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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Alumni 

Menurut Almanfaluthi (2009), alumni adalah orang-orang yang telah 

mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Alumni merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah siklus pendidikan. Alumni 

menjadi penghubung sekolah dengan kampus dan dunia global. Alumni juga 

berfungsi sebagai media yang menyampaikan visi dunia kepada sekolah.  

Alumni juga membawa manfaat tersendiri bagi sekolah atau perguruan 

tinggi, baik dalam bentuk akademik maupun bidang pragmatis, seperti 

pemutakhiran kurikulum berbasis relevansi dengan kebutuhan pasar atau dunia 

kerja, dan continuing education yaitu sekolah atau perguruan tinggi dapat 

dikembangkan menjadi media belajar sepanjang hayat bagi alumni. Dari penjelasan 

tersebut perlu dilakukan penelusuran alumni salah satunya dengan cara penyebaran 

kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui kualitas alumni, mendapatkan 

masukan/informasi penting bagi pengembangan sekolah atau perguruan tinggi, 

mendapatkan masukan bagi perbaikan kurikulum, dan sebagai bahan evaluasi untuk 

proses akreditasi. 

 

2.2 Tracer Study 

Penelusuran lulusan (Tracer Study) merupakan bagian penting aktivitas 

sebuah lembaga pendidikan (Wuradji dan Muhyadi, 2010). Dengan adanya 

kegiatan tracer study, memungkinkan sebuah lembaga pendidikan melacak kondisi 

lulusan yang telah dihasilkan. Kemudian dari informasi yang diperoleh, dapat 
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diambil berbagai kebijakan dan tindakan yang manfaat bagi para lulusan dan 

pengembangan lembaga tersebut. 

Penulusuran lulusan juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dan 

produktivitas lulusan setelah mereka terjun ke masyarakat. Tracer study juga dapat 

menjawab pertanyaan apakah pengalaman yang diperoleh selama mengikuti proses 

pembelajaran, turut menentukan perkembangan karir di masa mendatang. Dengan 

kata lain, apakah ada hubungan antara pendidikan yang telah diterima oleh lulusan 

dengan karir mereka. 

 

2.3 Aplikasi 

Aplikasi adalah perangkat lunak yang ada pada komputer digunakan untuk 

melayani berbagai macam kebutuhan. Menurut Hartono (2003), teknologi yang 

canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila intruksi-intruksi tertentu telah 

diberikan kepadanya. Intruksi-intruksi tersebut disebut perangkat lunak (software). 

Sehingga bisa dikatakan bahwa aplikasi merupakan perangkat lunak yang 

diciptakan oleh manusia dan bertujuan untuk melakukan kegiatan tertentu dan 

membantu dalam setiap pekerjaan manusia. Saat ini aplikasi telah banyak 

digunakan pada instansi atau perusahaan baik di Indonesia maupun dunia. 

 

2.4 Website 

Menurut Hidayat (2010), website adalah suatu situs atau dapat diartikan 

sebagai kumpulan-kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan 

informasi teks, gambar diam/gambar gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari 

semuanya, baik yang bersifat statis atau dinamis yang membentuk satu rangkaian 

bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-
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jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web lainnya 

disebut Hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut 

Hypertext. 

Menurut Riyadi (2009), perencanaan dan perancangan sebuah website 

dibagi menjadi enam, antara lain : 

1. Pemilihan alamat (Domain). 

2. Memilih hosting. 

3. Pembuatan perancangan yang benar. 

4. Perancangan tampilan website. 

5. Pengujian sebelum hosting. 

6. Meng-update secara berkala. 

Dalam perancangan web, terdapat langkah-langkah untuk navigasi 

website. Navigasi web berguna untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap bagian 

di website yang dibuat. Adanya navigasi web ini berguna untuk memberikan 

penjelasan kepada user tentang setiap fungsi-fungsi dari web agar user yang akan 

menjalankan aplikasi website tidak tersesat dan mudah dalam menemukan 

halaman-halaman web yang diinginkan. Menurut Prihatna (2005), struktur navigasi 

adalah struktur atau alur suatu program yang merupakan rancangan hubungan dan 

rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu 

mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website.  

 

2.5 Analisis dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem dilakukan dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga 

dapat diusulkan perbaikannya. Perancangan sistem merupakan penguraian suatu 
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sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, 

menghitung konsistensi terhadap kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau 

tujuan dari masalah tersebut serta mengimplementasikan seluruh kebutuhan 

operasional dalam membangun aplikasi. 

Menurut  Hartono (2005:129), analisis sistem dapat didefinisikan sebagai 

penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkannya 

perbaikan. 

Analisis sistem adalah pembelajaran sebuah sistem dan komponen-

komponennya sebagai prasyarat system design/desain sistem, spesifikasi sebuah 

sistem yang baru dan diperbaiki. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan 

sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga 

kesalahan di tahap selanjutnya (Whitten, dkk, 2004). 

 

2.6 Desain Sistem 

Setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah 

mendapatkan gambaran yang jelas apa yang harus dikerjakan. Kemudian 

memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Menurut Hartono (2006) 

desain sistem dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

c. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 
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d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 

e. Berupa gambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

f. Menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan 

perangkat keras dari suatu sistem. 

 

2.6.1 Document Flow 

Document flow adalah bagan alir dokumen atau bisa disebut juga sebagai 

bagan alir formulir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk 

tembusan-tembusannya. Dalam pembuatannya, document flow memiliki ketentuan-

ketentuan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah notasi-notasi yang ada di 

dalamnya (Hartono, 2006). 

 

Tabel 2.1 Simbol Document Flow 

No. Simbol Fungsi 

1. Terminator 

 

Merupakan bentuk dari terminator simbol 

yang digunakan pada awal pembuatan 

document flow sebagai awal (Start) dan 

akhir (End). 

2. Manual Process 

 

Merupakan notasi dari proses manual yang 

ada pada document flow. Dinyatakan 

sebagai proses manual karena dalam notasi 

document flow segala bentuk proses masih 

belum dilakukan oleh komputer. 

3. Document 

 

Merupakan notasi dari dokumen pada 

document flow. Notasi dokumen ini 

umumnya digambarkan sebagai bentuk 
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lain dari arsip, laporan, atau dokumen 

lainnya yang berbentuk kertas. 

4. Decision 

(Keputusan) 

 

Merupakan notasi dari suatu keputusan 

dalam pengerjaan document flow. Dalam 

penggambaran notasi decision ini selalu 

menghasilkan dengan keputusan ya atau 

tidak. 

 

2.6.2 System Flow 

Menurut Hartono (2005:795), bagan alir sistem (system flow) merupakan 

bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruan dari sistem. Bagan 

menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada dalam sistem. Bagan 

alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan sistem. Bagan alir sistem 

digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang tampak seperti pada tabel 

2.2: 

 

Tabel 2.2 Simbol Flowchart 

No. Simbol Nama Simbol 

Flowchart 

Fungsi 

1. 

 

Dokumen Untuk menujukkan 

dokumen input dan 

output baik untuk proses 

manual, mekanik atau 

komputer. 

2. 

 

Proses Komputerisasi Menunjukkan kegiatan 

dari operasi program 

komputer. 

3. 

 

Database Untuk menyimpan data. 

4. 

 

Penghubung Menunjukkan hubungan 

di halaman yang sama. 

5. 

 

Penghubung Halaman 

Lain 

Menunjukkan hubungan 

di halaman lain. 
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No. Simbol Nama Simbol 

Flowchart 

Fungsi 

6. 

 

Terminator Menandakan awal/akhir 

dari suatu sistem. 

7. 

 

Decision Menggambarkan logika 

keputusan dengan nilai 

true atau false. 

8. 

 

Kegiatan Manual Untuk menunjukkan 

pekerjaan yang 

dilakukan secara 

manual. 

9. 

 

Simpanan Offline Untuk menujukkan file 

non-komputer yang 

diarsip urut angka. 

10. 
 

Alur Data Untuk menunjukkan 

alur dari setiap proses. 

 

2.6.3 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Kendall dan Kendall (2003:241), Data Flow Diagram (DFD) 

menggambarkan pandangan sejauh mungkin mengenai masukan, proses, dan 

keluaran sistem, yang berhubungan dengan masukan, proses, dan keluaran dari 

model sistem yang dibahas. Serangkaian diagram aliran data berlapis juga bisa 

digunakan untuk merepresentasikan dan menganalisis prosedur-prosedur 

mendetail dalam sistem.  

Prosedur-prosedur tersebut yaitu konseptualisasi bagaimana data-data 

berpindah di dalam organisasi, proses-proses atau transformasi melalui data-data, 

dan apa keluarannya. Jadi, melalui suatu teknik analisis data terstruktur yang 

disebut data flow diagram, penganalisis sistem dapat merepresentasi proses-proses 

data di dalam organisasi. Menurut Kendall dan Kendall (2003: 265), dalam 

memetakan data flow diagram, terdapat beberapa simbol yang digunakan antara 

lain: 
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1. External Entity 

Suatu external entity atau entitas merupakan orang, kelompok, departemen, 

atau sistem lain di luar sistem yang dibuat, dapat menerima atau memberikan 

informasi atau data ke dalam sistem yang dibuat. 

 

 

Gambar 2.1 Simbol External Entity 

 
2. Data Flow 

Data flow atau aliran data disimbolkan dengan data tanda panah. Aliran data 

menunjukkan arus data atau aliran data yang menghubungkan dua proses atau 

entitas dengan proses.  

 

 

Gambar 2.2 Simbol Data Flow 

 

3. Process 

Process adalah suatu proses dimana beberapa tindakan atau sekelompok 

tindakan dijalankan.  

 

 

Gambar 2.3 Simbol Process 

Flow_1

Flow_1
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4. Data Store 

Data store adalah simbol yang digunakan untuk melambangkan proses 

penyimpanan data.  

 

 

Gambar 2.4 Simbol Data Store 

 

2.6.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Marlinda (2004:28), Entity Relationship Diagram (ERD) adalah 

gambaran pada sistem di mana di dalamnya terdapat hubungan antara entity beserta 

relasinya. Entity merupakan sesuatu yang ada dan terdefinisikan di dalam suatu 

organisasi, dapat abstrak dan nyata. Untuk setiap entity biasanya mempunyai 

attribute yang merupakan ciri entity tersebut. Attribute yaitu uraian dari entitas 

dimana mereka dihubungkan atau dapat dikatakan sebagai identifier atau 

descriptors dari entitas. 

Entitas digolongkan menjadi independent atau dependent entity. 

Independent entity adalah apa yang tidak bersandar pada yang lain sebagai 

identifikasi. Suatu dependent entity adalah apa yang bersandar pada yang lain 

sebagai identifikasi. Selain digolongkan menjadi independent atau dependent 

entity, terdapat jenis-jenis entitas khusus yaitu: 

a. Associative Entity 

Associative entity (juga dikenal sebagai intersection entity) adalah entitas yang 

digunakan oleh rekanan dua entitas atau lebih untuk menyatukan suatu 

hubungan banyak - ke - banyak (Many to Many). 

 

1 Stor_2
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b. Subtypes Entity 

Subtypes entity digunakan di dalam hierarki generalisasi (generalization 

hierarchies) untuk menyajikan suatu subset kejadian dari entitas orangtua, 

yang disebut supertype, tetapi yang memiliki atribut atau hubungan yang 

berlaku hanya untuk subset. 

Menurut Marlinda (2004), attribute sebagai kolom di sebuah relasi 

mempunyai macam-macam jenis attribute yaitu: 

a. Key Atribute 

Atribute ini merupakan atribute yang unik dan tidak dimiliki oleh attribute 

lainnya, misalnya entity mahasiswa yang attribute-nya NIM. 

 

 

Gambar 2.5 Key Attribute 

 
b. Particial key Atribute 

Attribute yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari Key Primer. 

Misalnya antara cabang (toko) dan kode cabang. 

 

 

Gambar 2.6 Particial Key Attribute 

 

c. Single Vallue Attribute 

Attribute yang hanya memiliki satu nilai harga, misalnya entity mahasiswa 

dengan attribute-nya umur (tanggal lahir). 
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Gambar 2.7 Single Vallue Attribute 

d. Multi Vallue Attribute 

Attribute yang banyak memiliki nilai harga, misalnya entity mahasiswa dengan 

attribute-nya pendidikan (SD, SMP, SMA). 

 

 

Gambar 2.8 Multi Vallue Attribute 

e. Composite Attribute 

Attribute yang memiliki dua harga, misalnya nama besar (nama kerja) dan 

nama kecil (nama asli). 

 

Gambar 2.9 Composite Attribute 

f. Derived Attribute 

Attribute yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan 

dari tabel attribute atau tabel lain yang berhubungan. 

 

 

Gambar 2.10 Derived Attribute 
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Model Entity - Relationship (ER) mula-mula pada tahun 1976 adalah cara 

untuk mempersatukan pandangan basis data jaringan dan relasional. Langkah 

sederhana dari model ER adalah model data konseptual yang memandang dunia 

nyata sebagai kesatuan (entities) dan hubungan (relationship). 

Komponen dasar model merupakan diagram entity-relationship yang 

digunakan untuk menyajikan objek data secara visual. Entity relationship diagram 

mengilustrasikan struktur logis dari basis data yang mempunyai metodologi 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Ilustrasi Pembuatan ERD 

Proses Keterangan 

1. Menentukan Entitas Menentukan peran, kejadian, lokasi, hal 

nyata, dan konsep dimana pengguna akan 

menyimpan data. 

2. Menentukan Relasi Tentukan hubungan antara pasangan 

entitas menggunakan matriks relasi. 

3. Gambar ERD Sementara Entitas digambarkan dengan kotak dan 

relasi dengan garis yang menghubungkan 

entitas. 

4. Isi Kardinalitas Tentukan jumlah kejadian dari satu 

entitas untuk sebuah kejadian pada 

entitas yang berhubungan. 

5. Tentukan Kunci Utama Tentukan atribut yang mengidentifikasi 

satu dan hanya satu kejadian pada 

masing-masing entitas. 

6. Gambar ERD berdasar 

Kunci 

Hilangkan relasi Many-to-Many dan 

masukkan primary dan kunci tamu pada 

masing-masing entitas. 

7. Menentukan Atribut Tuliskan field-field yang diperlukan oleh 

sistem. 

8. Pemetaan Atribut Pasangkan atribut dengan satu entitas 

yang sesuai pada masing-masing atribut. 

9. Gambar ERD dengan 

Atribut 

Aturlah ERD dari langkah 6 dengan 

menambahkan entitas atau relasi  yang 

ditemukan pada langkah 8. 

10.  Periksa Hasil Apakah ERD sudah menggambarkan 

sistem yang akan dibangun. 
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Entity relationship diagram ini diperlukan agar dapat menggambarkan 

hubungan antar entity dengan jelas, dapat menggambarkan batasan jumlah entity 

dan partisipasi antar entity, mudah dimengerti pemakai dan mudah disajikan oleh 

perancang database. Untuk itu, entity relationship diagram dibagi menjadi dua 

jenis model, yaitu: 

a. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) adalah jenis model data yang menggambarkan 

hubungan antar tabel secara konseptual. 

b. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) adalah jenis model data yang menggambarkan 

hubungan antar tabel secara fisikal. 

 

2.7 Konsep Basis Data 

2.7.1 Sistem Basis Data 

Menurut Marlinda (2004), sistem basis data adalah suatu sistem menyusun 

dan mengolah record-record mengunakan komputer untuk menyimpan atau 

merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi/perusahaan 

sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakai untuk 

proses pengambilan keputusan. 

 Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama yaitu 

perangkat keras (hardware), sistem operasi (operating system), basis data 

(database), sistem (perangkat lunak) pengelola basis data (DBMS), pemakai (user), 

aplikasi lain (bersifat operasional).  

Keuntungan sistem basis data adalah: 
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a. Mengurangi redudansi data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas data 

yang berbeda-beda sehingga pembaruan dilakukan berulang-ulang. 

b. Menjaga konsistensi data. 

c. Keamanan data dapat terjaga. 

d. Integritas dapat dipertahankan. 

e. Data dapat digunakan bersama-sama. 

f. Menyediakan recovery. 

g. Memudahkan penerapan standarisasi. 

h. Data bersifat mandiri (data independence). 

i. Keterpaduan data terjaga, memelihara data berarti data harus akurat. Hal ini 

sangat erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan data dan 

pendidikan keselarasan data. 

Kerugian sistem basis data adalah: 

a. Diperlukan tempat penyimpanan yang besar. 

b. Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengolah data. 

c. Perangkat lunaknya relatif mahal. 

d. Kerusakan sistem basis data yang dapat mempengaruhi departemen/bagian 

yang terkait. 

 

2.7.2 Database 

Menurut Marlinda (2004), database adalah suatu susunan/kumpulan data 

operasional lengkap dari suatu organisasi/perusahaan yang diorganisir/dikelola dan 

disimpan secara terintegrasi dengan mengunakan metode tertentu mengunakan 

komputer sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan 

pemakainya. 
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Penyusunan data yaitu redudansi untuk mengatasi masalah-masalah pada 

penyusunan data yaitu redudansi dan inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan 

data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user (banyak pemakai), dan masalah 

keamanan, masalah integrasi, dan masalah data independence (kebesaran data). 

 

2.7.3 Database Management System (DBMS) 

Menurut Marlinda (2004), Database Management System (DBMS) 

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan untuk program dan 

pengelolaannya. Basis data adalah kumpulan data, sedangkan program 

pengelolanya berdiri sendiri dalam satu paket program yang komersial untuk 

membaca data, menghapus data, dan melaporkan data dalam basis data. 

 

2.8 Hypertext Prepocessor (PHP) 

Menurut Anhar (2010), Hypertext Prepocessor (PHP) yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 

yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server. PHP adalah script yang 

digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti dapat 

disesuaikan sesuai keinginan client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

diterima client selalu terbaru. Semua script PHP dieksekusi pada server di mana 

script tersebut dijalankan.  

Sintaks PHP mirip dengan bahasa C, Perl, Pascal dan basic. PHP dapat 

dikembangkan sebagai web spesifik yang menyediakan fungsi-fungsi khusus yang 

membuat pengembangan suatu web dapat dilakukan dengan mudah. PHP juga 

menyediakan koneksi database, protokol, dan modul fungsi lainnya. 

 



22 
 

 
 

2.9 My Structure Query Language (MySQL) 

Menurut Anhar (2010), My Structure Query Language (MySQL) adalah 

salah satu Database Management System (DBMS) dari sekian banyak DBMS 

seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lain-lain. Pemrograman PHP juga 

sangat mendukung dengan penggunaan database MySQL. Keunggulan dari 

MySQL adalah cepat dan mudah digunakan. MySQL semula berkembang karena 

memerlukan SQL Server yang dapat mengatasi sebuah perintah database. 

 

2.10 System Development Life Cycle (SDLC) 

Seperti yang berlaku pada kebanyakan proses, pengembangan sistem 

informasi juga memiliki daur hidup. Daur hidupnya disebut daur pengembangan 

sistem informasi atau secara lebih umum dinamakan SDLC (System Development 

Life Cycle) atau daur hidup pengembangan sistem (Kadir, 2003). SDLC biasa 

disebut juga dengan model waterfall atau air terjun. SDLC merupakan metodologi 

klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan 

sistem informasi. Metodologi ini mencakup sejumlah fase atau tahapan, yaitu: 

analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, serta operasi dan pemeliharaan. 

 

Analisis Sistem

Study Kelayakan

Analisis Kebutuhan

Operasi dan 

Pemeliharaan

Kebutuhan sistem

Perubahan 

lingkup / kebutuhan

Kesalahan / masalah

Yang tidak

Memungkinkan implementasi

dilaksanakan

Implementasi kurang

Lengkap / ada

Permintaan baru

Desain sistem

Sistem siap 

beroprasi mandiri

Desain Sistem

Perancangan Konseptual

Perancangan Fisik

Implementasi  Sistem

Pemrograman dan pengujian

konversi

 

Gambar 2.11 Tahapan-Tahapan dalam SDLC (Kadir, 2003) 
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Berikut ini adalah penjelasan dari  tahapan-tahapan yang ada pada SDLC 

menurut  (Kadir, 2003): 

1. Analisis Sistem 

Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail 

tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan (dan bukan bagaimana 

caranya). Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. 

2. Desain Sistem 

Desain sistem dibagi menjadi dua sub tahapan, yakni perancangan 

konseptual dan perancangan fisik. Target akhir tahapan ini adalah menghasilkan 

rancangan yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama tahapan analisis 

sistem. Hasil akhirnya berupa spesifikasi rancangan yang sangat rinci sehingga 

mudah diwujudkan pada saat pemrograman. 

3. Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini terdapat banyak aktivitas yang dilakukan. aktivitas-

aktivitas yang dimaksud berupa: 

a. Pemrograman dan pengujian 

Pemrograman adalah aktivitas pembuatan program atau sederetan instruksi 

yang digunakan untuk mengatur komputer agar bekerja sesuai dengan maksud 

masing-masing intruksi. Setiap program menjalani pengujian secara individual 

untuk memastikan bahwa program bebas dari kesalahan. pengujian seperti ini 

disebut pengujian unit.  

b. Konversi 

Konversi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem 

baru dalam rangka menggantikan sistem yang lama. Terdapat beberapa 
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pendekatan yang dilakukan untuk melakukan konversi, yaitu konversi pararel, 

konversi langsung, konversi modular, dan konversi pilot. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan 

menjadi acuan pada tahapan operasi dan pemeliharaan. Pada tahapan 

implementasi, dokumentasi yang dibuat dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 

dokumentasi pengembangan, dokumentasi operasi, dan dokumentasi pemakai. 

4. Operasi dan Pemeliharaan 

Pemeliharaan perangkat lunak dibagi menjadi tiga macam, yaitu pemeliharaan 

perfektif, pemeliharaan adaptif, dan pemeliharaan korektif. 

a. Pemeliharaan perfektif ditujukan untuk memperbarui sistem sebagai 

tanggapan atas perubahan kebutuhan pemakai dan kebutuhan organisasi, 

meningkatkan efisiensi sistem, dan memperbaiki dokumentasi. 

b. Pemeliharaan adaptif berupa perubahan aplikasi untuk menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak baru. 

c. Pemeliharaan korektif berupa pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang 

ditemukan pada saat sistem berjalan. 

 

2.11 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik pengambilan data oleh peneliti 

dengan langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari 

responden. Dalam wawancara, peneliti tidak harus bertatatap muka secara 

langsung, tetapi dapat melalui media tertentu misalnya telepon, teleconference, 

chatting melalui internet, bahkan melalui short message service (SMS) dan e-mail 

(Suliyanto, 2006). 
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Teknik ini merupakan salah satu teknik yang paling sering digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait penelitian 

yang dilakukan. Di dalam dunia TI, para pengembang sebuah sistem sering 

menggunakan teknik ini untuk menggali informasi yang dibutuhkan stakeholder 

atau pemilik kepentingan. 

 

2.12 Teknik Observasi 

Teknik obervasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan panca indra, jadi tidak hanya pengamatan menggunakan mata. 

Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasuk salah satu bentuk 

observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan 

dan lembar pengamatan, serta bisa juga berupa catatan singkat mengenai hal-hal 

apa saja yang diobservasi (Suliyanto, 2006). 

Observasi sering digunakan sebagai teknik pengumpulan data tambahan 

selain wawancara, namun ada juga yang menggunakan observasi tanpa 

menggunakan wawancara. Dalam melakukan observasi, panca indra yang paling 

berperan adalah pengamatan dengan mata atau melihat. 

 

2.13 Black Box Testing 

Menurut Rizky (2011), pengertian dari Black Box Testing adalah suatu tipe 

testing yang memperlakukan perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja 

internalnya. Berdasarkan hal tersebut, para tester memandang perangkat lunak 

seperti layaknya “kotak hitam” yang tidak terlihat isinya, tetapi dikenai proses 

testing bagian luarnya saja. Black Box Testing hanya memandang perangkat lunak 

dari sisi spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditentukan pada awal perancangan. 
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Keuntungan dari jenis testing ini antara lain: 

1. Anggota tim tester tidak harus dari seseorang yang memiliki kemampuan teknis 

program. 

2. Kesalahan dari perangkat lunak ataupun bug sering ditemukan oleh komponen 

tester yang berasal dari pengguna. 

3. Hasil dari black box testing dapat memperjelas kontradiksi ataupun kerancuan 

yang mungkin timbul dari eksekusi sebuah perangkat lunak. 

4. Proses testing dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan white box testing. 

 


