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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pengelolaan Data 

Menurut Mulyanto (2009:15) Data didefinisikan sebagai representasi dunia 

nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan 

sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi 

atau kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material 

atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung 

kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih 

bermakna. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Data 

merupakan fakta yang belum mempunyai makna tertantu dan tidak dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan”, fakta dapat dinyatakan dengan gambar(grafik), 

angka, huruf, kata-kata dan lain sebagainya. 

Menurut Jogiyanto Hartono (2006:9) pengolahan adalah proses data yang 

diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima 

informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti 

menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. 

Data tersebut akan dtangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan 



8 
 

seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan 

data (data processing cycles). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “pengolahan data adalah susunan 

atau kumpulan dari hasil kegiatan pikiran dengan bantuan tenaga atau suatu peralatan, 

sehingga dapat menghasilkan informasi untuk mencapai tujuan tertentu”. 

2.2 Pengertian Monitoring 

Monitoring adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisis informasi 

dari penerapan suatu program termasuk memeriksa secara reguler untuk melihat 

apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana atau tidak, sehingga masalah 

yang dilihat /ditemui dapat diatasi (WHO).  

Tipe Monitoring yaitu 

1. Monitoring Rutin.  

Monitoring rutin adalah kegiatan mengkompilasi informasi secara reguler 

berdasarkan sejumlah indikator kunci. Jumlah indikator dalam batas minimum 

namun tetap dapat memberikan informasi yang cukup bagi manager untuk 

mengawasi kemajuan/perkembangan. Monitoring rutin dapat dipergunakan 

untuk mengidentifikasi penerapan program dengan atau tanpa perencanaan.  

2. Monitoring jangka Pendek.  

Monitoring jangka pendek adalam kegiatan monitoring yang dilakukan untuk 

jangka waktu tertentu dan biasanya diperuntukkan bagi aktifitasyang spesifik. 

Seringkali bila aktifitas atau proses-proses baru diterapkan, manager ingin 

mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sudah diterapkan atau belum, sesuai 
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dengan rencana dan apakah sesuai dengan keluaran yang diinginkan. Pada 

umumnya manager memanfaatkan informasi ini untuk membuat penyesuaian 

dalam tindakan yang baru. Monitoring jangka pendek diperlukan bila manager 

menemukan suatu masalah yang muncul berhubungan dengan input atau 

pelayanan.  

Untuk merancang sistem monitoring rutin atau jangka pendek, beberapa hal 

perlu dipertimbangkan antara lain :  

1. Memilih indikator kunci yang akan dipergunakan manager;  

2. Hindari mengumpulkan data yang berlebihan agar tidak menjadi beban staf.  

3. Berikan feedback pada waktu tertentu.  

4. Gunakan format laporan yang dapat dengan mudah untuk menginterpretasikan 

data dan tindakan. 

Monitoring kinerja sangat diperlukan untuk meningkatkan serta mempertahankan 

tingkat kinerja yang bermutu. Melalui monitoring akan dapat dipantau 

penyimpangan - penyimpangan yang terjadi, penyimpangan harus dikelola 

dengan baik oleh manager untuk diluruskan kembali agar kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan standar. 

2.3 Kinerja Karyawan 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
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tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Performance atau kinerja merupakan 

hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). 

 Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas 

atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang 

melakukan pekerjaan (Luthans, 2006:165). Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu 

perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41).  

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

(Mangkunagara,2002:22). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan 

Basri, 2005:50). 

2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja : 

1. Efektifitas dan efisiensi . Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita 

boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat 

yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. Sebaliknya, 

bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut 

efesien (Prawirosentono, 1999:27). 
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2. Otoritas (wewenang). Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau 

perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi 

kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). Perintah tersebut mengatakan apa yang 

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

3. Disiplin. Disiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku 

(Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan 

yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana 

dia bekerja. 

4. Inisiatif . Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

2.3.2 Karakteristik Kinerja Karyawan  

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut 

(Mangkunegara, 2002:68): 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.  

3. Memiliki tujuan yang realistis.  

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya.  
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5. Memanfaatkan umpan balik (feedback) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja 

yang dilakukannya.  

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 

2.3.3 Indikator Kinerja Karyawan  

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, 

yaitu (Robbins, 2006:260): 

1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan.  

2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  

4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana 
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karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab 

karyawan terhadap kantor. 

2.4 WEB 

Web merupakan sistem hypermedia yang berarea luas yang ditujukan untuk 

akses secara universal. Salah satu kuncinya adalah kemudahan tempat seseorang atau 

perusahaan dapat menjadi bagian dan berkontribusi pada (Hanson, 2000). 

Web menyebabkan pertukaran data di Internet menjadi mudah dan efisien. Web terdiri 

atas 2 komponen dasar, yaitu (Ellsworth & Ellsworth, 1997) : 

1. Server Web : sebuah komputer dan software yang menyimpan dan 

mendistribusikan data ke komputer lainnya (yang meminta informasi) melalui 

internet. 

2. Browser Web : software yang dijalankan pada komputer pemakai (client) yang 

meminta informasi dari server Web dan menampilkannya sesuai dengan file data 

itu sendiri. 

2.5 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan suatu cara atau metode untuk membuat 

rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada 

sebuah sistem nantinya. Dalam pembuatan Sistem Informasi.. DFD dibuat oleh para 

analis untuk membuat sebuah sistem yang baik. Dimana DFD ini nantinya diberikan 

kepada para programmer untuk melakukan proses coding. Dimana para programmer 
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melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis 

sebelumnya. Simbol yang digunakan dalam DFD antara lain: 

Table 2.1 Tabel Data Flow Diagram 

 

Simbol 

 

Keterangan 

 

External Entity, merupakan kesatuan di 

lingkungan luars sistem yang bisa berupa 

orang, organisasi atau sistem lain 

 
Process, merupakan proses seperti  

perhitungan aritmatika penulisan suatu  

formula atau pembuatan laporan 

 

Data Store (Simpan Data), dapat berupa  

suatu file atau database pada sistem komputer  

atau catatan manual 

 

  Data Flow (Arus Data), arus data ini  

mengalir di antara proses, simpan data dan  

kesatuan luar 
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Menurut Jogiyanto(2009), ada beberapa simbol digunakan pada DFD untuk   

mewakili : 

1. Kesatuan Luar (External Entity) 

Kesatuan luar (external entity) merupakan kesatuan (entity) di lingkungan luar 

sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang berada pada 

lingkungan luarnya yang memberikan input atau menerima output dari sistem. 

2. Proses (Process) 

Proses (process) menunjukan pada bagian yang mengubah input menjadi output, 

yaitu menunjukan bagaimana satu atau lebih input diubah menjadi beberapa 

output. Setiap proses mempunyai nama, nama dari proses ini menunjukan apa 

yang dikerjakan proses. 

3. Simpanan Data (Data Store) 

Data Store merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau 

database pada sistem komputer. 

4. Arus Data (Data Flow) 

Arus Data (Data Flow) di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini di antara 

proses, simpan data dan kesatuan luar. Arus data ini menunjukan arus dari data 

yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. 
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2.6 Hypertext Prepocessor (PHP) 

PHP Mеnurut M. Syаfii (2004:1) mеrupаkаn bаhаsа pеmоgrаmаn wеb yаng 

bеrsifаt sеrvеr-sidе HTML=еmbеddеd Scripting, di mаnа Script-nyа mеnyаtu dеngаn 

HTML dаn bеrаdа si sеrvеr. Аrtinyа аdаlаh sintаks dаn pеrintаh-pеrintаh yаng kitа 

bеrikаn аkаn sеpеnuhnyа dijаlаnkаn di sеrvеr tеtаpi disеrtаkаn HTML biаsа. PHP 

dikеnаl sеbgаi bаhаsа Scripting yаng mеnyаtu dеngаn tаg HTML, diеksеkusi di 

sеrvеr dаn digunаkаn untuk mеmbuаt hаlаmаn wеb yаng dinаmis sеpеrti АSP (Аctivе 

Sеrvеr Pаgеs) dаn JSP (Jаvа Sеrvеr Pаgеs). 

Bаnyаk kеuntungаn yаng dаpаt dipеrоlеh jikа mеnggunаkаn PHP sеbаgаi mоdul dаri 

аpаchе di аntаrаnyа аdаlаh : 

1. Tingkаt kеаmаnаn yаng cukup tinggi. 

2. wаktu еksеkusi yаng lеbih cеpаt dibаndingkаn dеngаn bаhаsа pеmоgrаmаn wеb 

lаinnyа yаng bеrоriеntаsi pаdа sеrvеr-sidе Scripting.  

2.7 Hyper Text Markup Language (HTML) 

Mеnurut Nugrоhо (2008:2) HTML dаlаh Hypеr Tеxt Mаrkup Lаnguаgе yаng 

mеrupаkаn sеbuаh bаhаsа Scripting bеrgunа untuk mеnuliskаn hаlаmаn wеb. Pаdа 

wеb, HTML dijаdikаn sеbаgаi Bаhаsа Script dаsаr yаng bеrjаlаn bеrsаmа bеrbаgаi 

bаhаsа Scripting pеmrоgrаmаn lаinnyа. Sеmuа tаg-tаg HTML bеrsifаt dinаmis 

аrtinyа kоdе HTML tidаk dаpаt dijаdikаn sеbаgаi filе еxеcutаblе prоgrаm. Hаl 

tеrsеbut disеbаbkаn, HTML hаnyаlаh sеbuаh bаhаsа Scripting yаng dаpаt bеrjаlаn 

аpаbilа dijаlаnkаn di dаlаm brоwsеr (pеngаksеs wеb). Brоwsеr-brоwsеr yаng 
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mеndukung HTML аntаrа lаin Intеrnеt Еxplоrеr, Nеtscаpе Nаvigаtоr, Оpеrаsi, 

Mоzillа, dаn lаin-lаin. 

2.8 My SQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, multi-

user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL 

tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi General Public License 

(GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus 

dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL.  

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat lunak 

dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh 

penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan 

komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta atas semua kode 

sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL 

AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan Michael “Monty” Widenius.  

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Dimana 

setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk 

turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu 

konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). 

SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau 
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seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan 

dengan mudah secara otomatis. 

Keandalan suatu database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user 

maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat 

dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal 

ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL 

bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan 

Interbase.  

Tujuan dari pemakaian SQL dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan database, diantaranya:  

1. Memanggil data dari satu tabel atau lebih pada satu database atau lebih.  

2. Memanipulasi data pada tabel-tabel dengan menyisipkan, menghapus, atau 

memperbarui record.  

3. Mendapatkan ringkasan informasi mengenai data pada tabel, seperti total, jumlah 

record, nilai minimun, nilai maksimum, dan nilai rata-rata.  

4. Membuat, memodifikasi, atau menghapus tabel pada database.  

 

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain : 

1. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi.  

2. MySQL didistribusikan secara open source, dibawah lisensi GPL sehingga dapat 

digunakan secara cuma-cuma.  
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3. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user  

4. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query 

sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan 

waktu.  

5. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti signed / unsigned 

integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain.  

6. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah 

Select dan Where dalam perintah (query).  

7. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama host, 

dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi 

terenkripsi.  

8. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah rekaman 

(records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas 

indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.  

9. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP/IP, 

Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT).  

10. MySQL dapat mendetexti pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih 

dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di 

dalamnya.  

11. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa 

pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application Programming 

Interface).  
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12. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) yang dapat digunakan untuk 

administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk 

online.  

13. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani ALTER 

TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam PostgreSQL ataupun Oracle.  

2.9 System Development Life Cycle (SDLC) 

 Menurut Pressman (2001), model System Development Life Cycle (SDLC) 

ini biasa disebut juga dengan model waterfall atau disebut juga classic life cycle. 

Adapun pengertian dari SDLC ini adalah suatu pendekatan yang sistematis dan 

berurutan. Tahapan-tahapannya adalah Requirements (analisis sistem), Analysis 

(analisis kebutuhan sistem), Design (perancangan), Coding (implementasi), Testing 

(pengujian) dan Maintenance (perawatan). 

Model eksplisit pertama dari proses pengembangan perangkat lunak, berasal 

dari proses-proses rekayasa yang lain. Model ini memungkinkan proses 

pengembangan lebih terlihat. Hal ini dikarenakan bentuknya yang bertingkat ke 

bawah dari satu fase ke fase lainnya, model ini dikenal dengan model waterfall, dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.1 System Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall 

Sumber: Pressman (2001) 

Penjelasan-penjelasan SDLC Model Waterfall, adalah sebagai berikut. 

a. Requirement (Analisis Kebutuhan Sistem) 

Pada tahap awal ini dilakukan analisa guna menggali kebutuhan yang akan 

dibutuhkan. Kebutuhan ada bermacam-macam seperti kebutuhan data dan 

kebutuhan user itu sendiri. Kebutuhan itu sendiri sebenarnya dibedakan menjadi 

tiga jenis kebutuhan. Pertama tentang kebutuhan teknologi. Dari hal ini dilakukan 

analisa mengenai kebutuan teknologi yang diperlukan dalam pengembangan suatu 

sistem seperti data penyimpanan informasi  atau database. Kedua kebutuhan 

informasi, contohnya seperti informasi mengenai visi dan misi perusahaan, 

sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan 

user. Dalam hal ini dilakukan analisa terkait kebutuhan user dan kategori user. 

Dari analisa yang telah disebutkan di atas, terdapat satu hal  yang tidak kalah 

penting dalam tahap analisa di metode SDLC, yaitu analisa biaya dan resiko. 
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Dalam tahap ini diperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya 

implementasi, testing dan maintenance.  

b. Design (Perancangan) 

Selanjutnya, hasil analisa kebutuhan sistem tersebut akan dibuat sebuah design 

database, DFD, ERD, antarmuka pengguna atau Graphical User Interface dan 

jaringan yang dibutuhkan untuk sistem. Selain itu juga perlu merancang struktur 

data, arsitektur perangkat lunak, detil prosedur dan karakteristik tampilan yang 

akan disajikan. Proses ini menterjemahkan kebutuhan sistem ke dalam sebuah 

model perangkat lunak yang dapat diperkirakan kualitasnya sebelum memulai 

tahap implementasi. 

c. Implementation (Coding) 

Rancangan yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya akan diterjemahkan ke 

dalam suatu bentuk atau bahasa yang dapat dibaca dan diterjemahkan oleh 

komputer untuk diolah. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap implementasi, 

yaitu tahap yang mengkonversi hasil perancangan sebelumnya ke dalam sebuah 

bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Kemudian komputer akan 

menjalankan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan sehingga mampu memberikan 

layanan-layanan kepada penggunanya. 

d. Testing (Pengujian) 

Pengujian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem berjalan sesuai 

prosedur atau tidak dan memastikan sistem terhindar dari error yang terjadi. 

Testing juga dapat digunakan untuk memastikan kevalidan dalam proses input, 

sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai. Pada tahap ini terdapat dua 
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metode pengujian perangkat yang dapat digunakan, yaitu: metode black-box dan 

white-box. Pengujian dengan metode black-box merupakan pengujian yang 

menekankan pada fungsionalitas dari sebuah perangkat lunak tanpa harus 

mengetahui bagaimana struktur di dalam perangkat lunak tersebut. Sebuah 

perangkat lunak yang diuji menggunakan metode black-box dikatakan berhasil 

jika fungsi-fingsi yang ada telah memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah 

dibuat sebelumnya. Pengujian dengan menggunakan metode white-box yaitu 

menguji struktur internal perangkat lunak dengan melakukan pengujian pada 

algoritma yang digunakan oleh perangkat lunak. 

e. Maintenance (Perawatan) 

Tahap terakhir dari metode SDLC ini adalah maintenance. Pada tahap ini jika 

sistem sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan dan dapat menyelesaikan 

masalah pada perusahaan, maka akan diberikan kepada pengguna. Setelah 

digunakan dalam periode tertentu pasti terdapat penyesuaian atau perubahan 

sesuai dengan keadaan yang diinginkan, sehingga membutuhkan perubahan 

terhadap sistem tersebut. Tahap ini dapat pula diartikan sebagai tahap penggunaan 

perangkat lunak yang disertai dengan perawatan dan perbaikan. Perawatan dan 

perbaikan suatu perangkat lunak diperlukan, termasuk didalamnya adalah 

pengembangan, karena dalam prakteknya ketika perangkat lunak digunakan 

terkadang masih terdapat kekurangan atau penambahan fitur-fitur baru yang 

dirasa perlu. 

 


