BAB II
LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan tentang tinjauan pustaka yang
dipakai dalam pembuatan Analisa dan Perancangan Aplikasi Freelancer Dengan
ICONIX Process Berbasis Web. Tinjauan pustaka tersebut adalah hasil penelitian
terdahulu tentang informasi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan
menghubungkan dengan masalah yang sedang diteliti.

2.1 Tinjauan Pustaka
Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Bambang Setiawan yaitu tentang
“Perancangan Sistem Informasi Pendataan Sekolah Berdasar Proses Iconix (

Studi Kasus : Dinas P Dan K Jawa Timur)”. Pendataan sekolah sangatlah
penting untuk mengetahui kondisi terakhir dari sekolah, yang mana dari hal
tersebut dapat dilakukan keputusan-keputusan yang strategis untuk meningkatkan
kualitas pendidikan yang ada. Saat ini pendataan tersebut masih dilakukan secara
manual yang memakan banyak waktu. Dengan adanya sistem informasi pendataan
sekolah, diharapkan mampu mengurangi keterlambatan informasi dari yang
disampaikan oleh pihak sekolah. Untuk merancang sistem tersebut digunakan
metode yang bernama proses ICONIX, yang mana metode tersebut merupakan
salah satu metode perancangan perangkat lunak berdasar dari use case driven
object dengan menggunakan UML (Setiawan, 2012).
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Penelitian yang kedua dilakukan oleh Lily Puspa Dewi tentang
“Implementasi Use Case Driven Object Modeling Pada Perancangan Sistem

Informasi

(Verifikasi

Data

Siswa

Dan

Cetak

Bukti

Penerimaan

Rekomendasi)” membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), atau sering
disebut juga Penerimaan Siswa Baru (PSB) di kota Surabaya merupakan layanan
dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bagi lulusan SD/MI dan SMP/MTs untuk
memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi SMP, SMA dan SMK. Calon peserta
didik baru yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya dan bukan
warga Surabaya dapat melakukan pendaftaran online sehingga verifikasi data
calon peserta didik perlu dilakukan untuk pengesahan data. Verifikasi data calon
peserta didik ini dikembangkan dengan menggunakan model Use Case Driven
Object.
Use Case Driven Object Modeling merupakan salah satu metode pendekatan yang
berkesinambungan dalam pengembangan aplikasi dari use case sampai dengan
code secara cepat dan efisien, dengan menggunakan dasar teori UML dan teknik
lain yang terkait. Pada hasil akhirnya akan memberikan sebuah desain sistem
informasi pada verifikasi data siswa pada rekomendasi luar kota PPDB Kota
Surabaya (Dewi, 2012).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yulianta yang berjudul “Pengembangan
Aplikasi Web Dengan Iconix Process Dan Uml (Studi Kasus: Sistem
Manajemen Isi)” membahas situs web sangat kompleks dengan beragam isi dan
dinamis karena selalu menampilkan informasi terbaru. Kompleksitas situs web
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akan bertambah saat situs web tersebut harus dimodifikasi untuk menambahkan
halaman-halaman baru dan fitur-fitur baru sesuai permintaan pengunjung. Untuk
menghindari kompleksitas tersebut, perlu diciptakan sebuah aplikasi berbasis web
yang dapat digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya situs web. Aplikasi
ini dikenal dengan sistem manajemen isi (content management system). Metode
pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah ICONIX Process. Metode
ICONIX Process menggunakan Unified Modeling Language (UML) sebagai
notasi utama untuk mengambarkan dan mendokumentasikan sistem yang
dibangun. (Yulianta, 2014).

2.1.1 Perbedaan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Terdahulu
NO

Judul dan Penulis

Domain

Perbedaan

1.

Perancangan Sistem

sistem informasi

Sistem informasi

Informasi Pendataan

pendataan sekolah

pendataan freelancer

Sekolah Berdasar

dilakukan secara

dilakukan secara online

Proses Iconix (Studi

manual untuk

yang disimpan di dalam

Kasus : Dinas P Dan K

mngetahui kondisi

database yang berguana

terakhir sekolah.

untuk menyimpan dan

Jawa Timur).(Oleh :
Setiawan)

memperbarui
perkembangan aplikasi.

2.

Implementasi Use

Sistem informasi

Sistem informasi

Case Driven Object

pendaftaran masih

pendaftaran member

Modeling Pada

bersifat manual, hanya

freelancer/employer
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3.

Perancangan Sistem

peserta didik dari kota

dapat dilakukan secara

Informasi (Verifikasi

asal Surabaya yang

online dimanapun user

Data Siswa Dan Cetak

dapat mendaftar

berada.

Bukti Penerimaan

sekolah di Surabaya

Rekomendasi). (Oleh :

sesuai jenjang

Dewi)

pendidikannya.

Pengembangan

Sistem informasi yang

Sistem Informasi

Aplikasi Web Dengan

ditampilkan masih

freelancer mampu

Iconix Process Dan

terbatas oleh jumlah

mengelola seluruh data

Uml (Studi Kasus:

sumber daya,

projek dan memberikan

Sistem Manajemen

kemampuan

hasil terupdate kepada

Isi). (Oleh : Yulianta)

menyimpan dan

pengguna.

menampilakn sumber
terbaru masih kurang
efektif.

2.1.2 Kesimpulan
Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa adanya perbedaan penelitian
yang dahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian sekarang
penulis menampilkan fasilitas-fasilitas dengan fitur untuk memudahkan pengguna
aplikasi salah satunya mengelola data di dalam database yang mampu menyimpan
dan

memberikan

informasi

perkembangan

mengenai

projek,

pendaftaran

member/anggota dapat dilakukan secara online dimana saja user berada, dan mampu
menampilkan informasi projek yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara
mudah dan cepat.
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2.2 Landasan Teori
2.2.1 Pengertian Analisis
Pengertian Analisis merupakan bidang yang menarik, melibatkan studi
interaksi

antar

manusia,

kelompok-kelompok

orang,computer

dan

organisasi.Pengertian analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
kekurangan yang ada pada sistem yang sebelumnya (Hariyanto, 2004).
2.2.2 Pengertian Aplikasi
Pengertian Aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan
tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini mempunyai sifat pasti tentang
pemrosesan yang harus dilakukan file data yang harus di proses guna
menyelesaikan suatu pekerjaan (Nugroho, 2007).
2.2.3 Pengertian Freelance
Istilah "tenaga lepas" atau "pekerja lepas" adalah kata nomina untuk
seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang mereka jalani sendiri
disebut "pekerjaan lepas". Dalam bentuk bahasa Inggrisnya, "freelance", istilah ini
pertama kali diperkenalkan oleh Sir Walter Scott (1771-1832) dari Britania
Raya dalam novelnya "Ivanhoe" untuk menggambarkan seorang "tentara bayaran
abad pertengahan" atau metafora untuk sebuah "tombak yang bebas" ("freelance") (menunjukkan bahwa tombak tidak disumpah untuk melayani majikan
apapun, bukan bahwa tombak tersedia gratis).
Bidang yang umum di mana seseorang dapat menjadi tenaga lepas
meliputi: jurnalisme, penerbitan buku, keseluruhan data disimpan di dalam
database penerbitan jurnal, dan bentuk-bentuk menulis, redaktur, redaktur-cetak,
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keseluruhan

data

disimpan

di

dalam

database

pengoreksi-cetak,

pengindeksan, keseluruhan data disimpan di dalam database penyalin tulisan, copy
writer,

keseluruhan

data

disimpan

di

dalam

database

penulis

blog,

programer komputer dan desain grafis, konsultan dan penerjemah
Praktek tenaga lepas sangat bervariasi. Beberapa memerlukan klien mereka
untuk menandatangani kontrak tertulis, sementara yang lain dapat melakukan
pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan, yang mungkin dilaksanakan melalui sifat
pekerjaan tersebut. Beberapa pekerja lepas dapat memberikan perkiraan tertulis
dari hasil kerja mereka dan meminta pembayaran di muka dari klien mereka.
Pembayaran untuk pekerjaan lepas juga bervariasi. Pekerja lepas mungkin
mengenakan biaya pada klien mereka dalam hitungan per hari, per jam,
per halaman, atau pada basis per-proyek. Daripada tarif tetap atau biaya, beberapa
pekerja lepas telah mengadopsi metode "harga berbasis nilai" berdasarkan
persepsi nilai dari yang mereka hasilkan untuk klien. Dengan perubahan sendiri,
pengaturan pembayaran dapat dimuka, persentase dimuka, atau setelah
penyelesaian pekerjaan / kontrak. Untuk proyek yang lebih kompleks, kontrak
dapat menetapkan jadwal pembayaran berdasarkan tonggak atau hasil proyek.
Dalam profesi paling melibatkan penciptaan kekayaan intelektual, "tenaga
lepas" dan istilah turunannya sering disediakan untuk pekerja yang membuat
karya atas inisiatif mereka sendiri, kemudian mencari seseorang untuk
menerbitkannya. Mereka biasanya menjaga hak cipta atas karya mereka dan
menjual hak untuk penerbit dalam kontrak waktu-terbatas. Sebaliknya, pekerja
yang dipekerjakan untuk membuat tulisan / karya sesuai dengan spesifikasi
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khusus dari penerbit atau pelanggan lain disebut sebagai "kontraktor independen"
dan istilah lain yang serupa. Mereka tidak memiliki hak cipta terhadap karyakarya tersebut, yang ditulis sebagai karya yang dibuat karena sewa. Contoh
legalitas hal ini adalah di Amerika Serikat, dimana hak cipta karya yang dibuat
oleh pekerja lepas sewaan diatur dalam salah satu kategori kekayaan intelektual
yang didefinisikan dalam undang-undang hak cipta AS - Bab 101, Copyright
Act 1976 (17 USC § 101).

2.2.4 Pengertian Internet
Internet terhubung melaluijaringan yang sebelumnya berasal terdiri dari
banyak

komputer

untuk

membawa

komersial,

pendidikan,

organisasi

pemerintahan, dan Internet Service Providers(ISPs) (Connolly & Begg, 2010).

2.2.5 Pengertian WWW (World Wide Web)
WWW Atau yang sering disebut Web, adalah penjelajahan halaman
informasi yang sangat besar yang berada di dalam internet. Informasi yang ada di
dalam Web di presentasikan di dalam sebuah halaman Web yang terbentuk dari
sekumpulan teks, grafik, gambar, suara, dan video. Dengan tambahan,halaman
Web dapat dapat berisi hyperlink tertuju ke halaman Web lain yang membuat user
dapat mencari informasi lain (Connolly and Begg, 2010).
2.2.6 Pengertian Aplikasi Web
Aplikasi Web yang disebut "Web apps,"adalah kategori perangkat lunak
jaringan-sentris yang mencakup beragamaplikasi. Dalam bentuknya yang paling
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sederhana, Webapps dapat menjadi link hypertext informatif yang menggunakan
teks dan grafis yang terbatas. Namun,dengan munculnya Web 2.0, Webapps
berkembang

menjadi

lingkungankomputasi

canggih

yang

tidak

hanya

menyediakan fitur stand-alone (berdirisendiri), fungsi komputasi, dan konten
kepada pengguna akhir, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan
aplikasi bisnis (Pressman, 2010).

2.2.7 Pengertian Web browser
Dikenal juga dengan istilah browser, atau peselancar, atau internet
browser.Adalah suatu program komputer atau software yang menyediakan
fasilitas untuk membaca halaman Web di suatu komputer atau untuk mencari
informasi

dari

suatu

Web

yang

tersimpan

didalam

komputer.

Pada

perkembangannya Web browser sekarang sudah dapat menampilkan fitur
multimedia seperti video dan suara selain teks dan gambar.Web browser juga
dapat mengirim dan menerima email, mengelola HTML, sebagai input dan
menjadikan halaman Web sebagai hasil output yang informative.
Dengan menggunakan Web browser, para pengguna internet dapat
mengakses berbagai informasi yang terdapat di internet dengan mudah. Beberapa
contoh Web browser yang sekarang terkenal digunakan para pengguna internet
adalah Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Flock, Opera, dan
Safari. Secara umum fungsi Web browser adalah untuk menampilkan dan
melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh Web server.
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2.2.8 Pengertian HTTP (HyperText Transfer Protocol)
HTTP atau HyperText Transfer Protocol Mendefinisikan bagaimana clients
dan server berkomunikasi. HTTP adalah object-oriented generik, protokol tak
berdomain untuk mengirimkan informasi antara servers dan clients ( Connolly
dan Begg,2010 ).

2.2.9 HTML (HyperText Markup Language)
HTML

adalah

singkatan

dari

HyperText

Markup

Language.Pemrograman HTML sangat mudah dilakukan tidak sesulit
pemrograman murni seperti C++, Delphi atau Java. (Husni, 2007).
Setiap halaman Websebaiknya mempunyai minimal 4 elemen utama,yaitu
a. Elemen<html>
Tag <html> memulai dan mengakhiri setiap halaman Web. Peran utama
<html> adalah membungkus semua kode HTML. Tag <html> diletakkan
pada bagian paling atas file halaman Web, mempunyai penutup </html>
yang diletakkan di bagian paling bawah file. Tag ini tidak boleh dilupakan
saat menulis kode HTML.
b. Elemen<head>
Secara garis besar, halaman Web(HTML) terdiri dari dua bagian, yaitu
bagian

headyang

merupakan

header

halaman

dan

bodysebagai

isinya.Elemen <head> diletakkan antara elemen <html> dan isi dari
halaman Web.Elemen ini berfungsi dibelakang layar, apayang dikerjakannya
tidak terlihat pada halaman Web.
c. Elemen <title>
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Tag ini harus diletakkan di dalam elemen <head> untuk memberikan judul
dari halaman Web. Teks yang dijadikan judul ditulis di antara <title> dan
</title>.
d. Elemen <body>
Elemen <body> adalah tempat dimana semua isi dari halaman diletakkan.Isi
halaman dapat berupa teks, gambar, suara, tabel, bahkan video.

2.2.10 Pengertian PHP
“Menurut dokumen resmi PHP, PHP merupakan singkat dari PHP
Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempakan
dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat
pemakai menggunakan browser. Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk
aplikasi web dinamis. Artinya, ia dapat membentuk suatu tampilan berdasrkan
permintaan terkini. Misalnya, Anda bisa menampilkan isi database ke halaman
web. Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip
seperti ASP (Active Server Page), Cold Fusion, ataupun Perl. Namun, perlu
diketahui bahwa PHP sebenarnya isa dipakai secara command line. Artinya, skrip
PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan web servermaupun browser

(Abdul

Kadir, 2008 ).

2.2.11 CSS (Cascading Style Sheets)
CSS (Cascading Style Sheets) adalah salah satu bahasa permrograman
desain web (style sheet language) yang mengontrol format tampilan sebuah
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halaman web yang ditulis dengan menggunakan bahasa penanda (markup
language). CSS dibuat untuk memisahkan konten utama (biasanya dibuat dengan
menggunakan bahasa HTML atau sejenisnya) dengan tampilan dokumen yang
meliputi layout, warna, dan font. Pemisahan ini dapat meningkatkan daya akses
konten pada web, menyediakan lebih banyak fleksibilitas dan kontrol dalam
spesifikasi dari sebuah karakteristik dari sebuah tampilan, memungkinkan untuk
membagi banyak halaman untuk sebuah formatting dan mengurangi kerumitan
dalam penulisan kode dan struktur dari konten, contohnya teknik tableless pada
layout desain web (layout tanpa tabel). Tujuan utama CSS diciptakan adalah untuk
membedakan konten dari dokumen dan tampilan dari dokumen, dengan itu
pembuatan ataupun pemrograman ulang web akan lebih mudah dilakukan. Hal
yang termasuk dalam desain web diantaranya adalah warna, ukuran, dan
formatting. Dengan adanya CSS, konten dan desain web akan mudah dibedakan,
jadi memungkinkan untuk melakukan pengulangan pada tampilan – tampilan
tertentu dalam suatihalaman web, sehingga akan memudahkan dalam membuat
halaman web yang banyak, sehingga membuat waktu dalam membuat web jauh
lebih cepat. (Wismakarma, 2010 ).

2.2.12 Pengertian Database
Database adalah suatu kumpulan data yang saling berhubungan secara logis
dan penjelasan tentang data yang terhubung tersebut dirancang sedemikian rupa
sehingga dapatmemberikan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Artinya,
databaseadalah tempat penyimpanan data yang terbesar dimana bisa digunakan
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secara simultan atau secara bersamaan oleh banyak departemen dan pengguna
lainnya.

Di

dalam

database,

semua data

item

diintegrasikan

dengan

menghindarkan duplikasi data. Database tidak hanya mengandung data
operasional organisasi, tetapi juga deskripsi dari data tersebut. Untuk alasan ini
sebuah database juga mendefinisikan integrasi record dari databaseitu sendiri
(self describing of integrated record). Deskripsi atau data ini dikenal sebagai
system catalog (data dictionary atau meta-data). Deskripsi ini menetapkan
kebebasan dari program aplikasi (program data independence). Pendekatan
dengan sistem database dimana definisi dari data adalah dipisahkan dari program
aplikasi. Database adalah sebuah objek untuk menyimpan informasi terstruktur
yang kompleks, yang diorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang diizinkan
penggunanya sehingga dapat mengambil informasi dengan cepat dan efisien.
Informasi dipecah ke dalam bagian-bagian kecil, agar bisa dikelola dengan
mudah. Database juga merupakan data yang digunakan pada suatu perusahaan.
Relational Database RDBMS adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk
mengatur sebuah database sebagai sekumpulan data yang tersimpan secara
terstruktur ( Conolly& Begg, 2008 ).
2.2.13 Metodologi Yang Digunakan
Adapun metodologi yang digunakan antara lain meliputi : Use case Driven
Object (ICONIX process) dan Unified Modeling Language (UML).

Sheila Muttaqien, Analisis dan Perancangan Aplikasi Freelance dengan Iconix Process Berbasis Web, 2015
UIB Repository(c)2015

2.2.13.1 ICONIX Process
Iconix adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mendahului
kedua Rasional Unified Process ( RUP ) , Extreme Programming ( XP ) dan
pengembangan perangkat lunak Agile.
Di dalam teori software egineering, setiap aspek pada UML adalah penting
untuk digunakan. Namun pada praktiknya seolah-olah tak terdapat cukup waktu
untuk melakukan modelling, analysis, dan design. Seolah-olah seperti ada tekanan
dari pihak manajemen untuk segera memulai coding karena progress dari sebuah
software-project tergantung dari seberapa banyak code yang telah dihasilkan.
Oleh karena itu digunakan ICONIX Process yang merupakan sebuah pendekatan
yang minimalis dan efisien, yang terfokus pada daerah yang berada di antara use
case dan code . Pada ICONIX process terdapat dua model yaitu model
dynamic yang mendefinisikan behavior dan model static yang mendefinisikan
struktur. Berikut ini gambar ICONIX Process:

Gambar 2.1 ICONIX Process , sumber : (Rosenberg, 2007)
a. Tahapan proses ICONIX :
1. Requirements ( kebutuhan) :
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- Functional requirements
- Domain modelling
- Behavioral requirements / use case modelling
- Requirements review ( milestone 1)
2. Analysis and preliminary design :
- Robustness analysis
- Upadate domain model
- Tulis kembali use case yang telah dibuat
- Preliminary design review ( Milestone 2 )
3. Detailed design :
- Sequence diagram
- Update domain model
- Critical design preview
4. Implementation
- Coding / unit testing
- Integration & scenario testing
- Perform code review and model update
b. Kelebihan dari metode iconix :
1. Keunggulan utama ICONIX (dan membedakannya dengan metodologi
lain) adalah pemanfaatan robustness diagram untuk melakukan analisa
kehandalan. Dengan analisa kehandalan, akan ditemukan objek-objek
baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi.
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2. ICONIX menggunakan UML secara elegan, tidak berlebihan. Hal ini pula
yang menyebabkan ICONIX lebih ringkas dibanding metodologi lainnya.
c. Kelemahan dari metode iconix :
1. Dikarenakan Iconix Process merupakan proses yang dipicu oleh use case
(use case driven) maka penentuan model dan perilaku sistem harus
dibangun sejak awal sehingga sulit dikembangkan oleh banyak orang
Iconix Process merupakan metode yang interaktif dan bertahap
(iterative-incremental) maka diperlukan iterasi yang banyak saat
penentuan permodelan
2. Iconix process yaitu suatu metode dimana tidak terlalu banyak
membahas pada analisa, design maupun implementasi programnya.
Namun lebih melihat kepada kebutuhan pengguna serta
menyederhanakan proses tersebut, sehingga proses pengembangan
perangkat lunak akan menjadi lebih efisien.

2.2.13.2 Pengertian Unified Modeling Language ( UML )
Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang
didukung oleh meta-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain
sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan
pemrograman berorientasi objek (OOP).Selain itu UML adalah bahasa pemodelan
yang menggunakan konsep orientasi object. UML dibuat oleh Grady Booch,
James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera Rational Software Corp.
UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari
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berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan perangkat
lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. UML
dideskripsikan oleh beberapa diagram, diantaranya:
a. Use case Diagram
Use caseadalah diagram UML yang memeperlihatkan hubungan antara actor
dan use case yang berjalan pada sistem, use case biasanya digunakan untuk
memperlihatkan keseluruhan dari kebutuhan sebuah sistem dalam bentuk
yang esensial, mengkomunikasikan lingkup pembangunan sebuah proyek,
dan untuk memodelkan sebuah analisis dari kebutuhan sebuah sistem dalam
bentuk use case model. Sebuah use case mendeskripsikan urutan – urutan
aksi yang menghasilkan hasil yang terukur untuk sang aktor dan untuk
mencapai hal tersebut.

Tabel 2.2 Relasi Use Case Diagram
Simbol

Penjelasan
Aktor
Adalah sesuatu atau seseorang yang ada diluar sistem
dan ikut berperan serta dalam aktifitas system.

Use

system

Dependency
Menggambarkan ketergantungan antar use case yang
ada
Use case
Memberikan informasi seputar aksi yang dilakukan
secara teratur dalam sebuah sistem
Sistem
Berisi seluruh aktifitas sistem pada use case dan
ketergantungan serta hubungannya dengan aktor
Association
Menggambarkan interaksi antara aktor dan use case
yang ada
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Include
Memperlihatkan bahwa keseluruhan suatu use case
merupakan fungsionalitas use case lainnya

Sumber : “Sistem Manajemen File Berbasis Web Pada Yayasan WWF
Indonesia” Jeffrey, Fatimah A., 2012.
b. Activity Diagram
UML activity diagram adalah diagram yang sesuai dengan diagram flow
chart dan data yang ada pada flow diagram yang didapat dari pengembangan
yang terstruktur. Biasanya, UML activity diagram digunakan untuk
mengeksplorasi logika daripada complex operation, complex business rule,
single use case, several use case, business process, concurrent process, dan
software process. (Ambler, 2005 ).

Tabel 2.3 Relasi Pada Activity Diagram
Simbol

Penjelasan
Initial State
Menggambarkan dimulainya suatu aktivitas
pada activity diagram
Decision Point
Menentukan kapan alur aktivitas menjadi
bercabang

Action

Transition Line
Menampilkan hubungan atau relasi antar state
dan bagaimana alur sistem berjalan
sebagaimana mestinya
Action State
Menggambarkan hasil ekseskusi dari atomic.
Synchronization bar
Memperlihatkan dua atau lebih aktivitas yang
dapat dilakukan secara paralel.
Fork
Symbol ini menunjukan awal aktivitas paralel.

Sheila Muttaqien, Analisis dan Perancangan Aplikasi Freelance dengan Iconix Process Berbasis Web, 2015
UIB Repository(c)2015

Final State
Menandakan akhir daripada alur kerja suatu
sistem dalam activity diagram.

Sumber : “Sistem Manajemen File Berbasis Web Pada Yayasan WWF
Indonesia” Jeffrey, Fatimah A., 2012.
c. Class Diagram
UML Class diagram memperlihatkan kelas – kelas daripada sebuah
sistem serta hubungan antar kelas itu sendiri. Operasi – operasi dan atribut yang
ada didalam kelas biasanya digunakan untuk, eksplorasi wilayah konsep dalam
rangka membuat batasan wilayah model sistem, menganalisa kebutuhan dalam
kerangka konseptual/analisa model, dan menggambarkan design object
oriented atau object based software secara mendetail. Classdiagram terdiri dari
satu atau lebih kelas yang dapat mendukung sfesifikasi yang dapat menjelaskan
model elements, termasuk kelas, hubungan antar kelas dan rancangan antar
muka.(Ambler, 2005 ).
Tabel 2.4 Relasi Pada Class Diagram
Simbol
<<Interface>>
Class2
Atribut 1
Atribut 2
Operasi 1

Operasi 2

Penjelasan
Class
Deskripsi dari objek yang terbagi atas 3
bagian, yaitu nama class pada bagian atas,
atribut pada bagian tengah, dan operasi pada
bagian bawah.
Aggregation
Bentuk spesial dari hubungan asosiasi yang
memiliki hubungn spesifik antara kumpulan
dan sebuah bagian. Agregasi digambarkan
dengan wajik tidak berisi.
Association
Menggambarkan hubungan yang terstruktur
antar class yang saling berelasi.
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Generalization
Relasi yang memperlihatkan satu kelas dapat
lebih general atau lebih spesifik dari kelas
lainnya.
Multiplicity
Menggambarkan jumlah objek yang
berpartisipasi dalam hubungan antar class.

Sumber : “Sistem Manajemen File Berbasis Web Pada Yayasan WWF
Indonesia” Jeffrey, Fatimah A., 2012.

1. Multiplicity
Multiplicity pada asosiasi adalah jumlah banyaknya obyek sebuah class
yang berelasi dengan sebuah obyek class lain yang berasosiasi dengan
class tersebut.
Tabel 2.5 Multiplicity
Indikator

Arti

0..1

Kosong atau satu

0..*
0..n
1
1..*
1..n
*
N

Kosong atau lebih
Kosong atau n, n > 1
Hanya satu
Lebih dari sama dengan satu
Satu atau n, n > 1
Banyak atau many
Hanya N dimana N lebih dari
satu
Lebih dari sama dengan n, n >
1
Lebih dari sama dengan n dan
kurang dari sama dengan m,
dimana n dan m lebih dari satu

n..*
n..m

Keterangan / Contoh

0..3

1..5
9
7..*
3..10

Sumber : “Sistem Manajemen File Berbasis Web Pada Yayasan WWF
Indonesia” Jeffrey, Fatimah A., 2012.

d. Sequence Diagram
UML Sequence diagrams adalah model diagram yang dirancangagar
menjadi diagram yang dinamis, selain itu diagram ini juga digunakansebagai
alat komunikasi antar diagram. UML Sequence diagrams biasanya digunakan
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untuk, validasi menyempurnakan logic dan menjelaskan secara detail suatu
use case skenario. Penggunaan nama yang disesuaikan dengan use
caseskenario dapat mengindikasikan atau mendeskripsikan bagaimana sebuah
sistem berjalan, mengeksplorasi desain UML, karena sequence diagram
menyajikan diagram agar dapat dimengerti secara visual bagaimana sebuah
sistem berjalan secara terstruktur. Mendeteksi hambatan-hambatan yang
mungkin timbul diantara designobject-oriented. Dengan melihat pesan yang
dikirim dari sebuah objek dan juga dengan melihat secara detail berapa lama
waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses dengan proses yang lainnya
berjalan. (Ambler, 2005 ).
Tabel 2.6 Simbol-simbol Sequence Diagram
Simbol

Penjelasan
Actor
Actor diurutkan sebagai kolom. Simbol
actor pada sequence diagram sama dengan
actor pada use casediagram
Activation
Digunakan untuk mengindikasi sebuah
obyek yang akan melakukan sebuah aksi.

Lifeline
Mengindikasikan keberadaan sebuah obyek
dalam baris waktu. Lifeline adalah sebuah
garis putus – putus yang ditarik dari sebuah
obyek

:Object1

Object
Object merupakan instance dari sebuah
classdan
dituliskan
tersusun
secara
horizontal . Digambarkan sebagai sebuah
class(kotak) dengan nama obyek yang
didalamnya diawali dengan sebuah titik
koma.
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Message

Message
Mengindikasikan komunikasi antar obyek –
obyek di dalam sequence diagram.

Sumber : “Sistem Manajemen File Berbasis Web Pada Yayasan WWF
Indonesia” Jeffrey, Fatimah A., 2012.

2.2.14 Perangkat Lunak Pendukung (Software)
2.2.14.1 XAMPP
XAMPP merupakan sebuah paket instalasi untuk PHP, Apache, dan
MySQL. Dengan menggunakan XAMPP, usertidak perlu lagi repot menginstal
ketiga softwareitu secara terpisah. XAMPP sama seperti PHP yang sudah sering
digunakan oleh programmer Web dalam membuat aplikasi Web. (Ibrahim, 2008 ).
Dibawah ini ditampilkan mainscreen dari aplikasi xampp yang digunakan
untuk perancangan aplikasi ini pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 MainScreen XAMPP
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2.2.14.2 Apache
ServerHTTP Apache atau ServerWeb/WWW Apache adalah Webserveryang
dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows
dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan
menfungsikan situs Web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas
Web/www ini menggunakan HTTP. Webserveradalah suatu program (dan juga
mesin yang menjalankan program) yang mengerti protokol HTTP dan dapat
menanggapi permintaan – permintaan dari Web browser yang menggunakan
protokol tersebut. (Febrian, 2007 ).
Beberapa dukungan Apache :
a. Kontrol Akses. Kontrol ini dapat dijalankan berdasarkan nama host
atau nomor IP
b. CGI (Common Gateway Interface),
c. PHP (Personal Home Page/PHP Hypertext Processor); Apache
mendukung PHP dengan menempatkannya sebagai salah satu
modulnya (mod_php). Hal ini membuat kinerja PHP menjadi lebih
baik.
d. SSI (Server Side Includes)
e. Virtual host.
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2.2.14.3 MySQL
MySQL(my structure Query language) adalah sebuah program pembuat
database yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh menggunakan dan
tidak di cekal.

2.2.14.4 PHP MyAdmin
PhpMyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam
bahasa pemrogramanPHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL
melalui Jejaring Jagat Jembar (World Wide Web). PhpMyAdmin mendukung
berbagai operasi MySQL, diantaranya (mengelola basis data, tabel-tabel, bidang
(fields), relasi (relations), indeks, pengguna (users), perijinan (permissions), dan
lain-lain).
Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam phpMyAdmin adalah, antarmuka
berbasis Web. Dukungan banyak fitur MySQL:
a. Menelusuri dan drop basisdata (database), tabel, pandangan (view), bidang
(fields) dan indeks.
b. Membuat, menyalin, drop, dan mengubah nama basis data, tabel, kolom
dan indeks.
c. Pemeliharaan server, basis data dan tabel, dengan server konfigurasi.
d. Melaksanakan, mengedit dan penunjuk pernyataan-SQL, bahkan batchqueries
e. Mengelola pengguna MySQL dan hak istimewa.
f. Mengelola prosedur penyimpanan.
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g. Impor data dari CSV dan SQL
h. Ekspor data ke berbagai format: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300
OpenDocument Text dan Spreadsheet, Word, Excel, LATEKS.
i. Membuat grafik PDF dari tampilan basis data anda.
j. Membuat kompleks query menggunakan Query-by-example. (QBE)
k. Pencarian global dalam basis data.
l. Transformasi data disimpan ke dalam format yang menggunakan satu set
fungsi yang telah ditetapkan, seperti menampilkan data blob-data atau
download-link.
Adapun tampilan mainscreen dari phpMyAdmin ditampilkan pada
Gambar 2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3 MainScreen phpMyAdmin

2.2.14.5 Adobe Dreamweaver
Adobe Dreamweaver merupakan salah satu software dari kelompok adobe
yang banyak digunakan untuk mendesain situs Web. Adapun adobe Dreamweaver
itu sendiri adalah sebuah HTML editor professional untuk mendesain secara
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visual atau mengelola situs atau halaman Web. Dreamweaver memiliki performa
yang lebih baik dan memiliki tampilan yang memudahkan anda untuk membuat
halaman

Web,

baik

dalam

jendela

desain

maupun

dalam

jendela

kode.Dreamweaver didukung dengan cara pemakaian yang praktis dan standar,
dan juga didukung untuk pengembangan penggunaan HTML, CSS3, XML, dan
RSS dan kemudahan-kemudahan lain yang diperlukan.
Berikut ini ditampilkan mainscreen dari adobe Dreamweaver CS6 pada
Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Adobe Dreamweaver CS6
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