
 
 

4 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Konsep Dasar Sistem 

 Sebuah sistem sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan, karena sebuah 

perusahaan yang menerapkan sistem dengan baik maka akan mencapai sasarannya 

dengan maksimal karena manajemen pada semua tingkatan membutuhkan sistem 

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Beberapa contoh sistem 

yaitu: pemasaran, pembelian, penjualan, penggajian atau pengupahan dan lainnya. 

 Menurut Tata Sutabri (2012:3), Konsep dasar sistem adalah “suatu 

kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur komponen atau variable-variable yang 

terorganisir, saling berinteraksi dan saling ketergantungan antara yang satu 

dengan yang lainnya dan terpadu”. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem 

secara umum  adalah  masukan (input), pengolahan (proses), keluaran (output). 

Suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya maka umpan 

balik (feedback) di samping dapat berasal dari output, juga dapat berasal dari 

lingkungan sistem tersebut. 

2.1.1. Pengertian Sistem 

 Perusahaan dalam  menjalankan  usahanya  memerlukan informasi yang 

akurat dan tepat waktu. Untuk mengetahui informasi tersebut perusahaan harus 

membuat sistem yang dirancang dan dilaksanakan dengan  tepat dan baik. Sistem 

pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang 

lain, yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. 
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 Menurut Azhar Susanto (2008:22), “ Sistem  adalah  kumpulan dari sub 

sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai 

satu tujuan tertentu”. 

 Didalam suatu sistem terdapat dua kelompok pendekatan di dalam 

mendefinisikan sistem yaitu : 

1. Sistem menurut Mulyadi (2008:3) “Sistem merupakan suatu organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna 

memudahkan pengolahan perusahaan”. 

2. Suatu sistem mempunyai maksud tertentu. Ada yang menyebutkan maksud 

dari suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan (goal) dan ada juga 

yang menyebutkan bahwa sistem adalah untuk mencapai  suatu sasaran 

(objectives) Goal biasanya dihubungakan dengan ruang lingkup yang lebih 

luas dan objectives berada dalam ruang lingkup yang lebih sempit. 

2.1.2. Karakteristik Sistem 

 Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu : 

1. Komponen ( Component ) 

Suatu Sistem yang terdiri dari kerangka-kerangka atau komponen yang 

saling berinteraksi dan bekerjasama untuk membentuk satu kesatuan. 

Komponen tersebut dapat berupa subsistem. Setiap subsistem memiliki 

sifat-sifat dari sistem yang menjalankan  suatu fungsi dan mempengaruhi 

sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat memiliki sistem yang lebih 

besar dan disebut supra sistem.  
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2. Batasan Sistem ( Boundary System ) 

Batasan sistem atau ruang lingkup adalah daerah yang membatasi sistem 

dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem 

dipandang sebagai suatu satu kesatuan. 

3. Lingkungan Luar Sistem (Environment System) 

Lingkungan luar sistem adalah hal-hal yang ada diluar batas sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat bersifat 

menguntungkan adalah energi dari sistem yang harus dijaga dan dipelihara, 

sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan, agar tidak 

mengganggu kelangsungan sistem. 

4. Penghubung Sistem ( Interface System ) 

Penghubung sistem adalah media yang menghubungkan antara satu 

subsistem dengan subsistem yang lain, untuk memungkinkan mengalirnya 

sumber daya antar suatu subsistem. 

5. Masukan Sistem ( Input System ) 

Masukan sistem merupakan energi yang dimasukan kedalam sistem. 

Masukan dapat berupa perawatan (maintenance input) dan sinyal (Signal 

Input ). Maintenance input adalah energi yang dimasukan agar sistem 

tersebut dapat beroperasi. Signal Input adalah energi yang diproses dan 

menghasilkan keluaran. 

6. Keluaran Sistem (Output System ) 

Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan juga merupakan 

masukan bagi subsistem yang lain. 
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7. Pengolah Sistem (Process System) 

Pengolah sistem adalah bentuk pengolahan yang akan merubah masukan 

menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem (Objective System) 

Suatu sistem harus mempunyai sasaran, dimana sangat menentukan 

masukan yang dibutuhkan dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. 

Sasaran sistem mempunyai kepastian dan bersifat deterministik. 

2.1.3. Klasifikasi Sistem 

Setiap sistem berbeda-beda, karena itu sistem memiliki klasifikasi/dapat 

diklasifikasikan kedalam beberapa bagian antara lain : 

1. Sistem Abstrak (abstract system) dan Sistem Fisik (physical system) 

Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tampak secara abstrak 

misalnya sistem teologi, yaitu sistem pemikiran-pemikiran hubungan antara 

manusia dengan Tuhannya. 

Sistem fisik atau yang nampak misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, 

sistem produksi dan lain sebagainya. 

3. Sistem Alamiah (nature system) dan Sistem Buatan (human made system) 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, bukan atau 

tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. 

Sistem buatan adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. 

Sistem buatan manusia yang melibatkan manusia dengan mesin disebut 

human-machine atau man-machine system. 
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5. Sistem tertentu (deterministic system) dan Sistem tak tentu (probalistic 

system) 

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang 

sudah diprediksi. Misalnya sistem komputer, karena tingkah lakunya dapat 

dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. 

Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat 

diprediksi sebelumnya karna mengandung unsur perobalitas. 

7. Sistem Tertutup (closed system) dan Sistem terbuka (open system) 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan terpengaruh 

dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya 

turut campur tangan dari pihak luarnya. Secara teoritisistem tertutup ini ada, 

tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup yang ada 

hanyalah sistem relative tertutup (relatively closed system). 

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan 

lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan  

keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. 

2.1.4. Daur Hidup Sistem 

 Pembangunan sistem hanyalah salah satu dari rangkaian daur hidup suatu 

sistem. Meskipun demikian proses ini merupakan aspek yang sangat penting. 

Daur hidup sistem terdiri dari beberapa fase antara lain : 

1. Mengenali Adanya Kebutuhan 

Sebelum segala sesuatu terjadi, timbul suatu kebutuhan atau problem yang 

harus dapat dikenali sebagaimana adanya kebutuhan dapat terjadi sebagai 

hasil perkembangan dari organisasi dan volume yang meningkat melalui 
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kapasitas dari sistem yang ada. Semua kebutuhan ini harus dapat 

didefinisikan dengan jelas, tanpa adanya kejelasan dari kebutuhsn yang ada 

maka pembangunan sistem akan kehilangan arah serta efektifitasnya. 

2. Pembangunan Sistem 

Pembangunan sistem merupakan suatu proses yang harus diikuti untuk 

menganalisa kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

3. Pemasangan Sistem 

Setelah tahap pembangunan sistem selesai, maka sistem akan diopersikan. 

Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting dalam daur hidup sistem, 

dimana peralihan dari tahap pembangunan menuju tahap operasional terjadi, 

pemasangan sistem sebenarnya merupakan langkah akhir dari pembangunan 

sistem. 

4. Pengoperasian Sistem 

Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang 

membentuk suatu sistem informasi semuanya bersifat statis, sedangkan 

organisasi yang ditunjang bersifat dinamis, hal tersebut disebabkan oleh 

pertumbuhan kegiatan bisnis. Oleh karena itu sistem harus diperbaiki atau 

diperbaharui. 

5. Sistem Menjadi Usang 

Perubahan sistem dapat terjadi begitu drastis, sehingga tidak dapat diatasi 

dengan hanya melakukan perbaikan pada sistem yang berjalan. Namun 

secara ekonomis dan teknis, sistem yang tidak layak lagi untuk dioperasikan 

dapat diganti dengan sistem yang baru.  
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2.1.5. Pengertian Informasi 

 Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan. Sedangkan Informasi adalah data yang diolah sehingga 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat bagi yang menerimanya.  

 Menurut Mustakini (2009:36) “Informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang berguna bagi pemakainya”. 

 Dan menurut Gelinas & Dull (2012:18) menyebutkan bahwa “Informasi 

adalah data yang disajikan dalam bentuk formulir yang berguna dalam kegiatan 

pembuatan keputusan”.  

 Informasi dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Informasi Strategis 

Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. 

Mencangkup informasi external, rencana perluasan perusahaan dan 

sebagainya. 

2. Informasi Taktis 

Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, 

seperti informasi trend penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun 

rencana penjualan. 

3. Informasi Teknis 

Informasi ini dibutuhkan untuk keperluan opersional sehari-hari, seperti 

informasi persediaan stock, retur penjualan dan laporan kas harian. 

 Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari empat 

dimensi dasar informasi yang saling mendukung dan berhubungan antara satu 
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dengan yang lainnya dan harus disediakan oleh pengelola informasi yaitu seperti 

yang akan dijelaskan dibawah ini : 

1. Relevan (relevance) 

Yaitu informasi harus berkaitan dengan masalah yang ada dan informasi 

tersebut harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi 

untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.  

2. Akurat (accurate) 

Yaitu informasi yang disediakan harus akurat dan sesuai dengan keinginan 

pemakai (user) dan bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias dan 

menyesatkan. Akuarsi juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke 

penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang 

dapat merubah atau merusak informasi tersebut. 

3. Ketepatan Waktu (timeliness) 

Yaitu informasi harus tersedia untuk pemecahan masalah sebelum situasi 

kritis menjadi tidak terkendali atau kesempatan hilang. Informasi yang 

sudah usang tidak mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan 

landasan didalam mengambil keputusan, bila mengambil keputusan , 

terlambat maka berakibat fatal bagi informasi. 

4. Kelengkapan 

Yaitu informasi yang disajikan harus memberikan gambaran lengkap dari 

suatu masalah atau dari suatu penyelesaian. Nilai dari informasi (Value of 

Information) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya. Suatu 
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informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 

dengan biaya. Nilai informasi didasarkan atas 10 (sepuluh) sifat, yaitu : 

a. Mudah diperoleh 

b. Luas dan lengkap 

c. Ketelitian 

d. Kecocokan 

e. Ketepatan Waktu 

f. Kejelasan 

g. Keluwesan 

h. Dapat dibuktikan 

i. Tidak ada prasangka 

j. Dapat diukur 

2.1.6. Pengertian Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat  manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar  tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

 Menurut Laudon (2012:16) “Sistem Informasi adalah komponen-komponen 

yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan dan menampilkan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa dan visualisasi pada sebuah 

organisasi”. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen-komponen, yaitu : 
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1. Blok Masukan (Input Block) 

Masukan adalah data yang dimasukan ke dalam sistem informasi beserta 

metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data 

tersebut ke dalam sistem. 

2. Blok Model (Model Block) 

Blok model terdiri dari logic mathematicla models yang mengolah masukan 

dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara, untuk memproduksi 

hasil yang dikehendaki atau keluaran.  

3. Blok Keluaran (Output Block) 

Produk suatu sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi yang 

bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai 

informasi, baik pemakai intern maupun pemaiaki luar organisasi. 

4. Blok Teknologi (Technology Blok) 

Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta 

mengendalikan seluruh sistem. 

5. Blok Basis Data (Database Block)  

Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk 

melayani kebutuhan pemakai informasi. 

6. Blok Pengendali (Control Blok) 

Pengendali perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal 

yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 

kesalahn-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Hal-hal yang dapat 
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merusak sistem seperti, kebakaran, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan 

dan penggelapan, penyadapan, ketidakefisienan dan sabotase. 

2.1.7. Sistem Akuntansi Penggajian 

 Sistem Akuntansi Penggajian merupakan suatu sistem yang dirancang untuk 

menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayaran. 

 Menurut Mulyadi (2013:373) “Sistem Akuntansi Penggajian sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan karena berhubungan langsung dengan 

karyawan”. Sistem Penggajian yang dibutuhkan oleh manajemen merupakan 

peran penting dalam sistem akuntansi penggajian, informasi tersebut diantaranya 

mengenai : 

1. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi 

tertentu. 

2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggung jawaban 

selama periode akuntansi tertentu. 

3. Jumlah gaji yang diterima setiap perusahaan. 

4. Perincian unsur biaya yang menjadi beban persediaan dan setiap pusat 

pertanggung jawaban selama periode akuntansi tertentu. 

 Adapun jurnal pencatatan gaji sebagai bukti dikeluarkan uang kedalam 

jurnal pengeluaran kas sebagai berikut : 

1. Pada saat gaji dibayar langsung 

Beban gaji xx 

Kas  xx 
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2. Pada saat gaji belum dibayar/masih terhutang 

Beban gaji xx 

Utang gaji xx 

 Dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam sistem akuntansi 

penggajian antara lain : 

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji  

Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat 

keputusan yang bersangkutan dengan pegawai. 

2. Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam 

hadir setiap pegawai. 

2. Daftar Gaji dan Check Register 

Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap pegawai dikurangi potongan-

potongan berupa hutang, keterlambatan masuk kerja dan ditambahkan 

tambahan-tambahan berupa uang kerajinan bagi pegawai yang berhak 

menerimanya. 

3. Rekapan Daftar Gaji 

Dokumen ini merupakan ringkasan dari daftar gaji. 

4. Catatan Gaji Pegawai (Employe’s Report) 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji yang digunakan sebagai 

catatan bagi pegawai mengenai rincian gaji yang diterima setiap pegawai 

serta berbagai potongan yang menjadi beban setiap pegawai dan berbagai 

tambahan yang menjadi hak setiap pegawai. 
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5. Amplop Gaji / Bukti Transfer Gaji 

Digunakan untuk meletakan uang gaji yang akan diserahkan kepada 

pegawai. Sedangkan  bukti transfer gaji dibuat untuk bukti pembayaran gaji 

melalui bank. 

6. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran gaji yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi kepada fungsi keuangan. 

2.1.8. Sistem Penggajian 

 Pengertian Sistem Penggajian dalam perusahaan jasa, pembayaran kepada 

pegawai dibagi menjadi 2 golongan, yaitu : gaji dan upah. Umumnya gaji 

dibayarkan secara tetap perbulan sedangkan upah dibayarkan pada hari kerja atau 

pada jam kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Sistem dirancang untuk 

menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Gaji dan Upah 

adalah komponen biaya yang secara rutin terjadi dalam penyelenggaraan 

perusahaan dan sangat penting, karena berkaitan dengan motivasi karyawan. Pada 

perusahaan yang bergerak disektor jasa, gaji dan upah merupakan biaya yang 

paling dominan. Untuk memudahkan pelaksanaan administrasinya maka 

diperlukan suatu sistem, yaitu sistem akuntansi gaji dan upah. Gaji dan upah 

merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi yang paling besar yang diberikan 

perusahaan sebagai balas jasa kepada karyawannya. Dan bagi karyawan  ini 

merupakan nilai hak dan prestasi mereka, juga sebagai motivator dalam bekerja. 

 Sedangkan bagi perusahaan jasa, gaji dan upah merupakan komponen biaya 

yang mempunyai dampak besar dalam mempengaruhi laba, sehingga harus terus 

menerus diawasi pengelolaannya. 
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 Sementara Mulyadi (2010:373) mengemukakan bahwa “Gaji umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana 

(buruh)”. Umumnya gaji yang dibayarkan secara tepat perbulan, sedangkan upah 

dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan. 

 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan balas jasa 

yang diberikan kepada karyawan yang mempunyai ikatan kerja kuat secara 

berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan  sifatnya tetap. 

Sedangkan upah merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang 

ikatan kerjanya kurang kuat berdasarkan waktu kerja setiap hari ataupun setiap 

minggu. 

1. Jenis-Jenis Sistem Penggajian 

Sistem penggajian ada 4 pokok, yaitu : 

a. Sistem penggajian menurut waktu, yaitu suatu perusahan memberikan 

gaji dan upah kepada pegawai apabila pegawai tersebut telah 

melakukan pekerjaannya dengan baik dan pegawai tersebut 

dipekerjakan dalam jangka waktu lama atau dalam masa kerja 

tertentu. 

b. Sistem penggajian menurut hasil kerja, yaitu perusahaan memberikan 

gaji atau upah kepada karyawan apabila karyawan tersebut telah 

melakukan atau melaksanakan pekerjaanya dan menghasilkan sesuatu 

yang menguntungkan sesuai dengan target dan waktu tertentu pula. 
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c. Sistem penggajian menurut standar waktu, yaitu perusahaan 

memberikan sejumlah gaji atau upah kepada karyawan apabila 

karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik dalam jangka waktu 

yang telah ditetapkan perusahaan (pegawai kontrak). 

d. Sistem penggajian menurut kerjasama pekerja dan pengusaha, yaitu 

perusahaan memberikan gaji kepada semua karyawanya apabila 

semua karyawan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat 

menguntungkan perusahaan karena adanya kerjasama yang baik, adil 

dan saling memberikan motivasi antara pekerja dan pemilik 

perusahaan. 

2. Sistem Penggajian terbagi dalam 4 cara diantaranya : 

a. Sistem penggajian menurut perbandingan dari prestasi kerja yang 

dicapai, rajin dalam masalah kehadiran dan lain sebagainya. 

b. Sistem peggajian menurut nilai, yaitu tata cara pembagian gaji kepada 

karyawan dengan melihat kwalitas kerja seorang karyawan. 

c. Sistem penggajian menurut penggolongan, yaitu tata cara pembagian 

gaji berdasarkan golongan yang dipunya oleh karyawan misalnya, 1A, 

1B, 1C dan lain-lain. 

d. Sistem penggajian menurut perbandingan faktor, yaitu pembagian gaji 

kepada karyawan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai. 

3. Sistem penggajian menurut Drs.Narko,M M, Akt 3 pokok yaitu : 

a. Sistem gaji tetap. Dalam sistem ini karyawan akan mendapatkan gaji 

yang besarnya relative tetap. Misalnya, Karyawan lembur, karyawan 
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tidak mendapatkan uang lembur, sebaliknya bila karyawan absen 

masuk maka gajinya juga tidak dikurangi. 

b. Sistem gaji tetap dengan variasi. Dalam site mini karyawan mendapat 

gaji tertentu tetapi bila karyawan lembur atau melakukan prestasi 

tertentu akan mendapatkan uang tambahan, sebaliknya bila tidak 

masuk kerja atau terlambat masuk kerja, gaji akan dikurangi. 

c. Sistem upah variable. Dalam sistem ini karyawan akan mendapat 

upah proposional dengan prestasi. Satuan prestasi bila dalam bentuk 

unit produksi, jam kerja atau hari kerja. 

 

2.2. Peralatan Pendukung (Tools System) 

 Dalam mendesain atau merancang model sistem informasi yang diusulkan 

dalam logical model, media ini merupakan alat yang tepat digunakan untuk 

menggambarkan model dari sistem dimana simbol-simbol, lambang-lambang dan 

diagram-diagram menunjukan secara tepat arti fisiknya. Peralatan yang dimaksud 

seperti diagram arus data, kamus data dan lain sebagainya 

2.2.1. Unified Modeling Language ( UML ) 

 Unified Modeling Language (UML) adalah suatu metode permodelan secara 

visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi Unified 

Modelling Language (UML) yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi 

standar pada visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem 

software. Selain itu Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan 

yang menggunakan konsep orientasi subjek. UML dibuat oleh Grady Booch, 

James Rumbaugh dan Ivan Jacobson dibawah bendera Rational Software Corp. 
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 Menurut Prabowo Pudjo Widodo (2011:6), Unified Modelling Language 

(UML) adalah bahasa permodelan standar yang memiliki sintak dan semantic. 

Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blue print software. 

Inilah beberapa tujuan dan fungsi dari menggunakan Unified Modeling System , 

yang diantaranya : 

1. Dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari 

berbagai macam pemprograman maupun proses rekayasa. 

2. Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. 

3. Dapat berguna sebagai blue print, sebab sangat lengkap dan detail dalam 

perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail 

mengenai koding suatu program. 

4. Dapat memberikan model yang siap untuk dgunakan, merupakan bahasa 

permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk 

saling menukar model secara mudah. 

5. Dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat 

dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. 

6. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak 

hanya digunakan untuk memeodelkan perangkat lunak (software) saja. 

Simbol-simbol yang sering digunakan dalam Unified Modeling  Language : 

1. Actor  ( Tokoh ) 

Merupakan pengguna sistem atau yang berinteraksi langsung dengan sistem, 

bisa manusia, aplikasi, ataupun objek lain. 
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2. Use Case ( Proses ) 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

3. Assocation ( Asosiasi ) 

Menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. 

 

2.2.2. Konsep Pemodelan Menggunakan UML 

Menurut Adi Nugroho (2010:10), sesungguhnya tidak ada batasan yang 

tegas diantara berbagai konsep dan konstruksi dalam UML, tetapi untuk 

menyederhanakannya, kita membagi sejumlah besar konsep dan dalam UML 

menjadi beberapa view. 

Suatu view sendiri pada dasarnya merupakan sejumlah kontruksi pemodelan 

UML yang merepresentasikan suatu aspek tertentu dari sistem atau perangkat 

lunak yang sedang kita kembangkan. Pada peringkat paling atas, view-view 

sesungguhnya dapat dibagi menjadi tiga area utama, yaitu : klasifikasi struktural 

(stuctural classification), perilaku dinamis (dinamic behaviour), serta pengolahan 

atau menejemen model (model management). 

Teknik pembuatan UML, menurut Henderi (2008:6), langkah-langkah 

menggunaka Unified Modeling Language (UML) sebagai berikut : 

1. Buatlah daftar business  process dari level tertinggi untuk mendefinisikan 

ativitas  dan proses yang mungkin muncul. 

2. Petakan use case untuk setiap business  process untuk mendefinisikan 

dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian 

penghalus use case diagram dan lengkapi dengan requitment, constraints 

dan catatan-catatan lain. 
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3. Buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur 

fisik sistem. 

4. Definisikan requitment lain non fungsional, security dan sebagainya yang 

juga harus disediakan oleh sistem. 

5. Berdasarkan use case diagram, mulailah dengan membuat activity diagram. 

6. Definisikan objek-objek level atas package atau domain dan buatlah 

sequence dan atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan, jika sebuah use 

case memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram 

untuk masing-masing alur. 

7. Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antar muka bagi 

pengguna untuk menjalankan skenario use case. 

8. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap 

package atau domain dipecah menjadi hirarki class lengkap dengan atribut 

dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test 

untuk menguji fungsionalitas class dan interaksi dengan kelas lain. 

9. Setelah class diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan 

pengelompokan class menjadi komponen-komponen karena itu buatlah 

component diagram pada tahap ini. Juga, definisikan test integrasi untuk 

setiap komponen meyakinkan ia bereaksi dengan baik. 

10. Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan dan 

requitment piranti lunak, sistem operasi, jaringan dan sebagainya. Petakan 

komponen kedalam node. 

11. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang  tepat digunakan : 

pendekatan use case dengan mengasign setiap use case kepada tim 
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pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap 

dengan test dan pendekatan komponen yaitu, mengasign setiap komponen 

kepada tim pengembang tertentu. 

 

2.2.3 Bangunan Dasar Metodologi Unified Modelling Language 

Menurut Nugroho (2010:117). Bangunan dasar metodologi UML 

menggunakan tiga bangunan dasar untuk mendeskripsikan sistem/perangkat lunak 

yang akan dikembangkan, yaitu : 

1. Sesuatu (things) 

Ada 4 things dalam UML, yaitu : 

a. Structural things merupakan bagian yang relative statis dalam model 

Unified Modeling language (UML). Bagian yang relative statis dapat 

berupa elemen-elemen yang bersifat fisik maupun konseptual. 

b. Behavioral things merupakan bagian yang dinamis pada model Unified 

Modeling language (UML) biasanya merupakan kata kerja dari model 

Unified Modeling language (UML), yang mencerminkan perilaku 

sepanjang ruang dan waktu.  

c. Grouping things merupakan bagian pengorganisasi dalam Unified 

Modeling language (UML).Dalam penggambaran model yang rumit 

kadang diperlukan penggambaran paket yang menyederhanakan model. 

Paket-paket ini kemudian dapat didekomposisi lebih lanjut. Paket 

berguna bagi pengelompokan sesuatu, misalnya model-model dan 

subsistem-subsistem 

d. Annotional things merupakan bagian yang memperjelas model Unified 

Modeling language (UML) dan dapat berupa komentar-komentar yang 
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menjelaskan fungsi serta cirri-ciri setiap elemen dalam model Unified 

Modeling language (UML). 

2. Relasi (Relationship) 

Ada 4 macem Relationship dalam Unified Modeling language, yaitu : 

a. Ketergantungan merupakan hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (Independent) akan mempengaruhi elemen 

yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (dependent). 

b. Asosiasi merupakan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan 

objek yang lainnya, bagaimana hubungan suatu objek dengan objek 

yang lainnya.Suatu bentuk Asosiasi adalah agregasi yang menampilkan 

hubungan suatu objek dengan bagian-bagiannya. 

c. Generalisasi merupakan hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi prilaku dan struktur data dari objek yang ada diatasnya objek 

induk (ancestor). Arah dari atas kebawah  dari objek induk ke objek 

anak dinamakan spesialisasi, sedangkan arah berlawanan sebaliknya dari 

arah bawah ke atas dinamakan generalisasi. 

d. Realisasi merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

2.2.4 Jenis-jenis Diagram UML (Unified Modelling Language) 

 Menurut Henderi (2008:5), berikut ini adalah definisi mengenai 5 diagram 

UML : 

1. Use case diagram secara grafis menggambarkan antara sistem, sistem 

eksternal dan pengguna. Dengan kata lain use case diagram secara grafis 

mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem dan dalam cara apa 
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pengguna (user) mengharapkan interaksi dengan sistem itu. Use case secara 

naratif digunakan untuk secara tekstual mengambarkan sekuensi langkah-

langkah dari setiap interaksi. 

2. Class diagram, menggambarkan struktur object sistem. Diagram ini 

menunjukan class object yang menyusun sistem dan juga hubungan antara 

class object tersebut. 

3. Sequence Diagram, secara grafis menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi dengan satu sama yang lain melalui pesan pada sekuensi sebuah 

use case atau operasi. 

4. State Chart Diagram, digunakan untuk memodelkan behavior objek khusus 

yang dinamis. Diagaram ini mengilustrasikan siklus hidup objek berbagai 

keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan event-event (kejadian) yang 

menyebabkan objek beraih dari satu state ke state yang lain. 

5. Activity Diagaram, secara grafis digunakan untuk menggambarkan 

rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun use case. Activity 

diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang  akan 

dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan hasil dari action 

tersebut. 

2.2.5. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu diagram yang berisi 

komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi 

dengan atribut-atribut. 

 

              



26 
 

Model Entity Relationship diperkenalkan pertama kali oleh P.P. Chen pada 

tahun 1976. Model ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai 

dan berisi obyek-obyek dasar yang disebut entity dan hubungan antar entity-entity 

tersebut yang disebut relationship. 

Menurut Edhy Sutanta (2011:91), pada bukunya yang berjudul “Basis Data 

Dalam Tinjauan Konseptual” Entity Relationship Diagram merupakan suatu 

model data yang dikembangkan berdasarkan objek”. 

2.2.6. Logical Record Structure (LRS) 

Menurut Hasugian dan Shidiq (2012:608) memberikan batasan bahwa 

Logical Record Structure (LRS) adalah “sebuah model sistem yang digambarkan 

dengan sebuah diagram-ER akan mengikuti pola atau aturan permodelan tertentu 

dalam kaitnya dengan konvensi ke LRS”. Perubahan yang terjadi yaitu mengikuti 

aturan-aturan sebagai berikut : 

1. Setiap entitas akan diubah kebentuk kotak. 

2. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika 

hubungan yang terjadi pada diagram-ER 1:M (relasi bersatu dengan 

cardinality M) atau tingkat hubungan 1:1 (relasi bersatu dengan cardinality 

yang paling membutuhkan referensi). 

3. Sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak tersendiri (menjadi entitas baru) 

jika tingkat hubungannya M:M (many to many) dan memiliki foreign key 

sebagai primery key yang diambil dari kedua entitas yang sebelumnya saling 

berhubungan. 

 


