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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini menggunakan landasan teori yang 

yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. 

 

2.1 Aplikasi 

Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melayani berbagai 

macam kebutuhan. Teknologi canggih dari sebuah perangkat keras akan berfungsi 

bila diberi instruksi-instruksi tertentu.Instruksi-instruksi yang diberikan disebut 

dengan perangkat lunak (Jogiyanto, 2003). Sedangkan menurut Pramana (2012), 

aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan 

akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan masyarakat, 

periklanan atau semua proses yang hampir dilakukan manusia. 

Dari dua definisi aplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah 

perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan intruksi tertentu untuk membantu 

melayani kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan. 

2.2 Kepuasan Pasien 

Menurut Kotler dan Keller (2009), kepuasan dinyatakan sebagai tingkat 

perasaan seseorang dari hasil perbandingan antara kinerja produk atau jasa yang 

diterima dan yang diharapkan. Ada empat metode untuk mengukur kepuasan pasien, 

yaitu sistem keluhan dan saran, ghost shopping, lost customer analysis dan survey 

kepuasan pasien. 
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1. Sistem Keluhan dan Saran 

Sistem keluhan dan saran merupakan mekanisme memahami harapan 

pasien secara pasif (reactive model) melalui pengumpulan saran, kritik, 

pendapat, dan keluhan. 

2. Ghost shopping (mystery shopping) 

Ghost shopping merupakan salah satu cara untuk mengetahui kelebihan 

dan kelemahan penyedia jasa (perusahaan sendiri) untuk memperoleh 

gambaran kepuasan pasien. Hal tersebut dilakukan pula pada organisasi 

layanan kesehatan yang menjadi competitor. Oleh karena itu perlu 

seseorang untuk menjadi ghost shopper yang berinteraksi dengan staf 

penyedia jasa dan menggunakan produk atau jasa pelayanan kesehatan 

dengan berpura – pura menjadi pelanggan potensial. 

3. Lost customer analysis 

Lost customer analysis adalah metode mengukur kepuasan pasien 

melalui pematauan customer loss rate. Selain memantau customer loss rate, 

melakukan kontak (menghubungi pasien) pada mantan pasien juga 

dilakukan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi mengenai kinerja 

pelayanan kesehatan. 

4. Survei kepuasan pasien 

Survei kepuasan pasien dilakukan untuk memperoleh tanggapan dan 

feedback secara langsung dari pasien dan untuk memberikan kesan positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian pada pasiennya. 
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2.3 Persepsi Pasien 

Persepsi pasien adalah penilaian pasien pada kualitas produk atau jasa relatif 

terhadap kualitas produk atau jasa relatif terhadap biaya (penilaian terhadap 

manfaat produk atau jasa yang diberikan kepada pasien) . Persepsi pasien adalah 

penilaian kualitas layanan oleh pasien setelah menggunakan produk atau jasa. 

Menurut Supriyanto dan Erwaty (2010), penilaian pasien terhadap produk 

atau jasa apa pun dapat dibedakan menjadi penilaian kualitas teknis dan kualitas 

fungsional. Kualitas teknis adalah jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam 

bidang pelayanan kesehatan kualitas teknis berkaitan dengan aspek pelayanan 

medis, keperawatan penunjang media (laboratorium, gizi) dan pelayanan non medis 

(administrasi, parkir), sedangkan kualitas fungsional berkaitan dengan proses 

menyampaikan pelayanannya yang dapat di dinilai dari tujuh aspek kominkasi 

interpersonal antara lain 

1. Reliability atau keandalan, meliputi kemampuan pemberi layanan untuk 

memberikan pelayanan yang diharapkan sesuai dengan janji penyedia 

jasa, sehingga harus sesuai dengan harapan pasien 

2. Responsiveness atau ketanggapan, kecepatan dalam memberikan 

pelayanan pada pasien atau waktu tunggu yang pendek untuk 

mendapatkan pelayanan 

3. Assurance atau jaminan, kemampuan penyedia jasa untuk menimbulkan 

rasa percaya pasien terhadap jasa yang ditawarkan. Indikatornya adalah 

jaminan sembuh dan dilayani petugas yang bermutu. 



9 
 

 

4. Empathy, kemampuan individu memberikan layanan dengan penuh 

perhatian, sesuai kebutuhan dan harapan pasien, kemudahan dalam 

melakukan hubungan dan perhatian pribadi. 

5. Tangible, penampakan fisik, peralatan fasilitas fisik, peralatan, personal 

dan bahan komunikasi yang menunjang jasa yang ditawarkan. 

Adapun indikator pengukuran tiap dimensi untuk tiap dimensi yang 

disebutkan yaitu: 

Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator kepuasan Pasien 

Dimensi Indikator 

Reliable 

(Reabilitas) 

1. Ketepatan waktu layanan 

2. Ketepatan Waktu Pendaftaran di 

Loket 

3. Ketepatan Waktu Pemeriksaan 

Dokter 

4. Ketepatan dalam proses asuhan 

keperawatan 

5. Lama waktu pemeriksaan dokter 

dan tenaga keperawatan 

Assurance 

(Jaminan) 

1. Kemampuan dalam melakukan 

tindakan dengan cekatan medis dan 

keperawatan (mahir) 

2. Keamanan selama perawatan 

3. Keamanan barang bawaan pasien 

dan keluarga 

4. Penjelasan protocol asuhan 

keperawatan 

5. Pengetahuan tenaga medis dan 

perawatan dalam menerangkan efek 

tindakan medis yang akan 

dilakukan dan upaya yang dapat 

dilakukan pasien agar cepat sembuh 
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Dimensi Indikator 

Responsiveness 

(Ketanggapan) 

1. Ketanggapan tenaga medis terhadap 

keluhan atau masalah kesehatan 

pasien 

2. Keramahan dan kesopanan tenaga 

medis selama perawatan 

3. Kecepatan petugas dalam 

memberikan pelayanan saat 

dibutuhkan 

4. Ketanggapan semua petugas dalam 

merespon kebutuhan pasien dan 

keluarganya. 

5. Ketepatan dalam pelayanan makan 

dan minuman selama keperawatan 

Emphaty 

(Empati) 

1. Kemudahan dalam pengurusan 

administrasi 

2. Perhatian tenaga medis untuk 

bertanya keadaan dan 

perkembangan kondisi pasien setiap 

waktu 

3. Perhatian perawat untuk melihat 

kondisi pasien dan menanyakan 

keadaan pasien 

4. Kemudahan mendapatkan segala 

kebutuhan dan informasi 

5. Kemudahan dalam membayar biaya 

dan menebus obat 

Tangibles 

(Tampilan fisik) 

1. Kemodernan fasilitas dan 

perlengkapan 

2. Kerapian tenaga medis dan 

keperawatan 

3. Kebersihan, keindahan dan 

kerapian ruang perawatan 

4. Kelengkapan fasilitas perawatan 

5. Kenyamanan ruang perawatan 

6. Kenyamanan dan fasilitas ruang 

tunggu 

 

Dari dimensi dan indikator yang disebutkan pada tabel 2.1 dibuatlah 

pertanyaan survei dari rawat inap dan rawat jalan yang akan dijelaskan pada tabel 

2.2 dan tabel 2.3. 
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Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator kepuasan pasien rawat jalan 

No Keterangan Nilai 

I Reliable(Reabilitas) 

1 
Petugas pendaftaran pasien rawat 

jalan selalu ada di tempat 1 2 3 4 5 

2 
Dokter selalu ada di tempat pada 

waktu praktek yang sudah terjadwal 
1 2 3 4 5 

3 

Petugas Apoteker selalu ada 

ditempat pada waktu pengambilan 

obat 

1 2 3 4 5 

4 
Petugas bagian pembayaran pasien 

rawat jalan selalu ada di tempat 
1 2 3 4 5 

II Assurance (Jaminan) 

1 

Petugas pendaftaran selalu 

menjelaskan langkah pendaftaran 

pasien rawat jalan 

1 2 3 4 5 

2 

Dokter selalu menjelaskan tentang 

penyakit pada pasien dan langkah 

untuk mengobati dengan detil 

1 2 3 4 5 

3 

Petugas apoteker selalu menjelaskan 

tentang dosis dan penggunaan obat 

kepada pasien 

1 2 3 4 5 

4 

Petugas bagian pembayaran selalu 

menjelaskan detil pembayaran yang 

akan dilakukan oleh pasien 

1 2 3 4 5 

       

III Responsiveness(Ketanggapan) 

1 
Dokter selalu tanggap terhadap 

keluhan yang diberikan oleh pasien 
1 2 3 4 5 

2 
Petugas pendaftaran selalu tanggap 

dalam memenuhi pendaftaran pasien 
1 2 3 4 5 

3 

Petugas Apoteker selalu tanggap 

terhadap permintaan obat yang 

diberikan oleh pasien 

1 2 3 4 5 

4 

Petugas bagian pembayaran selalu 

tanggap terhadap permintaan 

pembayaran oleh pasien 

1 2 3 4 5 

IV Empathy(Empati)      

1 

Petugas pendaftaran pasien rawat 

jalan selalu memberikan pelayanan 

dengan penuh perhatian pada pasien 

1 2 3 4 5 

2 

Dokter selalu memberikan nasihat 

terkait psikologi dan fisik saat 

pemeriksaan pasien 

1 2 3 4 5 
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No Keterangan Nilai 

3 

Petugas apoteker selalu memberikan 

pelayanan dengan penuh perhatian 

kepada pasien 

1 2 3 4 5 

4 

Petugas pembayaran selalu 

memberikan pelayanan dengan 

penuh perhatian kepada pasien 

dalam pembayaran 

1 2 3 4 5 

V Tangibles(Tampilan Fisik) 

1. 
Ruang tunggu untuk pasien rawat 

jalan selalu bersih dan nyaman 
1 2 3 4 5 

2. 

Ruang dokter selalu bersih dan 

nyaman saat pasien melakukan 

pemeriksaan 

1 2 3 4 5 

3. 
Dokter selalu menggunakan baju 

serta jas dokter dengan rapi 
1 2 3 4 5 

4 

Petugas Pendaftaran pasien rawat 

jalan selalu menggunakan seragam 

dengan rapi 

1 2 3 4 5 

5 

Petugas apoteker selalu 

menggunakan seragam kerja dengan 

rapi 

1 2 3 4 5 

6 

Petugas pembayaran selalu 

menggunakan seragam kerja dengan 

rapi 

1 2 3 4 5 

 

Tabel 2.3 Dimensi dan Indikator kepuasan pasien rawat inap 

No Keterangan Nilai 

I Reliable(Reabilitas) 

1 
Petugas Pendaftaran Pasien Rawat 

Inap Selalu Ada Di tempat 1 2 3 4 5 

2 
Dokter selalu mengunjungi pasien 

sesuai jadwal kunjungan 
1 2 3 4 5 

3 
Petugas gizi selalu memberikan 

makan sesuai jadwal 
1 2 3 4 5 

4 
Perawat selalu mengunjungi pasien 

sesuai jadwal yang ditentukan 
1 2 3 4 5 

       

II Assurance (Jaminan) 

1 

Petugas pendaftaran rawat inap 

selalu menjelaskan prosedur rawat 

inap 

1 2 3 4 5 



13 
 

 

No Keterangan Nilai 

2 

Dokter selalu menjelaskan prosedur 

perawatan yang akan diterima 

pasien 

1 2 3 4 5 

3 

Petugas gizi selalu menjelaskan 

makanan yang akan dikonsumsi 

oleh pasien 

1 2 3 4 5 

4 

Perawat selalu menjelaskan jadwal 

terapi ataupun perawatan yang akan 

diterima oleh pasien 

1 2 3 4 5 

       

III Responsiveness(Ketanggapan) 

1 

Petugas pendaftaran rawat inap 

selalu tanggap dalam memenuhi 

permintaan pasien dalam 

pendaftaran 

1 2 3 4 5 

2 

Dokter selalu tanggap terhadap 

keluhan yang diberikan oleh pasien 

rawat inap 

1 2 3 4 5 

3 

Petugas gizi selalu tanggap terhadap 

permintaan makanan oleh pasien 

rawat inap 

1 2 3 4 5 

4 

Perawat selalu tanggap terhadap 

permintaan dan keluhan oleh pasien 

rawat inap 

1 2 3 4 5 

       

IV Empathy(Empati)      

1 

Petugas pendaftaran selalu 

memberikan perhatian sepenuh hati 

kepada pasien rawat inap 

1 2 3 4 5 

2 

Dokter selalu memberikan nasihat 

psikologis dan fisik kepada pasien 

saat perawatan inap 

1 2 3 4 5 

3 

Petugas gizi selalu memberikan 

nasihat terkait konsumsi pasien 

selama rawat inap 

1 2 3 4 5 

4 

Perawat selalu memberikan 

pelayanan dengan sepenuh hati 

kepada pasien rawat inap 

1 2 3 4 5 

       

       

V Tangibles(Tampilan Fisik) 

1. Kamar rawat inap selalu bersih 1 2 3 4 5 

2. 

Petugas gizi selalu menggunakan 

seragam dengan rapi saat 

mengunjungi pasien rawat inap 

1 2 3 4 5 
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No Keterangan Nilai 

3. 
Semua fitur yang ada di kamar rawat 

inap berfungsi dengan baik 
1 2 3 4 5 

4 

Perawat selalu menggunakan 

seragam dengan rapi saat 

mengunjungi pasien rawat inap 

1 2 3 4 5 

 

Tabel 2.4 Keterangan Nilai dari survey 

Keterangan Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

2.4 Keputusan Menteri Kesehatan No 129 Tahun 2008 Mengenai Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

Pada sistem yang akan dibangun, perlu diketahui standar dalam menentukan 

range waktu dan jumlah minimal yang ditentukan untuk survei kepuasan agar bisa 

digunakan sebagai acuan dalam pembenahan jasa pelayanan. Berikut data peraturan 

mengenai standar minimal yang dilakukan. 
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Gambar 2.1 Standar Minimum Tingkat Kepuasan Rawat Inap 

 

Gambar 2.2 Standar Minimum Tingkat Kepuasan Rawat Inap 

2.5 Uji Validitas 

Sebuah instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus dapat 

mengukur atau mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Hal ini dapat 

diketahui dengan uji validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah 

instrumen. Untuk menguji validitas alat ukur, maka terlebih dahulu dihitung harga 

korelasi dengan rumus Product moment yaitu: 
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Keterangan:   

rxy = Koefisien korelasi      

∑y = Jumlah skor total   

n = Jumlah responden      

∑x2 = Jumlah kuadrat skor item   

∑y2 = Jumlah kuadrat skor total     

∑x = Jumlah skor item   

∑xy = Total perkalian skor item dan total 

 Sebuah instrument pada penelitian ini dikatakan valid apabila koefisien 

korelasi ≥ 0.396 

 

2.6 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berbicara mengenai masalah ketepatan (accuracy) alat ukur. 

Ketepatan ini dapat dinilai dengan analisa statistik untuk mengetahui measurement 

error atau salah ukur. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut 

cukup dapat dipercaya sebagai alat pengukur data. Uji reliabilitas pada penelitian 

ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Adapun rumus Cronbach’s Alpha 

adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan:   

r  = Realibilitas instrumen       
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∑σb2  = Jumlah varians butir   

K = Banyaknya butir instrumen    

∑σt2 = Varians total 

Menurut (Sugiyono, 2010) memberikan penafsiran koefisien korelasi yang 

didapat  tersebut besar atau kecil, adapun tabelnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Pedoman Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi  

Interval Koefisien  Tingkat Hubungan  

0,00-0,199 Sangat Rendah  

0,20-0,399 Rendah  

0,40-0,599 Sedang  

0,60-0,799 Kuat  

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

2.7 Indeks Kepuasan Pengunjung (Costumer Saticfation Index) 

Perhitungan indeks kepuasan pengunjung di Rumah Sakit Pura Raharja 

Surabaya dihitung berdasarkan penilaian kepuasan pasien terhadap 5 dimensi. 

Penilaian diukur dengan skala likert 1 – 5, dimana 1 (Sangat Tidak Setuju) 2 (Tidak 

Setuju), 3 (Kurang Setuju), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju).  

Pengukuran tingkat kepuasan pasien dilakukan dengan cara 

membandingkan skor harapan dengan skor persepsi pasien terhadap kenyataan 

pelayanan yang diterima. Dari hasil perbandingan tersebut akan dapat diketahui 
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tingkat kepuasan pasien. Rumus yang dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan 

tersebut adalah sebagai berikut (Supranto, 2003): 

𝑇𝐾𝑃 =
𝑃

𝐸
𝑋100%  

TKP = Tingkat Kepuasan Pengunjung  

P  = Skor Kenyataan 

E  = Skor Kepentingan 

 Menurut menteri kesehatan republik Indonesia nomor 

129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit mengenai 

standar minimal kepuasan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap adalah 

sebesar 90% dari survey yang dilakukan. 

2.8  Importance Performance Analysis (IPA) 

Pendekatan Importance Performance Analysis digunakan untuk menjawab 

masalah mengenai sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan dibandingkan dengan 

pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Pura Raharja sebagai studi kasus pada 

penelitian ini. Importance Performance Analysis terdiri dari dua komponen yaitu, 

analisis kesenjangan (gap) dan analisis kuadran. Dengan analisis kuadran dapat 

diketahui respon pelanggan terhadap atribut dari setiap variabel pelayanan 

berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja atribut tersebut, dan digunakan untuk 

memetakan hubungan antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing 

atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-

atribut tersebut. 
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2.9 Service Quality 

 

Gambar 2.3 Seven Service Quality Gaps 

 Seven service quality gaps pada gambar 2 adalah kerangka untuk 

mengidentifikasi tujuh tipe kesenjangan (gaps) yang bisa terjadi pada perushaan 

ketika melakukan proses bisnisnya (Lovelock, 2002). Adapun penjelasan mengenai 

service quality gaps sebagai berikut 

1. The Knowledge Gap 

Perbedaan antara bagaimana ekspetasi keinginan pelanggan pada penyedia 

jasa dengan kebutuhan dan ekspetasi pelanggan yang sebenarnya 

2. The Standard Gap 

Perbedaan antara bagaimana persepsi manajemen terhadap ekspetasi 

pelanggan dengan standar dari kualitas yang telah ditentukan dalam 

menyampaikan jasa 

3. The delivery gap 

Perbedaan antara standarisasi yang telah ditentukan dengan kemampuan 

penyedia jasa terhadap standar tersebut 
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4. The Internal Communication Gap  

Perbedaan antara pemasaran oleh perusahaan dan bagian sales terhadap 

keunggulan, performa dan kualitas yang ditawarkan dengan apa yang dapat 

perusahaan berikan sesungguhnya. 

5. The Perception Gap 

Perbandingan antara bagaimana produk diberikan dengan yang persepsi 

pelanggan mengenai produk yang diterima . 

6. The Interpretation Gap 

Perbandingan antara komunikasi yang sebenarnya diberikan oleh penyedia 

jasa dengan yang dipikirkan oleh pelanggan saat terjadi komunikasi. 

7. The Service Gap 

Perbedaan antara yang di ekspetasikan oleh pelanggan dengan persepsi  dari 

jasa yang diterima. 

 Pada penelitian ini jenis gap yang akan diteliti adalah Perception Gap yaitu 

tentang persepsi pasien terhadap kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas 

keunggulan suatu jasa (Tjiptono, 2000). Persepsi muncul ketika sejumlah atribut 

produk atau jasa telah diterima atau dirasakan pasien. Gap ini akan terjadi ketika 

produk atau jasa tidak memenuhi kebutuhan pasien.  Penilaian   kualitas jasa 

yang dirasakan pasien terjadi ketika pasien menerima sejumlah layanan jasa dari 

penyedia jasa. 

2.10 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) 

Kualitas pelayanan yang diterima pengunjung adalah kesenjangan antara 

skor kepentingan dengan skor kenyataan yang dapat dihitung dengan rumus: 
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KP=SP – SE 

Dimana:   

KP  = Kualitas pelayanan   

SP  = Skor kenyataan 

SE  = Skor Kepentingan 

Menurut (Supranto, 2003) tingkat kualitas pelayanan dibedakan menjadi 

tiga kelompok yaitu:   

1. SP – SE = 0, maka tingkat kualitas pelayanan yang diberikan sama dengan 

harapan pengunjung.  

2. SP – SE > 0, maka tingkat kualitas pelayanan yang diberikan sangat memuaskan 

pengunjung.  

3. SP – SE < 0, maka tingkat kualitas pelayanan yang diberikan lebih rendah dari 

yang diharapkan pengunjung 

2.11 Analisis Kuadran 

Menurut Supranto (2011) ada beberapa langkah untuk menganalisa 

perbandingan kepentingan dengan kepuasan pelanggan yaitu: 

1. Menghitung rata – rata untuk setiap atribut yang dipersepsikan  oleh 

konsumen 

𝑋𝑖̅̅̅ =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
                          𝑌�̅� =

∑ 𝑌𝑖

𝑛
 

Keterangan: 

𝑋𝑖̅̅̅ = Skor rata − rata penilaian Pasien  
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𝑌�̅� = Skor rata − rata penilaian Manajemen  

𝑛 = Jumlah Responden  

2. Menghitung rata – rata untuk seluruh atribut tingkat kepentingan (𝑌�̿�) dan 

kepuasan / penilaian pasien (𝑋𝑖̿̿̿) yang menjadi batas pada diagram kartesius 

𝑋𝑖̿̿̿ =
∑ 𝑋𝑖̅̅ ̅

𝑘
                         𝑌�̿� =

∑ 𝑌𝑖̅̅ ̅

𝑘
 

Keterangan: 

𝑋𝑖̿̿̿ = Skor rata − rata penilaian Pasien pada seluruh atribut  

𝑌�̿� = Skor rata − rata penilaian Manajemen pada seluruh atribut  

𝑘 = Jumlah Atribut  

3. Melakukan pemetaan kedalam diagram kartesius 

 

Gambar 2.4 Diagram Kartesius 

Adapun keterangan tiap kuadran pada gambar 3 yaitu: 
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A. Menunjukan Faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, namun manajemen belum bisa 

melaksanakan sesuai penilaian pasien 

B. Menunjukan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. 

C. Menunjukan beberapa faktor yang dianggap kurang berpengaruh 

kepada kepuasan pelanggan 

D. Menunjukan faktor yang dianggap kurang penting tapi hasil 

yang didapatkan atau penilaian pasien sangat memuaskan. 

Sehingga dianggap tidak penting tapi memuaskan 

2.12  Metode Perancangan Sistem dengan System Development Life Cycle 

(SDLC) 

Menurut Pressman (2015), System Development Life Cycle (SDLC) atau 

Siklus Hidup Pengembangan Sistem adalah proses perancangan  sistem  serta  

metodologi  yang  digunakan  untuk  mengembangkan  sistem-sistem tersebut. 

Salah satu model dalam SDLC adalah model waterfall. Menurut Pressman (2015), 

nama lain dari Model Waterfall adalah Model Air Terjun. Terkadang dinamakan 

siklus hidup klasik (classic life cyle), 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 tahapan-tahapan perencanaan (planning), pemodelan (modeling), 

konstruksi (construction), serta penyerahan sistem perangkat lunak ke para 

pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan 

pada perangkat lunak yang dihasilkan.  
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Gambar 2.5 Model Waterfall menurut Pressman (2015:42) 

Tahap 1 : Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan 

adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti 

menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. 

Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet. 

Tahap 2 : Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, 

sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin 

dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses 

pengerjaan sistem. 

Tahap 3 : Modeling (Analysis & Design) 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem 

yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan 

interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran 

besar dari apa yang akan dikerjakan. 
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Tahap 4 : Construction (Code & Test) 

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah 

dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk 

nantinya diperbaiki. 

Tahap 5 : Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke 

customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi 

software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan 

agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. 

2.13 PHP 

Menurut Peranginangin (2006), PHP adalah singkatan Hypertext 

Preposessor yang digunakan sebagai script server-side dalam pengembangan web 

yang disisipkan pada dokumen HTML. PHP dikatakan sebagai sebuah server-side 

embedded script languange artinya sintaks-sintaks dan perintah yang kita berikan 

akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi disertakan pada web browser, tetapi 

prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server. PHP memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu: 

a. Bahasa pemograman PHP adalah sebuah bahasa script  yang tidak melekukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

b. Banyak web server  yang mendukung PHP script  antara lain: Apache, 

AOLServer, Microsoft IIS, dan sebagainya. Web server  ini dapat dijalankan 

pada berbagai sistem operasi, dengan konfigurasi yang relatif mudah. 
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c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. PHP mendukung banyak paket database, baik yang komersil maupun  

nonkomersil, seperti Oracle, Informix, MySQL, Microsoft SQL Server dan 

lain-lain. 

2.14 Sistem Basis Data 

Menurut Marlinda (2004:1), sistem basis data adalah suatu sistem 

menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan 

atau merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah 

organisasi/perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang 

diperlukan pemakai untuk proses pengambil keputusan. Pada dasarnya prinsip kerja 

Sistem Basis Data adalah pengaturan arsip. 


