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BAB II   

LANDASAN_TEORI 

 

2.1. Pengertian Aplikasi 

Menurut Indrajani (2011), aplikasi adalah suatu program yang menentukan 

aktivitas pemrosesan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas-tugas 

khusus pemakai komputer. Menurut Hendrayudi (2008) aplikasi adalah program 

komputer yang dipakai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dari pengertian 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah suatu program yang 

dibangun dan dihasilkan melalui komputer untuk melakukan suatu pekerjaan 

tertentu. 

 
2.2. Data dan Informasi 

Data adalah sebuah kebenaran, atau kenyataan, contoh nama pegawai, order 

penjualan, nomor penjualan (Stair dan George, 2006). 

Informasi adalah sekumpulan kebenaran atau kenyataan yang terorganisir 

sedemikian rupa yang menyebabkan mereka memiliki nilai tambah daripada 

kumpulan kebenaran itu sendiri (Stair dan George, 2006). 

Informasi dapat menjadi sesuatu yang bernilai apabila memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Akurat 

Informasi yang akurat adalah informasi yang bebas dari error. Dalam 

beberapa kasus, informasi yang tidak akurat dihasilkan karena data yang digunakan 

pada pemrosesan tidak akurat. 
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2. Lengkap 

Informasi dikatakan lengkap apabila semua kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan pengguna dapat terpenuhi. 

3. Ekonomis 

Informasi harus memiliki nilai yang sama dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan informasi tersebut. 

4. Fleksibel 

Informasi yang fleksibel dapat digunakan untuk berbagai tujuan. 

5. Handal 

Informasi yang handal dapat diandalkan. Dalam banyak kasus, kehandalan 

sebuah informasi bergantung pada metode pengumpulan data tersebut. Dalam 

contoh lain, kehandalan ini bergantung pada sumber dari informasi tersebut. 

6. Relevan (Berhubungan) 

Informasi yang relevan merupakan informasi yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan pengguna. 

7. Simpel 

Informasi yang diberikan harus sesederhana mungkin. 

8. Tepat Waktu 

Informasi harus memiliki nilai waktu, artinya bahwa suatu infomasi harus 

mempunyai batas waktu. 

9. Dapat Dibuktikan 

Informasi harus dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya dengan 

memeriksa sumber lain untuk informasi yang sama. 
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10. Dapat Diakses 

Informasi harus mudah diakses oleh pengguna yang berkepentingan. 

11. Aman 

Informasi harus mempunyai tingkat keamanan tertenju, tujuannya agar tidak 

semua orang dapat mengakses informasi tersebut. 

 
2.3. Software Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2015), nama lain dari Model Waterfall adalah Model 

Air Terjun kadang dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini 

menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 

pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dimulai dari 

spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui dari spesifikasi kebutuhan 

pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan system 

perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan 

dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak yang dihasilkan. 

 
Gambar 2.1. Model Waterfall 

Gambar 2.1 menunjukkan tahapan umum dari model proses waterfall. 

Model ini disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Akan tetapi, 

Pressman (2015) memecah model ini meskipun secara garis besar sama dengan 

tahapan-tahapan model waterfall pada umumnya. 
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Model ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software 

Engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari 

level kebutuhan system lalu menuju ke tahap Communication, Planning, Modeling, 

Construction, dan Deployment. 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam 

Model Waterfall menurut Pressman (2015):  

1. Communication 

Tahap pertama, pihak pengembang akan melakukan pengumpulan data 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Pada tahap ini, pengembang dapat mengetahui 

sistem seperti apa yang harus dibuat. 

2. Planning 

Setelah diketahui sistem seperti apa yang harus dibuat, pengembang dapat 

melakukan perencanaan proyek pengembangan perangkat lunak yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. 

3. Modelling 

Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi 

interface, dan detail (algoritma) procedural.  

4. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemah desain dalam Bahasa yang bias dikenali 

oleh computer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

Tahapan inilah yang merupakan tahapan secata nyata dalam mengerjakan suatu 
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software, artinya pengguna computer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. 

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah 

dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem 

tersebut untuk kemudian bias diperbaiki.  

5. Deployment 

Setelah semua tahap selesai dan perangkat lunak dinyatakan tidak terdapat 

kesalahan, pada tahap ini dilakukan implementasi (instalasi), pemeliharaan 

perangkat lunak dan feedback dari pelanggan. 

 
2.4. Pengertian Desa 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa diartikan 

sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai 

sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 

ayat (a) disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu komunitas kecil bersifat 

otonom yang terikat pada lokalitas tertentu baik secara tempat tinggal maupun 

pemenuhan kebutuhan. 
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2.5. Pengertian Keluarga Miskin 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah 

satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Effendi, 2004). 

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan 

kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada 

prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya 

kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan 

maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan 

salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. 

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki 

pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak 

memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). 

Kemiskinan sering dihubungkan dengan dimensi ekonomi yaitu 

ketidakmampuan memenuhi standart minimum kebutuhan dasar yang meliputi 

kebutuhan makan dan non makan. Keluarga miskin atau kurang mampu adalah 

keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. 

 
2.6. Kriteria Keluarga Miskin 

Berikut ini adalah kriteria keluarga miskin yang digunakan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) per tahun 2014: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester. 
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4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga 

lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air 

hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 

tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat 

SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 

500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, 

atau barang modal lainnya. 

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka suatu keluarga dapat digolongkan 

menjadi keluarga miskin. 
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2.7. Proses Perhitungan 

Proses perhitungan dalam analisis keluarga miskin di desa Banaran 

dilakukan dengan memberikan nilai pada masing-masing pernyataan pada 

kuesioner dan juga ditambahkan dengan tiga variabel yaitu: status kepala keluarga, 

jumlah anggota keluarga, dan usia kepala keluarga. Untuk studi kasus pada 

penelitian ini digunakan 14 kriteria dari BPS yang sekaligus dijadikan sebagai 

pernyataan kuesioner. Model penilaiannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk jawaban ya dan tidak masing-masing diberi nilai 1 dan 0. 

2. Pada beberapa pertanyaan ada tambahan jawaban berupa pilihan yang 

ditentukan. Nilai pada masing-masing pilihan ditentukan oleh pengguna yang 

dalam hal ini adalah Kaur Kesra. 

3. Status kepala keluarga meliputi Janda, Duda, Menikah. Masing-masing 

ditentukan nilainya yaitu, 3, 2, dan 1. 

4. Penilaian pada jumlah anggota keluarga, semakin banyak jumlah anggota 

keluarga atau tanggungan maka nilainya semakin tinggi. 

5. Semakin tua usia kepala keluarga maka nilainya semakin tinggi. 

Dalam proses perhitungan ini ada enam keterangan miskin. Berikut adalah 

keterangan miskin diurutkan mulai dari keterangan miskin yang paling tinggi: 

a) L5 = jika kelima variabel, jumlah nilai lebih besar atau sama dengan rata-rata 

jumlah variabel dari semua keluarga miskin pada masing-masing variabel 

tersebut. 

b) L4 = jika keempat variabel, jumlah nilai lebih besar atau sama dengan rata-

rata variabel dari semua keluarga miskin pada masing-masing variabel 
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tersebut. Dan ada satu variabel yang nilainya dibawah rata-rata semua keluarga 

miskin pada masing-masing variabel tersebut. 

c) L3 = jika ketiga variabel, jumlah nilai lebih besar atau sama dengan rata-rata 

variabel dari semua keluarga miskin pada masing-masing variabel tersebut. 

Dan ada dua variabel yang nilainya dibawah rata-rata semua keluarga miskin 

pada masing-masing variabel tersebut. 

d) L2 = jika kedua variabel, jumlah nilai lebih besar atau sama dengan rata-rata 

variabel dari semua keluarga miskin pada masing-masing variabel tersebut. 

Dan ada tiga variabel yang nilainya dibawah rata-rata semua keluarga miskin 

pada masing-masing variabel tersebut. 

e) L1 = jika dari satu variabel, jumlah nilai lebih besar atau sama dengan rata-

rata variabel dari semua keluarga miskin pada masing-masing variabel 

tersebut. Dan ada empat variabel yang nilainya dibawah rata-rata semua 

keluarga miskin pada masing-masing variabel tersebut. 

f) L0 = jika dari kelima variabel, nilainya dibawah rata-rata variabel dari semua 

keluarga miskin pada masing-masing variabel tersebut. 

Pemberian peringkat pada keluarga miskin ada tujuh prioritas: 

a) Prioritas utama =  diutamakan keterangan level miskinnya yang paling 

tinggi. 

b) Prioritas kedua = apabila keterangna level miskinnya  sama, diutamakan 

jumlah nilai dari masing-masing variabel tiap keluarga yang paling tinggi. 

c) Prioritas ketiga = apabila keterangna level miskinnya  sama dan jumlah 

nilai dari masing-masing variabel tiap keluarga sama, maka diutamakan nilai 

jawaban iya/tidak paling tinggi. 
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d) Prioritas keempat = apabila keterangan level miskinnya  sama dan jumlah 

nilai dari masing-masing variabel tiap keluarga sama dan nilai jawaban 

iya/tidak sama, maka diutamakan nilai jawaban isian yang paling tinggi 

e) Prioritas kelima = apabila keterangan level miskinnya  sama dan jumlah 

nilai dari masing-masing variabel tiap keluarga sama dan nilai jawaban 

iya/tidak sama, dan nilai jawaban isian sama, maka diutamakan nilai status 

yang paling tinggi 

f) Prioritas keenam = apabila keterangan level miskinnya  sama dan jumlah 

nilai dari masing-masing variabel tiap keluarga sama dan nilai jawaban 

iya/tidak sama dan nilai jawaban isian sama, dan nilai status sama, maka 

diutamakan nilai tanggungan yang paling tinggi 

g) Prioritas ketujuh = apabila keterangan level miskinnya  sama dan jumlah 

nilai dari masing-masing variabel tiap keluarga sama dan nilai jawaban 

iya/tidak sama dan nilai jawaban isian sama, nilai status sama dan nilai 

tanggungan sama, maka diutamakan kepala keluarga yang usianya paling tua. 

 

2.8. Database 

Database adalah sebuah bentuk media yang digunakan untuk menyimpan 

data (Indrajani, 2011). Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang 

memiliki karakteristik seperti berikut: 

1. Merupakan suatu kumpulan interaksi data yang disimpan bersama dan tanpa 

mengganggu satu sama lain atau membentuk duplikat data. 

2. Kumpulan data di dalam database dapat digunakan oleh sebuah program secara 

optimal. 
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3. Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data dapat 

dilakukan dengan mudah dan terorganisasi. 

Dalam arsitektur database terdapat tiga tingkatan yang saling mendukung. 

Di bawah ini adalah penjelasannya yaitu: 

1. Internal level yaitu tingkat yang basis datanya secara fisik ditulis atau disimpan 

di media storage dan level yang berkaitan. 

2. External level disebut juga individual user views, yaitu tingkat yang basis 

datanya dapat berdasakan kebutuhan masing-masing aplikasi di user atau level 

yang berkaitan dengan para pemakai. 

3. Conceptual level disebut juga community user view, yaitu tingkat user view 

dari aplikasi yang berbeda digabungkan sehingga menggunakan basis data 

secara keseluruhan dengan menyembunyikan penyimpanan data secara fisik 

yang merupakan penghubung dari internal level dan external level. 

Seluruh operasi yang dilakukan pada database didasarkan atas tabel-tabel 

dan hubungannya. Dalam model relasional dikenal antara lain table, record, field, 

indeks, query penjelasannya seperti dibawah ini: 

1. Tabel atau entity dalam model relasional digunakan untuk mendukung antar 

muka komunikasi antara pemakai dengan professional komputer. 

2. Record atau baris atau dalam istilah model relasional yang formal disebut tuple 

adalah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih. 

3. Field atau kolom atau dalam istilah model relasional yang formal disebut 

dengan attribute adalah sekumpulan data yang mempunyai atau menyimpan 

fakta yang sama atau sejenis untuk setiap baris pada table. 
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4. Indeks merupakan tipe dari suatu tabel tertentu yang berisi nilai-nilai field 

kunci atau field. 

Query merupakan perintah Structure Query Language (SQL) yang dirancang 

untuk memanggil kelompok record tertentu dari satu table atau lebih untuk 

melakukan operasi pada table. 

 
2.9. Pengertian Testing 

Pengertian Testing Menurut Quadri & Farooq (2010), pengujian software 

adalah proses verifikasi dan validasi apakah sebuah aplikasi software atau program 

memenuhi persyaratan bisnis dan persyaratan teknis yang mengarahkan desain dan 

pengembangan dan cara kerjanya seperti yang diharapkan dan juga 

mengidentifikasi kesalahan yang penting yang digolongkan berdasarkan tingkat 

severity pada aplikasi yang harus diperbaiki. Menurut Nidhra & Dondeti (2012), 

pengujian software adalah teknik yang sering digunakan untuk verifikasi dan 

validasi kualitas suatu software. Pengujian software adalah prosedur untuk eksekusi 

sebuah program atau sistem dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat-pendapat tersebut adalah 

pengujian software merupakan proses verifikasi dan validasi apakah software 

memenuhi requirement dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ditemukan 

saat eksekusi program. 

 
2.9.1. Behavioral (Black-Box) Tests 

Menurut Nidhra & Dondeti (2012), black box testing juga disebut functional 

testing, sebuah teknik pengujian fungsional yang merancang test case berdasarkan 

informasi dari spesifikasi. 
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Menurut Pressman (2015), Pengujian Black-Box berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak. Pengujian Black-Box memungkinkan perekayasa 

perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya 

menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

Pengujian Black Box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori:  

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2. Kesalahan interface. 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

4. Kesalahan kinerja. 

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 


