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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berjudul “Perancangan Website Promosi Wisata Dan 

Rental Mobil Pada Bintan Internal Rental” seperti yang dilakukan oleh peneliti 

(Azwanti, 2018). Penelitian ini membahas bahwa pulau Bintan adalah pulau yang 

berlokasi strategis dan terdapat wisata yang indah, sehingga banyak orang asing yang 

berdatangan ke pulau Bintan. Bintan Internal Rental ialah sebuah perusahaan traver 

yang menyediakan jasa berupa rental mobil yang biasanya melakukan promosi dengan 

cara membagikan sebuah brosur dan kartu nama dirasa masih kurang efektif dan 

efisien. Oleh dengan itu perusahaan membutuhkan sebuah website sebagai identitas 

perusahaan dimedia online dengan disertai promosi jasa yang disediakan, agar dapat 

lebih diketahui dan mempermudah berkomunikasi dengan calon pelanggan, sehingga 

dapat bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak dibidang jasa travel dan rental.   

Penelitian yang berjudul “Website Profil Sekolah Media Informasi Dan 

Promosi” seperti yang dilakukan oleh peneliti lainnya (Ginanjar, Akbar; Tri irianto, 

2015). Penelitian ini membahas bahwa lembaga sekolah yang sedang membutuhkan 

banyaknya interaksi maupun sosialisasi agar sekolah tersebut bisa lebih diketahui oleh 

masyarakat masyarakat luas maupun siswa siswanya sendiri, adalah dengan 

memberikan informasi dengan lengkap dan jelas berdasarkan sekolah tersebut. 

Manfaat penelitian ini adalah dapat diakses dimana saja dan dapat digunakan juga 
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dimana pun berada sebagai media penyampaian informasi semakin efektif dan efisien 

yang digunakan oleh pihak sekolah, siswa dan masyarakat secara online. 

Penelitian yang berjudul “Perancangan Website Pemerintah Desa Sebagai 

Media Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat Dengan Metode Waterfall” seperti 

yang dilakukan oleh peneliti lainnya (Iqbal Firdaus & Riyanto, S.Pd, 2016). Penelitian 

ini merancang sebuah website untuk pemerintah desa dalam bentuk media penyebaran 

informasi untuk masyarakat dengan menggunakan metode waterfall SDLC. ketika 

tahap pengembangan sistem. Data yang terkumpul dilakukan melalui hasil wawancara 

dan studi pustaka, dan pada saat proses perancangan melalui tahap analisis kebutuhan 

pengguna, desain sistem sesuai kebutuhan, melakukan perancangan sistem, dan 

pemeriksaan sistem yang telah dirancang. 

Penelitian yang berjudul “Perancangan Website Sebagai Media Promosi 

Dan Informasi” seperti yang dilakukan oleh peneliti (Hasugian, 2018). Penelitian ini 

membahas bahwa website saat ini dapat menjadi sarana dalam mempromosikan dan 

memasarkan produk pada usaha yang dilakukan. Toko Ves Boutique adalah perusahaan 

yang bergerak pada bidang fashion, Sebelumnya menggunakan cara yang kurang 

efisien yaitu dengan membagikan brosur dan juga memasang spanduk didepan toko. 

Oleh karena dengan perkembangan penggunaan internet yang pesat, Toko tersebut 

memanfaatkan website sebagai media promosi dan informasi pada Ves Boutique 

terbagi menjadi dua halaman yaitu halaman untuk pengguna admin dan halaman 

pengguna konsumen. Dalam website ini admin dapat manajemen informasi pada 

halaman konsumen yang akan ditujukan kepada pihak konsumen yang memasuki 
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halaman website tersebut untuk melihat informasi yang tersedia pada Toko Ves 

Boutique tersebut. 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Website Sebagai Media Promosi 

Pada CV Gilang Perkasa Menggunakan Framework Laravel” seperti yang 

dilakukan oleh peneliti lainnya (Arsia Rini, S.Kom, M.Kom. & Valentina, 2018). 

Penilitian ini membahas mengenai perusahaan yang bergerak dibidang sarana pertanian 

dan perkebunan. CV Gilang Perkasa masih menggunakan prosedur kerja dengan cara 

mendatangi konsumen dan memberikan informasi seadaanya mengenai perusahaan 

dan produk produk yang didistribusikan. Maka untuk memperkenalkan CV Gilang 

Perkasa diperlukan sebuah media informasi yang tepat. Pengembangan bahasa yang 

digunakan adalah framework laravel. Fitur fitur yang terdapat pada laravel adalah saat 

melakukan pengembangan sistem per-modul dapat lebih mempermudah manajemen, 

memperkenalkan cara yang berbeda dalam mengakses relasional database, utilitas yang 

sangat membantu dalam penyebaran dan pemeliharaan sistem dengan mudah. 

Tabel 1 Tabel Hasil Penelitian 

Judul Penelitian Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

Perancangan Website 

Promosi Wisata Dan Rental 

Mobil Pada Bintan Internal 

Rental 

Azwanti 2018 Perancangan identitas 

perusahaan berbasis 

website disertai media 

promosi jasa agar 

mempermudah dalam 

melakukan komunikasi 

dengan calon pelanggan 

dan dapat bersaing dengan 

perusahaan yang bergerak 

dibidang yang sama. 

Website Profil Sekolah 

Sebagai Media Informasi 

Dan Promosi 

Ginanjar, 

Akbar & 

Tri 

Irianto 

2015 Sebuah website profil 

sekolah yang bisa diakses 

dimana saja sebagai media 

penyampaian informasi 
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semakin efektif kepada 

pihak sekolah, siswa dan 

masyarakat secara online. 

Perancangan Website 

Pemerintah Desa Sebagai 

Media Penyebaran 

Informasi Bagi Masyarakat 

Dengan Metode WaterFall 

Iqbal 

Firdaus 

& 

Riyanto, 

S.Pd 

2016 Perancangan website 

pemerintah desa dalam 

bentuk media penyebaran 

informasi dengan 

menggunakan metode 

waterfall. 

Perancangan Website 

Sebagai Media Promosi Dan 

Informasi 

Hasugian 2018 Sebuah media promosi 

berbasis website yang 

memiliki halaman admin 

sebagai pengguna admin 

dalam mengatur Konten 

website dan halaman 

website pengunjung 

dimana para pengunjung 

mengunjungi halaman 

website tersebut. 

Implementasi Website 

Sebagai Media Promosi 

Pada CV Gilang Perkasa 

Menggunakan Framework 

Laravel 

Arsia 

Rini, 

S.Kom, 

M.Kom. 

& 

Valentina 

2018 Perancangan Dan 

Implementasi Website 

Pada CV Gilang Perkasa 

Dengan Menggunakan 

Framework Laravel untuk 

mempermudah dalam 

manajemen setiap modul 

dan membantu 

pemeliharaan sistem 

dengan mudah. 

 

Penelitian ini akan mengembangkan sebuah website company profile disertai 

dengan promosi jasa agar dapat lebih dikenal oleh calon pelanggannya seperti yang 

dilakukan oleh peneliti (Azwanti, 2018). Demikian pula company profile ini akan 

dirancang berbasis website yang bisa diakses dimana saja secara Online dikatakan oleh 

peneliti lainnya (Ginanjar, Akbar; Tri irianto, 2015). Proses perancangan penulis akan 

menggunakan metode waterfall seperti yang dilakukan oleh peneliti lainnya (Iqbal 

Firdaus & Riyanto, S.Pd, 2016), kemudian Website company profile ini akan dirancang 
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terbagi menjadi dua halaman yaitu halaman admin dan halaman pengunjung seperti 

yang dilakukan oleh peneliti (Hasugian, 2018). Website akan dirancang dan 

diimplementasikan menggunakan framework laravel seperti yang dilakukan oleh 

peneliti lainnya (Arsia Rini, S.Kom. & Valentina, 2018). 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan sebuah data yang terkumpulkan, terkelompokkan 

dan diolah sehingga menjadi sebuah informasi utuh yang saling berhubungan dan 

saling mendukung hingga menjadi informasi yang sangat berharga bagi yang 

menerimanya (Martha, Priadi, & Komarudin, 2014). 

Sistem informasi juga memiliki beberapa elemen yaitu perangkat keras 

komputer sebagai pusat pengolah unit pemasukkan dan pengeluaran, perangkat lunak 

sistem umum sebagai sistem dalam melakukan manajemen data data, basis data sebagai 

media penyimpanan data (A. Nugroho & Sasongko, 2017). Manfaat dari sistem 

informasi adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan pengaksesan data yang disediakan dengan waktu yang 

tepat bagi setiap pengguna. 

2. jaminan keterampilan dan kualitas yang disediakan dalam pemanfaatan 

sistem informasi secara kritis. 

3. Fase pengembangan dalam perencanaan secara efektif. 

4. Kebutuhan yang teridentifikasi akan kemampuannya pendukung sistem 

informasi. 
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2.2.2 Website 

website merupakan kumpulan halaman yang dipergunakan untuk 

memperlihatkan informasi berupa tulisan(teks), gambar secara diam atau gerak, 

animasi gambar, suara halaman, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang menghasilkan suatu rangkaian bangunan yang saling 

berhubungan, yang masing masing dihubungkan melalui jaringan jaringan halaman 

(Hartono, 2014). Berikut adalah manfaat dalam penggunaan website: 

1. Sebagai Media dalam melakukan Promosi yang dibedakan menjadi 

media promosi utama, misalnya website sebagai mesin pencarian atau 

toko online shop dapat berisi informasi lengkap. 

2. Sebagai media dalam melakukan pemasaran karena perbedaan dengan 

toko yang terdapat di dunia asli, untuk membuka sebuah toko online 

hanya memerlukan modal yang lebih murah. 

3. Sebagai media dalam melakukan penyebaran informasi seperti website 

portal, berita, video bersifat online yang dapat diakses dimana berada 

selama terhubung dengan internet sehingga dapat mencapai lebih luas 

daripada koran, majalah, radio, dan televisi. 

4. Sebagai media pendidikan seperti website yang berisi informasi atau 

artikel dengan informasi yang berupa ilmu. 

5. Sebagai media dalam melakukan komunikasi seperti website yang 

menyediakan fitur forum yang dapat saling membagikan informasi atau 

membantu pemecahan masalah yang dihadapi. 
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Kelebihan dalam penggunaan aplikasi berbasis website adalah dapat melakukan 

integrase dan penyebaran informasi secara visual pada World Wide Web dibandingkan 

dengan aplikasi berbasis desktop (Maudi, Nugraha, & Sasmito, 2014). Website terbagi 

menjadi beberapa atribut yaitu sebagai berikut: 

1. Hyper Text Markup Language (HTML) 

HTML adalah sebuah penulisan markup yang dipakai saat merancang 

suatu halaman website untuk menampilkan informasi apa saja pada 

Browser internet. Berawal dari sebuah penulisan bahasa pemrograman 

yang sebelumnya banyak digunakan pada dunia penerbitan dan 

percetakan yang disebut dengan SGML (Standard Generalized 

Markup Language), Pengertian HTML adalah sebuah standar yang 

digunakan secara luas dalam menampilkan halaman website. HTML 

saat ini adalah standar dalam dunia internet yang didefinisikan dan 

dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium 

(W3C) (Purnama Sari & Hadi Saputra, 2014). 

2. Cascanding Style Sheet (CSS) 

CSS adalah penulisan bahasa pemrograman yang digunakan dalam 

melakukan desain halaman website (style sheet language) yang 

mengontrol struktur tampilan sebuah halaman web. Pengunaan CSS 

dapat digunakan dalam mendesain halaman HTML atau XHTML, 

tetapi saat ini Bahasa CSS bisa digunakan pada beraneka ragam seperti 

XML, SVG dan XUL. CSS diciptakan agar pengembang dapat 

memisahkan kontek utama dengan tampilan dokumen yang 
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meningkatkan daya akses konten pada web, menyediakan banyak 

kegunaan dan dapat memanajemen spesifikasi dari sebuah formatting 

dan dapat mengurangi kesusahan saat perancang menulis suaty kode 

dan struktur dari konten halaman Website (R. F. Nugroho, Riza, & 

Hariyani, 2016). 

3. JavaScript 

Javascript adalah penulisan Scripting yang sangat ringan, kecil yang 

bisa dipakai, dan ber-orientasi berbasis Object Oriented yang 

digabungkan pada kode HTML yang prosesnya berjalan di bagian 

Front End yaitu bagian depan halaman. JavaScript bisa dipakai saat 

melakukan desain sebuah halaman website agar memiliki User 

Experience pada pengguna yang memakainnya. Javascript memiliki 

respon yang sangat cepat dari user hingga menjadikan halaman web 

menjadi user friendlly bagi pengguna. JavaScript terdapat struktur 

yang sederhana, kodenya bisa digabungkan pada dokumen 

HTML(Internal) atau terpisah dengan dokumen tersendiri(External) 

(Yatini B, 2014). 

4. PHP (Hypertext Preprocessor) 

bahasa PHP adalah sebuah open source yang diset secara general 

purpose licenses (GPL). PHP sangat bagus digunakan pada saat 

pengembangan aplikasis berbasis website, karena PHP bisa 

digabungkan pada file HTML atau secara terpisah. PHP biasanya lebih 

diprioritaskan untuk pengembangan website secara Dynamic. PHP 
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dapat menciptakan sebuah website secara berulang ulang dengan 

hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan bisnis proses yang 

diberikan, dan tergantung pada permintaan Klien (Martha et al., 2014). 

Sistem informasi perancangan web based pada pelanggan PDAM 

demak menggunakan php untuk membuat aplikasi berbasis website, 

dikarenakan memungkinkan internet dapat dibuat dinamis sehingga 

maintenance situs internet tersebut menjadi lebih mudah dan efisien 

(Maudi et al., 2014). 

2.2.3 Company Profile 

Company Profile ialah dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang produknya 

secara grafik dan maupun verbal yang mendukung poin poin dari sebuah perusahaan 

termasuk produk serta keungulan dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan 

pesaingnya (Rimayanti, Yulianti, Nasution, & Lubis, 2019). Dikarenakan saat ini 

banyaknya perusahaan yang sedang berkembang dan bersaing di dunia bisnis 

dibutuhkan sebuah website Company Profile berupa identitas perusahaan yang berbasis 

Online agar dapat lebih dikenal dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya 

(Azwanti, 2018). 

Website Company Profile baik adalah yang bisa memenuhi semua yang 

dibutuhkan perusahaan sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi 

mengenai Corporate Value dan Product Value kepada pihak  yang membutuhkan, baik 

di dalam maupun diluar perusahaan (Efendy & Nurfarida, 2017). Berikut merupakan 

fitur fitur yang dimiliki oleh Media Company Profile sebagai berikut: 
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1. Katalog produk untuk menampilkan produk produk yang dimiliki oleh 

masing masing perusahaan. 

2. Portfolio perusahaan yang berisi informasi mengenai latar belakang 

perusahaan. 

3. Galeri foto yang dapat menampilkan sekumpulan foto foto pada sebuah 

kegiatan. 

4. Artikel berita yang dapat dibaca oleh pengunjung untuk menambah 

wawasan para pengunjung. 

5. Tampilan User Interface yang bersifat dinamis dan dapat membuat 

pengunjung website tertarik pada konten yang disediakan pada website 

tersebut. 

2.2.4 Promosi 

Promosi didefinisikan sebagai sebuah informasi satu arah yang biasanya 

dilakukan untuk mengarahkan seseorang atau suatu organisasi kepada tindakan yang 

akan dilakukan. Setiap jenis promosi digunakan untuk memberikan informasi, 

membujuk atau mengajak untuk melakukan tindakan sesuai keinginan ataupun tujuan 

(Buchori & Hartanto, 2014). Promosi juga dapat didefinisikan sebagai upaya dalam 

menyebarkan dan melakukan penawaran produk maupun jasa dengan tujuan yang 

menarik kepada calon pelanggan untuk mengkonsumsi produk tersebut (Hasugian, 

2018). Berikut merupakan jenis jenis promosi yang sering dilakukan: 

1. Promosi secara fisik yang biasa dilakukan pada acara tertentu atau event 

yang khusus diadakan. 
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2. Promosi melalui media tradisional yang dilakukan melalui koran, 

majalah, media elektronik, dan iklan banner. 

3. Promosi melalui media digital yaitu mencakup media internet dan sosial 

media. 

2.2.5 DataBase 

Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan tersusun 

secara terstruktur (Gunawan, 2016). Database disimpan pada perangkat keras 

(Hardware) komputer dan digunakan melalui perangkat lunak (Software) untuk 

melakukan manipulasi. Database merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

pada sebuah sistem informasi, karena adalah inti dari sebuah sistem dalam penyediaan 

informasi bagi para pengguna sistem manajemen. 

susunan Database bisa dilakukan secara praktis dengan menuliskan data pada 

sebuah buku utama atau juga dengan cara apa saja yang digunakan untuk 

mempermudah susunan dan memampilkan data, dengan itu digunakan dalam bentuk 

tabel, Database ada dua jenis yaitu: 

1. Hirarki Database  

Hirarki Database adalah sebuah susunan data berbentuk hirarki pohon, 

Susunan seperti ini terdiri atas unsur unsur komponen yang saling 

memengaruhi dan tidak terpisahkan, jenis database berikut merupakan 

hubungan satu komponen dengan banyak komponen. 

2. Relasional Database 

Relasionl Database adalah sebuah susunan data berbentuk tabel yang 

terdiri atas dua definisi dan susunan yang terstruktur. Bentuk sususan 
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dua dimensi terdiri dari jumlah barisan field dan kolumn record yang 

tersusun dan berbentuk baris kiri hingga ke kanan. Semakin banyak data 

yang tersusun secara horizontal maka data tersebut semakin menurun 

ke bawah. Dimana pada setiap data yang saling berkolerasi atau 

berhubungan dengan satu sama lainnya berarti setiap data yang masuk 

tersimpan pada field merupakan sebuah kesatuan dalam bentuk satu 

baris. 

Komponen utama dari Database terbagi atas beberapa komponen yaitu sebagai 

berikut: 

1. Data merupakan kumpulan suatu File atau Table yang membentuk 

sebuah database. 

2. Hardware merupakan sebuah standar perangkat keras komputer sebagai 

pendukung operasi pengolahan data yang terbagi menjadi CPU, disk, 

terminal dan memori. 

3. Sistem operasi adalah aplikasi yang diciptakan untuk mengaktifkan 

sistem komputer dan memiliki kendali atas sumber daya yang terdapat 

didalamnya. 

4. User adalah pengguna yang memiliki hak akses untuk ber-interaksi 

dengan Sistem Database. 

DBMS disebut juga dengan Database Management System ialah sebuah 

perangkat lunak khusus yang diciptakan untuk membuat dan melakukan pengolahan 

basis data yang disediakan. Sistem DBMS berisi koleksi koleksi data dan settingan 

program yang digunakan dalam mengakses basisan data tersebut. 
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SQL disebut juga dengan Structure Query Language merupakan sebuah Bahasa 

non procedural dalam melakukan pengaksesan data pada relasional database. SQL 

merupakan Bahasa Scriptting Database yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah 

masalah pada database serta mempunyai kelebihan dalam pengelolahan data data pada 

database (Iswandy, 2015). Standar SQL bermula didefenisikan oleh ISO 

(Internastional Standards Organization) dan ANSI (The American National Standards 

Institute) yang dikenal dengan sebutan SQL86 Dengan menggunakan SQL, kita bisa 

mencapai hal hal berikut: 

1. Melakukan perubahan struktur database. 

2. Melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan isi data pada 

database. 

3. Dapat melakukan transfer data yang diinginkan pada database yang 

berbeda. 

SQL ada yang dikembangkan untuk Personal Computer (PC) dan ada juga yang 

dikembangkan agar dapat mengakomodasikan database yang sangat besar. Beberapa 

contohnya antara lain sebagai berikut: 

1. Microsoft Access dipakai melalui Personal Computer (PC), sangat 

mudah digunakan dengan hanya menjalankan perintah SQL yang bisa 

lansung dimasukkan atau menjalani fasilitas yang telah digunakan. 

2. Microsoft Query merupakan SQL yang dipaketkan dengan produk 

lainnya dari Microsoft Windows, yaitu Microsoft Visual Studio seperti 

Visual Basic dan Visual C++. Untuk dapat dihubungkan dengan 

database lain dengan menggunakan ODBC. 
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3. Oracle dipakai untuk sebuah perusahaan yang biasanya menggunakan 

database yang besar. 

2.2.6 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah semacam Bahasa yang digunakan 

untuk menentukan, kontruksi, visualisasi, dan mendokumentasikan artifact (bagian 

dari informasi yang digunakan/dihasilkan dalam sebuah proses pembuatan pada 

perangkat lunak (Liana, Sutardi, & Muchlis, 2018). 

Perkembangan pada pemrograman yang berorientasi objek, muncullah sebuah 

Bahasa pemodelan standar untuk perancangan perangkat lunak yang diciptakan dengan 

menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified Modeling 

Language (UML). Unified Modeling Language dapat memenuhi kebutuhan pemodelan 

visual untuk melakukan spesifikasi, gambar, pembangunan, dan dokumentasi dari 

sistem perangkat lunak (Software). 

1. FlowChart 

Flowchart merupakan gambaran grafik berdasarkan sistem informasi, 

proses, aliran data logis, pemasukkan, pengeluaran, dan file entitas 

sistem operasi yang berhubungan pada sistem infomasi tersebut. Sistem 

flowchart berisi kegiatan logis dan fisik dari siapa, apa, bagaimana, dan 

dimana proses informasi dan proses operasi terjadi (Purnama Sari & 

Hadi Saputra, 2014). 
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Tabel 2 Notasi FlowChart 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator Tahap mulainya 

proses/pengakhiran 

Program 

 Garis Alir (Flow 

Line) 

Arah alur program 

  

Preparation 

Proses 

memulai/kontribusi 

harga awal 

  

Process 

Proses Kalkulasi/Proses 

pengolahan data 

  

Input/Output Data 

Proses 

pemasukan/pengeluaran 

data, parameter, 

informasi 

  

Predefined Process 

(Sub Program) 

Tahap mulainya sub 

program/proses 

menjalani sub program 

  

Decision 

Pemilihan data yang 

memberikan pilihan 

untuk alur selanjutnya 

  

On Page Connector 

Penghubung bagian 

flowchart yang terletak 

didalam satu halaman 

  

Off Page Connector 

Penghubung bagian 

flowchart yang terletak 

pada halaman berbeda 

  

Disk/On-Line 

Storage 

Pemasukan berasaral dari 

disk atau pengeluaran 

yang disimpan pada disk. 

  

Magnetik Disk 

Proses 

Pemasukan/Pengeluaran 

Menggunakan Disk 

Magnetik(Database). 
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2. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah model untuk kelakukan (behavior) sistem 

informasi yang akan dirancang. Use case mengambarkan interaksi 

diantara satu atau lebihnya yang akan dirancang oleh perancang. Secara 

garis besar, use case digunakan untuk identifikasi fungsi apa saja yang 

berada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang memiliki 

hak untuk menggunakan fungsi itu (Mimin, 2016). Dalam use case 

terdapat istilah seperti: 

1. Aktor, mewakili siapapun, atau apa aja yang wajib berinteraksi 

dengan sistem. 

2. Association / Directed Association adalah hubungan berbasis 

statis antar elemen, pada dasarnya menjelaskan sebuah elemen 

yang memiliki komponen berupa elemen lainnya. 

3. Generalization / Pewarisan merupakan hubungan hierarkis 

antara elemen. 

Tabel 3 Notasi Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

  

User Case 

Tingkah laku yang 

diinginkan dari  

aplikasi atau 

komponen dari 

aplikasi. 

  

 

 

 

Actor 

Actor adalah 

pemakai sistem. 

Actor tidak ada 

batas hanya 

manusia, jika sebuah 

sistem 

berkomunikasi yang 
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menghasilkan 

pemasukkan dan 

pengeluaran bisa 

disebut actor. 

  

 

Association 

Asosiasi dipakai 

untuk 

menghubungkan 

actor dengan use 

case.  

  

Generalization 

use case bawahan 

yang bisa warisi 

perilaku dan nilai 

parent use case 

  

Extend 

Dasar Use Case 

yang secara tersirat 

menggabungkan 

perilaku use case 

lainnya. 

  

 

Include 

Dasar Use Case 

yang secara eksplisit 

menggabungkan 

perilaku use case 

lainnya. 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan tingkah laku sebuah objek pada use 

case melalui penjelasan waktu hidupnya objek dan suatu pesan yang 

dikirim kepada objek dan diterima juga oleh objek tersebut. Oleh 

dengan itu untuk menjelaskan sekuen diagram maka harus diketahui 

oleh objek yang bersangkutan dalam sebuah use case serta metode yang 

dimiliki kelas yang dimulai menjadi objek itu. Banyak sekuen diagram 

yang harus digambarkan adalah sebanyak pengertian use case yang 

memiliki proses tersendiri atau yang sangat penting semua use case 

yang sudah dijelaskan hubungan jalannya pesan sudah dicapai pada 

<<extend>> 

<<include>> 
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sekuen diagram sehingga semakin banyak use case yang dijelaskan 

maka sekuen diagram yang harus dibuat juga makin banyak (Mimin, 

2016). 

Tabel 4 Notasi Sequence Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

  

 

Objek 

Object merupakan 

bawaan dari sebuah 

class dan dituliskan 

susunan secara 

horizontal. 

  

 

Actor 

Actor juga bisa 

berkomunikasi 

dengan object, maka 

actor juga bisa 

diartikan sebagai 

kolom. 

 

 

 

 

 

 

Lifeline 

Lifeline menunjukkan 

keberadaan pada 

sebuah object dalam 

basis waktu. Notasi 

untuk lifeline adalah 

garis yang putus putus 

vertical yang ditarik 

dari sebuah objek 

  

 

 

 

Activation 

Activation 

dinotasikan sebagai 

sebuah kotak persegi 

empat yang 

digambarkan pada 

sebuah lifeline. 

Menunjukkan sebuah 

objek yang akan 

melakukan suatu aksi. 

  

 

 

Message 

Message, 

digambarkan dengan 

anak anak panah 

berhorizontal diantara 

activation. Message 

menunjukkan 

komunikasi diantara 

objek. 

: Object1 

Message 
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4. Activity Diagram 

Menurut (Maimunah, Ilamsyah, 2016) Activity Diagram menjelaskan 

beraneka jalur jalur aktivitas pada sebuah sistem yang sedang bergerak, 

dimana setiap mulainya jalur, pilihan yang mungkin akan terjadi, dan 

bagaimana akhirnya dari aliran tersebut. 

Tabel 5 Notasi Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

  

Start Point 

Simbol diagram 

mulainya aliran 

aktivitas. 

  

End Point 

Simbol diagram 

berakhirnya aliran 

pada sebuah 

aktivitas. 

 

   

  

Control Flow 

Garis penyambung 

arah pada simbol 

notasi aktivitas 

diagram.  

  

Action 

Simbol notasi yang 

digunakan untuk 

menjelaskan sebuah 

aksi yang dilakukan. 

  

 

Decision 

Simbol dimana 

sebuah proses 

melakukan keputusan 

dalam pilihan jalur 

yang akan dituju. 

 

Komponen Penyusunan ERD sebagai berikut: 

A. Entitas (entity) 

kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat 

dijelaskan. Pada ERD, Entitas diartikan dengan sebuah bentuk 
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persegi panjang. Contoh: Tempat (ruang, gedung, Office, lapangan, 

sekolah). 

B. Relasi (relational) 

Hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Relasi diberi 

nama dengan kata kerja dasar. Sehingga memudahkan untuk 

melakukan pembacaan relasinya (bisa dengan kalimat aktif atau 

kalimat pasif). Pada ERD, Relasi digambarkan dengan sebuah 

bentuk belah ketupat. Contoh: Mahasiswa mengambil mata kuliah 

dan orang mengendarai Mobil. 

C. Kardinalitas (Cardinality) 

Kardinalitas sebuah hubungan merupakan jumlah kejadian 

berhubungan dengan setiap komponen, dua entitas. Kardinalitas 

menjelaskan jumlah munculnya baik paling sedikit ataupun paling 

banyak pada suatu entitas yang dapat digabungkan dengan 

munculnnya entitas tunggal lainnya. Jenis jenis derajat 

kardinalitas sebagai berikut: 

1. One to One (1:1) 

Hubungan satu ke satu (1:1) terjadi apabila jumlahnya satu 

kejadian dari suatu entitas A disambungkan dengan satu 

kejadian entitas B. 

2. One to Many / Many to One (1: N / N : 1) 

Hubungan satu ke banyak (1:N) adalah banyak ke satu 

(N:1). Tergantung dari arah hubungan komponen yang 
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dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas A dapat memiliki 

banyak hubungan dengan kejadian terhadap entitas B. 

sebaliknya satu kejadian pada entitas B hanya bisa 

memiliki satu hubungan. 

3. Many yo Many (M:N) 

Hubungan banyak ke banyak (M:N) memiliki pengertian 

setiap entitas pada himpunan entitas A dapat 

menyambung dengan banyaknya entitas pada himpunan 

entitas B, dan demikian juga sebaliknya, dimana setiap 

entitas pada himpunan entitas B menyambung banyak 

entitas pada himpunan entitas A. 

2.2.7 Model View Controller (MVC) 

MVC merupakan sebuah metode arsitektur yang memisahkan antara model, 

view dan controller (Falahah & Puspita, 2014). Dalam sebuah aplikasi, bagian yang 

paling sering dilakukan perubahan adalah bagian dari user interface ini berhubungan 

dengan Business rule pada aplikasi tersebut sehingga perubahan pada user interface 

sedikit akan memengaruhi business rule yang ada. metode ini terbagi menjadi 3 lapisan 

yaitu : 

1. Lapisan Model berfungsi untuk merepresentasikan data yang digunakan 

oleh aplikasi, komponen yang termasuk ke dalam lapisan model ini 

adalah penampungan data, persistence dan proses manipulasi data. 
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2. Lapisan View adalah lapisan yang berinteraksi lansung dengan user. 

Hanya lapisan inilah yang digunakan untuk berinteraksi dengan user. 

Dan di lapisan inilah letak user interface. 

3. Lapisan Controller adalah lapisan yang berfungsi menyediakan detail 

alur program dan transisi antar lapisan, lapisan ini juga memiliki 

tanggung jawab dalam event yang dirancang oleh perancang dari View 

untuk melakukan manipulasi data melalui lapisan Model. 

Metode MVC ini terdapat juga kelebihan dari pemisahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mempermudah proses pemeliharaan aplikasi kepada user interface, 

bisnis proses dan manipulasi data terletak pada bagian bagian yang 

terpisah. 

2. Dengan adanya pemisahan antara Model View dan Controller, maka 

akan memudahkan komponen komponen tersebut untuk digunakan di 

aplikasi lain. 

3. Memungkinkan ketersediaan multiple interface, karena posisi view 

terpisah dengan bisnis proses dan manipulasi data. 

4. Mengurangi ketergantungan antara user interface, manipulasi data dan 

bisnis proses, sehingga memudahkan dalam menambah atau 

mengurangi modul didalam aplikasi tersebut. 

5. Memudahkan pembagian tugas antar developer dalam membangun 

sebuah aplikasi. 
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Pada perpustakaan STIMK Asia malang penelitian merancang sebuah website 

perpustakaan online menggunakan metode MVC dikarenakan dapat memberikan 

tampilan yang memisahkan data dari tampilan dan memuaskan pelayanan mahasiswa 

dengan metode berikut (Putri & S, 2016). 

2.2.8 Framework 

Framework merupakan sebuah rangkaian kerja yang bisa dimaksud sebagai 

kumpulan kode kode program yang bisa membantu perancang aplikasi dalam 

membereskan masalah dalam pemrograman seperti melakukan Database Connection, 

pemakaian variable dan Function yang tersedia sehingga perancang bisa lebih fokus 

dan cepat saat proses perancangan sistem yang dilakukan. 

Dapat juga dikatakan Framework merupakan sebuah komponen pemrograman 

yang tinggal dipakai kapan pun diperlukan, sehingga perancang tidak perlu membuat 

kode program yang sama untuk tugas yang sama. Misalnnya saat anda merancang 

aplikasi web berbasis ajax yang setiap kali harus melakukan XMLHttpRequest, akan 

Xajax telah mempermudah untuk anda dengan menciptakan sebuah objek khusus yang 

siap digunakan sebagai operasi ajax berbasis PHP. Itu merupakan salah satu contoh, 

selebihnya Framework jauh lebih luas dari dikirakan (Pradana, Izzah, & Febianto, 

2015). Kelebihan pada pengunaan framework saat penulis melakukan perancagan 

adalah sebagai berikut: 

1. framework sudah menyediakan library khusus yang dapat dipakai. 

2. Penulisan kode lebih singkat dari sebelumnya dan menghemat waktu. 

3. Kualitas dan security yang tinggi dalam proses perancangan. 

4. dapat menggunakan metode MVC. 
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Pada sebuah Institut sains & teknologi AKPRIND Yogyakarta mengatakan 

bahwa perancangan dengan menggunakan framework memiliki user friendly dan dapat 

membantu dan memberi kemudahan bagi mahasiswa dalam pemrosesan data lebih 

cepat dari sebelumnya (Said, Setyaningsih, & Harmastuti, 2017). 

2.3 Perancangan Sistem 

2.3.1 Framework Bootstrap 

Bootstrap diciptakan pada tahun 2011 oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dari 

Developer Twitter. Awalnya Bootstrap dibangun untuk membuat standarisasi 

perkerjaan Library untuk pekerja Developer Twitter. berikutnya Bootstrap berkembang 

dan popular pada dunia developer website. Bootstrap merupakan framework atau tools 

yang dapat digunakan untuk merancang aplikasi berbasis web ataupun situs website 

responsive secara pas, mudah, dan gratis. Bootstrap terbagi dari CSS dan HTML untuk 

menghasilkan grid, layout, typography, table, form, dan navigation. Di dalam bootstrap 

juga sudah memiliki Jquery plugins untuk menghasilkan komponen User Interface 

yang cantik seperti transitions, modal, dropdown, scrollspy, tooltip, tab, popover, alert, 

button, dan carousel. Kegunaan Bootstrap adalah membuat website secara Responsive 

dengan fleksibel dan bisa dijalankan pada browser web seperti Chrome, Firefox, Safari, 

Opera, Dan Internet Exproler (Wahyudi, Dewi, & Wibowo, 2017). Bootstrap memiliki 

banyak kelebihan pada saat digunakan untuk mendesain tampilan website, 

kelebihannya adalah sebagai berikut (Efendi, Nugroho, & Andhika, 2015): 

1. sangat kencang, bootstrap terdapat banyaknya library yang 

menyediakan penulisan kode yang dapat digunakan pada website. 
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2. Fleksibel, bootstrap memiliki izin pengguna dalam menyesuaikan 

sesuai kebutuhan pada websitenya. 

3. Desain, dalam segi desain bootstrap memiliki tampilan yang sangat 

enak dilihat dan penyesuaian dilakukan secara otomatis pada setiap 

browser yang digunakan. 

2.3.2 Template SB Admin 

SB Admin merupakan sebuah plugin jQuery template admin bootstrap, dengan 

fitur yang sederhana dan minim dalam antarmuka UI. Backend tema yang 

mengagumkan, disertakan dengan komponen admin terdiri dari grafik, tabel, bentuk 

elemen bootstrap, grid bootstrap, dan RTL. Template. SB Admin dapat digunakan 

ketika pengembang ingin membuat halaman admin dengan cepat dan mudah 

dikarenakan SB Admin sudah menyediakan fitur fitur yang dapat digunakan oleh 

pengguna admin dalam memanajemen websitenya. 

2.3.3 Framework Jquery 

Jquery merupakan sebuah Library javascript yang dibuat untuk meringkas 

kode-kode JavaScript, Sehingga bisa mempermudah penulisan skrip program, sesuai 

dengan slogan “write less, do more” (Yatini B, 2014). Jquery pertama kali dipublis 

oleh John Resig pada tahun 2006, pada perkembangannya. Jquery tidak hanya sebagai 

framework JavaScript, kelebihannya adalah sebagai berikut (Wahyudi et al., 2017): 

1. jquery bisa digunakan hanya tinggal memanggil fungsi yang sudah 

tersedia tanpa menulis kembali kode javascript secara panjang. 

2. Jquery lengkap dengan berbagai fitur untuk memanipulasi event dan 

elemen pada sebuah dokumen HTML. 
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3. Pembuatan sebuah animasi dan AJAX pun bisa lebih gampang 

dilakukan dengan menggunakan Framework jquery. 

2.3.4 Xampp 

XAMPP merupakan aplikasi web server apache yang memiliki server MySQL 

yang didukung dengan Bahasa pemograman PHP untuk menciptakan sebuah website 

yang dinamis. XAMPP dapat digunakan pada sistem operasi apa saja. Untuk linux pada 

proses penginstalannya menggunakan command line sedangkan untuk Windows dan 

MacOs pada proses penginstalannya menggunakan interface gratis sehingga lebih 

mudah dalam penggunaan XAMPP. Terdapat 3 komponen komponen utama yang 

ditanam didalamnya yaitu web server Apache, PHP dan MySQL (Erinton, Negara, & 

Sanjoyo, 2017). Aplikasi Software ini sangat memberikan banyak keuntungan hanya 

sekali menginstall telah tersediannya apache sebagai web server, scripting engine PHP 

dan MySQL Sebagai database. Dengan pengunaan XAMPP tidak butuh menginstal 

aplikasi tersebut dengan satu persatu (Wardana, 2015). 

2.3.5 MySQL 

MySQL mengambarkan sebuah database yang menyambungkan penulisan 

kode PHP dengan menggunakan Script query dan escape character yang sama dengan 

Bahasa PHP. MySQL memiliki tampilan klien yang mempermudah pengguna dalam 

melakukan akses pada database dengan password untuk mengijinkan proses yang bakal 

dilakukan. Kelebihan dari database MySQL adalah bisa melakukan transaksi dengan 

mudah dan praktis serta bisa tangani jutaan pengguna dalam waktu yang sama (Martha 

et al., 2014). Kelebihan dari database MySQL adalah dapat menggunakan Bahasa 

query standar yang dimiliki oleh SQL, Mysql tidak bisa proses tanpa adanya sebuah 
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sofrware lain(interface). Mysql bisa disupport oleh open source software yaitu bahasa 

PHP, platform windows seperti Bahasa c (Budi, Lestari, & Kumalasari, 2014). 

2.3.6 Framework Laravel 

Laravel merupakan Framework  PHP yang lebih menekankan pada simple dan 

praktis pada desainnya. Laravel dipubliskan dibawah lisensi MIT dengan sumber 

sumber kode yang disiapkan di Github. Sama seperti framework PHP lainnya. Laravel 

diciptakan dengan berbasis metode Mode View Controller (MVC). Laravel terdapat 

command line tool yang bernama “Artisan” yang bisa digunakan untuk Packaging 

bundle dan instalasi Bundle. Menurut survey yang dilakukan oleh Sitepoint.com pada 

Desember 2013 dalam popularitas framework PHP, laravel berada diposisi pertama 

(Erinton et al., 2017). Laravel terdapat beberapa fitur fitur berupa paket modular 

dengan dedicated dependency manager. Kelebihan menurut (Faruqi et al., 2018) 

framework laravel adalah sebagai berikut: 

1. Laravel membantu dengan menerapkan batasan antara setiap objek database 

dengan bantuan advanced query builder mechanism. 

2. Laravel mempunyai fitur auto-loading sehingga tidak perlu lagi untuk 

melakukan maintenance secara manual. 

3. Laravel mempunyai fitur database migration yang sangat membantu 

pengerjaan pengembangan aplikasi jika dikerjakan oleh banyak orang 

dalam bentuk tim, sehingga setiap perubahan pada database dapat di 

kontrol. 
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2.3.7 Whatsapp API 

Whatsapp adalah sebuah software yang dapat mengirimkan pesan untuk 

perangkat smartphone. Whatsapp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform 

yang dapat membuat pengguna bertukar informasi tanpa menggunakan biaya pulsa 

seperti sms, dimana Whatsapp messenger menggunakan paket data internet yang sama 

untuk melakukan pengaksesan email, browsing, dan web. Aplikasi whatsapp 

messenger menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau Wifi untuk komunikasi data. 

Dengan menggunakan whatsapp, Kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, 

bertukar foto dan lain lain. 

Whatsapp Api merupakan interface yang berisi semua functionalities dari sebuah 

layanan whatsapp dan memungkinkan untuk berkomunikasi dua arah yaitu dapat 

mengirim serta mengirimkan pemberitahuan, media ke server whatsapp (Dewantya, 

Hasana, Islamiani, & Wahab, 2018). 
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