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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan proses  suatu penentuan 

bagaimana sistem informasi (SI) di rancang atau di bangun sehingga dapat 

digunakan oleh pengguna sebagai pendukung kebutuhan bisnis. SDLC terdiri dari 

4 tahap yaitu:  perencanaan, analisis, desain, dan implementasi [7]. 

 

 

Gambar 2. 1 Diagram Systems Development Life Cycle (SDLC) 

Sumber: A. Dennis, B. H. Wixom, and D. Tegarden, Systems analysis and design: An object-

oriented approach with UML, 5th ed. USA: Wiley, 2015. 
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2.2 Rapid Application Development (RAD) 

Rapid Application Development (RAD) merupakan metedologi 

pengembangan perangkat lunak yang dipergunakan untuk membangun sebuah 

aplikasi atau sistem dengan waktu yang relatif  lebih singkat sehingga pencobaan 

sistem dapat langsung dilakukan oleh pengguna ini bertujuan agar  pengguna 

dapat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi mengenai sistem yang dibangun 

[7].  

RAD terbagi atas tiga kelompok, yaitu: iterative development,  prototyping, 

dan throwaway prototyping. Dalam tugas akhir ini, metode yang akan 

dipergunakan adalah system prototyping [7]. 

2.2.1  System Prototyping 

Dalam tahap prototyping terdapat tiga tahapan yang diberlakukan secara 

bersamaan yaitu analisis, perancangan dan implementasi, ini bertujuan agar 

pengguna dapat melakukan evaluasi secara lebih dini. Setelah tanggapan 

diberikan oleh pengguna akan dilakukan analisis, perancangan dan implementasi 

secara berulang hingga pengguna merasa bahwa sistem yang dibuat sudah 

memenuhi fungsi-fungsi yang diharapkan [7].  

2.1.1.1 Tahap Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan (planning) merupakan sebuah proses yang memaparkan 

alasan-alasan sebuah sistem informasi itu harus dibangun dan menentukan cara-

cara membangunnya. Pertama yang harus dilakukan didalam tahap perencanaan 

ini adalah untuk mengetahui permintaan sistem seperti apa yang diinginkan oleh 

pengguna. Agar permintaan pengguna dapat diidentifikasi, dilakukanlah 

peninjauan dengan cara memberikan pertanyaan terhadap pengguna mengenai 

kebutuhan bisnis, sehingga sistem ini nantinya dapat menyediakan dukungan yang 

dibutuhkan oleh pengguna.  
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Setelah permintaan sistem diketahui perencanaan pengerjaan dan 

penempatan staf yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan system akan 

dibentuk [7]. 

2.1.1.2 Tahap Analisis (Analysis) 

Tahap analisis (analysis) merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengetahui 

kegunaan dari sistem, siapa yang akan menggunakan sistem setelah dibangun, 

kapan dan serta di mana sistem digunakan. Untuk membuat sistem yang 

pengamatan terhadap sistem saat ini dan menganalisis kekurangannya akan 

dilakukan agar dapat dilakukan perbaikan dan penambahan [7]. Ada tiga tahap 

dalam analisis yaitu: 

1) Analisis strategi merupakan analisa terhadap system yang ada saat 

ini,mengidentifikasi masalah yang ada serta melakukan perkiraan mengenai 

cara-cara merancang sistem yang baru. 

2) Mengumpulkan requirements (persyaratan) dengan cara wawancara atau 

kuesioner 

3) Melakukan analisa terhadap konsep-konsep sistem dan model yang dibuat 

menjadi proposal sistem. 

2.1.1.3 Tahap Desain (Design) 

Tahap Desain (Design) merupakan tahapan yang bertujuan untuk 

memutuskan bagaimana sistem kedepannya beroperasi dalam hardware, software, 

dan infrastruktur jaringan (network), serta pembuatan user interface dan database 

[7]. Terdapat empat tahap strategi yaitu: 

1) Design Strategy 

Tahap ini menentukan bagaimana system akan dibangun apakah oleh 

programmers dari perusahaan sendiri, outsourcing dari perusahaan lain atau 

membeli software. 

2) Architecture Design 

Tahap ini akan menentukan spesifikasi yang berhubungan dengan sistem 

mengenai apa saja yang akan digunakan dari hardware, sowftware dan network 

infrastructure. 
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3) Database and File Specifications 

Pada tahap ini menentukan data apa saja dan dimana akan disimpan. 

4) Program Design 

Tahap ini akan menjelaskan program apa saja yang diperlukan untuk dibuat  

dan apa yang dapat dilakukan oleh setiap program. 

2.1.1.4 Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi merupakan tahap akhir dari SDLC, pada tahap ini 

terbagi atas tiga bagian [7]: 

1) System Construction 

Pada langkah ini sistem akan dibentuk dan diuji untuk memastikan bahwa 

fungsinya sudah sesuai dengan racangan.  

2) Installation 

Pada langkah ini dilakukan pergantian sistem dari sistem lama ke sistem yang 

baru. Training plan untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna 

mengenai cara pengunaan sistem yang baru. 

3) Support Plan 

Langkah terakhir adalah melakukan peninjauan terhadap sistem yang baru. 

 

Gambar 2. 2 Diagram Rapid Application Development (RAD) 

Sumber: A. Dennis, B. H. Wixom, and D. Tegarden, Systems analysis and design: An object-

oriented approach with UML, 5th ed. USA: Wiley, 2015. 
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2.3 Unified Model Language (UML) 

Unified modeling language merupakan teknik yang digunakan untuk 

membangun diagram, UML bertujuan untuk menyediakan kosa kata umum 

mengenai pemograman berorientasi objek serta teknik-teknik pembuatan diagram 

agar model pengembangan sistem dapat dirancang [7]. 

2.3.1 Use Case Diagram  

Use case dibangun sebagai alat untuk merepresentasikan interaksi antara 

analisis sistem dan lingkungannya. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akan 

digambarkan di dalam use case. Use case juga akan menggambarkan tindakan apa 

saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut ini dipaparkan elemen-elemen 

yang terdapat dalam use case [7] . 

Fungsi Notasi 

Actor  

Seseorang atau sistem yang memperoleh keuntungan 

baik yang di dalam maupun di luar sistem. 

Setiap peran akan diberikan label. 

Setiap actor dapat dikaitkan satu dengan sama lain. 

Diberikan tempat diluar batas sistem. 

 

Use case 

Merupakan bagian utama dari fungsionalitas sistem. 

Diberikan tempat diluar batas sistem. 

Dapat extend use case yang lain. 

Dapat include use case yang lain. 

Diberikan label berupa frase kata kerja deskriptif-kata 

benda. 

 

Subject name 

Termasuk nama sistem di dalam atau di atas. 

Dikategorikan sebagai ruang lingkup sistem. 

 

Association relationship 

Menghubungkan relasi aktor dengan setiap use case 
 

Use case 

Subject 
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yang berinteraksi dengannya. 

Include relationship 

Mendeskripsikan relasi use case tambahan ke sebuah 

use case yang dituju, use case tersebut bersifat 

independent karena tidakdapat berdiri sendiri 

walaupun tanpa use case tambahan. 

 

 

Extend relationship 

Mendeskripsikan relasi use case tambahan ke sebuah 

use case yang dituju, use case tersebut bersifat 

dependent karena tidak dapat berdiri sendiri walaupun 

tanpa use case tambahan. 

 

 

 

Tabel 2. 1 Use Case Diagram 

Sumber: A. Dennis, B. H. Wixom, and D. Tegarden, Systems analysis and design: An object-

oriented approach with UML, 5th ed. USA: Wiley, 2015 [7]. 

2.3.2 Activity Diagram  

Activity diagram memberikan gambaran proses bisnis dan urutan aktivitas 

dari suatu sistem. Elemen-elemen yang terdapat dalam activity diagram adalah 

sebagai berikut [7]. 

Fungsi Notasi 

Initial node 

Sebagai tanda dimulainya aktivitas. 

 

Final-activity node 

Sebagai tanda berakhirnya aktivitas.  

Control Flow 

Sebagai petunjuk urutan eksekusi. 

 

 

Object Flow 

Memberikan arah alur sebuah objek dari satu aktivitas 

(atau action) ke aktivitas lain (atau action). 

 

 

Activity 

Sebagai representasi suatu langkah. 
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Fork Node 

Digunakan sebagai pemisah perilaku menjadi 

rangakaian aktivitas yang dilakukan secara paralel 

atau bersamaan. 
 

Joint Node  

Digunakan sebagai penggabung kembali rangkaian 

aktivitas yang pararel atau bersamaan  

Decision Node 

Dipergunakan untuk memilih path yang dituju 

berdasarkan dari pilihan yang ada saat aktivitas 

memiliki lebih dari satu path.  

Tabel 2. 2 Activity Diagram 

Sumber: A. Dennis, B. H. Wixom, and D. Tegarden, Systems analysis and design: An object-

oriented approach with UML, 5th ed. USA: Wiley, 2015. 

2.3.3 Class Diagram  

Class diagram merupakan sebuah model yang bersifat statis. Diagram ini 

bertujuan untuk memperlihatkan kelas dan relasi antar kelas yang tetap konstan 

dalam sistem dari waktu ke waktu [7]. 

Fungsi Notasi 

Class 

Sebagai alat untuk mewakili orang, tempat, atau benda 

tentang setiap bagian  sistem yang berhak mengambil dan 

menyimpan informasi. 

Memilkiki label nama yang diketik tebal dan diletakkan 

diatasnya. 

Mempunyai daftar atribut di bagian tengah. 

Mempunyai daftar operasi di bagian bawah. 

Walaupun tidak secara eksplisit, kelas menunjukkan 

operasi yang tersedia.  
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An attribute 

Properti yang mendeskripsikan situasi suatu objek. 

Diberikan garis miring sebelum nama atribut sebagai 

penanda bahwa atribut tersebut merupakan turunan dari 

atribut lain. 

 

Attribute name 

/derived attribute 

name 

A method 

Merupakan opeasi yang dapat dilakukan oleh kelas. 

Dapat dikategorikan sebagai constructor, query, oroperasi 

update. 

Tanda kurung dipergunakan sebagai parameter khusus 

atau informasi yang dibutuhkan dalam melakukan operasi. 

 

 

Operation name () 

An Association 

Mewakili hubungan antar beberapa kelas atau dengan 

dirinya sendiri 

Diberikan label menggunakan frase kata kerja atau nama 

peran 

Memungkinkan untuk berada di antara satu atau lebih 

kelas 

Berisi berbagai macam simbol, dipergunakan untuk 

memberikan arahan waktu minimum dan maksimum 

sebuah class instance yang dapat diasosiasikan dengan 

class intance terkait. 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 3 Class Diagram 

 

Sumber: A. Dennis, B. H. Wixom, and D. Tegarden, Systems analysis and design: An object-

oriented approach with UML, 5th ed. USA: Wiley, 2015. 

2.4 PHP 

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan bahasa yang digunakan agar 

server mengeluarkan output yang dinamis, Ini dikarenakan setiap output 

berpotensi berbeda setiap kali browser meminta halaman. PHP memperbolehkan 

kontrol penuh atas web server dikarenakan dapat memodifikasi HTML dengan 
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cepat, pemrosesan kartu kredit, mengelola rincian pengguna ke database, atau 

pengambilan informasi dari situs web pihak ketiga, hal ini dapat dikerjakan hanya 

dari dalam file PHP yang sama dengan HTML itu sendiri [8]. 

2.5 MySQL 

MySQL merupakan pengelola database sistem manajemen database untuk 

web server dimana bertugas untuk mengkumpulan catatan atau data terstruktur 

yang tersimpan dalam sistem komputer disusun sedemikian rupa sehingga 

mempermudah pencarian dan informasi dapat dengan cepat diperoleh. Sebuah 

database MySQL dapat berisi satu atau lebih tabel, yang setiap tabelnya berisi 

catatan atau baris. Dalam baris ini terdapat macam-macam kolom  dan baris yang 

berisi data itu sendiri [9]. 

2.6 Black Box Testing 

Black box testing merupakan suatu bentuk pengujian yang berkonsentrasi 

terhadap spesifikasi fungsional perangkat lunak. Testing dilakukan oleh pengguna 

dengan cara memasukan input kedalam sistem, setelah itu sistem akan 

mengeluarkan output.  Output yang keluar akan menjadi penentu  apakah sistem 

yang dibuat sesuai dengan functional requirement [10]. 

  


