, huruf dan angka atau gabungannya, yang di rancang 
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untuk saling terhubung, bekerja sama, dan di organisasikan dengan baik, untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu organisasi. 

Menurut Asrofi, Dicky, & Sunita (2019) terdapat 3 jenis derajat relasi 

antara lain: 

1. Derajat relasi satu ke satu. 

Derajat relasi satu ke satu berarti satu entitas pada himpunan A hanya dapat 

berelasi dengan satu entitas pada himpunan B, ataupun kebalikannya. 

2. Derajat relasi satu ke banyak 

Derajat ini artinya satu entitas pada himpunan A bisa berelasi dengan banyak 

entitas pada himpunan B, tapi satu entitas pada himpunan B hanya bisa berelasi 

dengan satu entitas pada himpunan A. 

3. Derajat relasi banyak ke banyak. 

Derajat relasi ini artinya banyak entitas pada himpunan A dapat berelasi 

dengan banyak entitas pada himpunan B, ataupun sebaliknya. 

 

2.2.7. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) merupakan salah satu metode dalam 

teknik rekayasa software yang berguna untuk menggambarkan alur dan cara kerja 

sistem, fungsi, tujuan dan mekanisme kontrol sistem tersebut. saat ini lebih banyak 

menggunakan gabungan dari konsep pemrograman berorientasi objek dengan 

teknik pembuatan perangkat lunak, dimana suatu sistem dilihat sebagai objek 

tersendiri yang sudah mencakup data dan proses atau dapat bekerja secara mandiri 

dalam satu set sistem (Abdillah, Kuncoro, & Kurniawan, 2019).  

Dibawah ini merupakan jenis-jenis Unified Modeling Language (UML) 

yang digunakan oleh penulis untuk perancangan sistem: 

1. Use Case Diagram 

Menurut Prastya, Irawati, & Nugroho (2019) Use Case Diagram berguna untuk 

memvisualisasikan hubungan antara use case dan Aktor. Use Case diagram 

visualisasikan kegunaan atau fungsi pada sistem dari sudut pandang pengguna. 

Dibawah ini terdapat Tabel 2 yang merupakan simbol-simbol yang digunakan 

pada Use Case Diagram. 
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Table 2.2 Simbol Use Case Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Aktor: Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau 

alat ketika berkomunikasi dengan use case. 
 

Use case: Abstraksi dan interaksi antara sistem dan 

actor. 
 

Association: Abstraksi dari penghubung antar aktor 

dengan use case. 

 
 

Generalisasi : Menunjukkan specialisasi aktor untuk 

dapat berpartisipasi dengan use case 

 
Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya 

merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. 

 
Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan 

tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu 

kondisi terpenuhi. 

 

2. Sequence Diagram 

Menurut H. N. Putra (2018) Sequence diagram mengambarkan hubungan dan 

komunikasi objek-objek di dalam maupun disekitar sistem, berupa pesan yang 

diurutkan sesuai waktu kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor dalam 

menggunakan sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana detail suatu 

kegiatan bekerja, detail pesan seperti isi dan kapan terjadinya. Berikut Tabel 3 

menyajikan simbol-simbol yang dipakai dalam merancang sequence diagram. 

Table 2.3 Simbol Sequence Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Actor: Mengambarkan orang yang sedang 

berinteraksi dengan sistem. 

 Boundary Class: Menggambarkan interaksi antara 

Actor dan sistem. 
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Simbol Keterangan 
 

Control Class: Menggambarkan penghubung antara 

boundary dengan tabel. 

 

Entity Class: Menggambarkan hubungan kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 

Life Line: Menggambarkan tempat mulai dan 

berakhirnya sebuah pesan. 

 

Message: Menggambarkan penggiriman pesan. 

 

 

3. Activity Diagram 

Menurut Apriani & Putra (2018) Activity diagram adalah sebuah teknik guna 

memvisualisasikan aliran kerja, logika prosedural, dan proses bisnis. Activity 

diagram memiliki fungsi yang mirip dengan flowchart, tapi yang menjadi 

pembedaannya dengan flowchart adalah activity diagram mampu mendukung 

perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa. Dibawah ini terdapat Tabel 4 

yang menunjukkan Simbol yang dipergunakan dalam merancang Activity 

diagram. 

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram 

Simbol Keterangan 
 

Initial State: Digunakan untuk memulai aktifitas 

yang dilakukan. 
 

Final State: Digunakan untuk mengakhiri aktifitas 

yang dilakukan. 
 

Activity: Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. 
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Simbol Keterangan 

 

Swimlane: Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab dalam aktifitas yang terjadi. 

 

Control Flow: Digunakan untuk menghubungkan 

antara satu aktifitas dengan aktifitas lainnya. 

 

Decision: Menunjukkan suatu keputusan yang 

mempunyai satu atau lebih transisi sesuai dengan 

suatu kondisi  

 

2.2.8. Entity Relationship Diagram 

Dalam penelitian Yanto, Fauzi, & Jariyah (2018) mengatakan bahwa 

Entity Relationship Diagram yaitu sebuah pendekatan yang digunakan dalam 

merancang database yang dilakukan dengan melakukan proses identifikasi data-

data penting yang dikenal dengan entitas dan relasi antar beberapa entitas tersebut 

yang divisualisasikan dalam suatu model. Dibawah ini terdapat Tabel 4 yang 

merupakan simbol yang digunakan dalam merancangan basis data. 

Table 2.5 Simbol Entity Relationship Diagram 

Notasi Keterangan 

 

 

Entitas, adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi 

dalam lingkungan pemakai. 

 

 

Relasi, menunjukkan adanya hubungan diantara 

sejumlah entitas yang berbeda. 

 

 

Atribut, berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. 

Atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah 
 

Garis, sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, 

relasi dan entitas dengan atribut. 

 

 

 

t ib t 
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Notasi Keterangan 

One to One(1:1) jika sebanyak satu kejadian dari suatu entitas A 

dihubungkan dengan satu kejadian entitas B. 

One to Many(1:N) 

Many to One(N:1) 

Tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. 

Untuk satu kejadian pada entitas A dapat mempunyai 

banyak hubungan dengan kejadian pada entitas B. 

Many to Many(M:N) setiap entitas pada himpunan entitas A dapat 

berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan 

entitas B, dan demikian juga sebaliknya. 

 

 

2.2.9. XAMPP 

Menurut Siregar & Sari (2018) XAMPP merupakan software bebas yang 

dapat digunakan diberbagai platform, dan kumpulan dari beberapa program. 

Berfungsi menjadi sebuah server yang mampu independen, yang terdiri dari 

program MySQL database, apache HTTP Server, dan penerjemah bahasa yang 

penulisannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Perl dan PHP. Nama 

XAMPP yaitu singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), MySQL, Apache, 

Perl dan PHP. Aplikasi ini tersedia dalam General Public License, yaitu web server 

yang gampang dioperasikan yang mampu menangani tampilan halaman web yang 

dinamis. 

XAMPP memiliki keunggulan yaitu cukup mudah dioperasikan, tidak 

memerlukan biaya serta mendukung instalasi pada linux dan windows. Kelebihan 

lain yang didapatkan yaitu hanya dengan melakukan instalasi cukup satu kali 

kemudian didalamnya tersedia MySQL, apacheweb server, basis data server PHP 

mendukung (PHP 4 and PHP 5) dan beberapa modul lainnya (A. B. Putra & Nita, 

2019). 

 

2.2.10. Sublime Text Editor 

Sublime text adalah program editor untuk teks dan kode yang berbasis 

Python, program teks editor yang banyak fitur, elegan, mampu beroperasi 

diberbagai sistem operasi, terkenal simple dan mudah dikalangan pengembang, 
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penulis dan desainer. Sekarang ini sublime text telah mempunuai versi 3 yang telah 

dipublikasikan dengan resmi. Program ini biasa digunakan pengembang untuk 

mengetik kode program yang sedang dibangun (Himawati, Iramadhan, Sari, & 

Salahuddin, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Permana, Wibowo, & 

Soelistio (2015) menjelaskan beberapa kelebihan program Sublime Text yaitu pada 

kaya akan fitur yang berguna yaitu blok multitempat, pengolahan split, dan. kursor 

banyak. 

 

2.2.11. MySQL 

Dalam penelitian Yuliyanti & Santoso (2016) mengatakan bahwa MySQL 

adalah perangkat lunak yang termasuk dalam DBMS yang open source. 

mengartikan bahwa software ini lengkap dengan kode program (kode yang 

digunakan untuk membangun program MySQL). Menurut Sahertian, Setiabudi, & 

Santoso (2017) MySQL beroperasi dengan memakai bahasa SQL, yang artinya 

bahwa MySQL merupakan standar penggunaan basis data di dunia dalam mengolah 

data. Berikut beberapa kelebihan pada MySQL yaitu: 

1. Bersifat open source, yang bisa dikembangkan lagi. 

2. Memakai standar bahasa dunia dalam mengolah data, yaitu Structure Query 

Language. 

3. Dapat beroperasi diberbagai platform sistem operasi. 

4. Multiuser, mengartikan bahwa ketika digunakan pada secara bersamaan oleh 

lebih dari satu user, tidak akan terjadi konflik. 
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