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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Berikut adalah pengertian tentang sistem yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang berbeda. Menurut Teguh Wahyono (2003:3) 

sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa bagian 

yang saling berhubung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Hanif Al Fatta (2007:3) secara sederhana, sistem dapat 

diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau 

variable-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan 

saling bergantung sama lain. 

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan 

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan 

pada komponen atau elemenya. (Jogiyanto, 2005:1) 

a. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur 

mendefinisikan sebagai berikut : 

Menurut Jerry F. Gerald (1981) sistem yaitu suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan 

suatu sasaran tertentu. 

b. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada komponen atau 

elemenya mendefinisikan sebagai berikut : 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
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2.1.2 Karakteristik Sistem 

Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu 

membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut 

adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan 

sistem lainya (Hanif Al Fatta, 2007:3): 

a. Batasan (boundary) : Penggambaran dari suatu elemen atau unsur 

mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. 

b. Lingkungan (environment) : Segala sesuatu di luar sistem, 

lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap 

suatu sistem. 

c. Masukan (input) : Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) 

dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu 

sistem. 

d. Keluaran (output) : Sumber daya atau produk (informasi, laporan, 

dokumen, tampilan layer computer, barang jadi) yang disediakan 

untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. 

e. Komponen (component) : kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu 

sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi 

(output). Komponen ini bisa merupakan sub sistem dari sebuah 

sistem. 

f. Penghubung (interface) : Tempat dimana komponen atau sistem dan 

lingkungannya bertemu atau berinteraksi. 

g. Penyimpanan (storage) : Area yang dikuasai dan digunakan untuk 

penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan 

baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media 

penyangga diantara komponen tersebut bekerja dengan berbagai 

tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda 

dari berbagai data yang sama. 
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2.2 Konsep Dasar Informasi 

2.2.1 Data dan Informasi 

Menurut Teguh Wahyono (2003:2) data adalah bahan baku 

informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang 

mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk 

dari karakter, dapat berupa alphabet, angka, maupun simbol khusus. 

Informasi merupakan hasil dari pengelolahan data menjadi 

bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. (Teguh 

Wahyono, 2003:3). 

 

2.2.2 Siklus Informasi 

Pengelolahan data menjadi suatu informasi dapat digambarkan 

sebagai berikut (Teguh Wahyono, 2003:5) : 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Informasi 
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Secara sederhana dapat dikatakan bahwa data diolah menjadi suatu 

informasi. Dan pada tahapan selanjutnya, sebuah informasi akan 

menjadi data untuk terciptanya informasi lain. 

 

2.2.3 Nilai Informasi 

Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini 

berarti bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka informasi menjadi 

tidak diperlukan. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah 

informasi tersebut, ditentukan dari dua hal pokok yaitu Manfaat (use) 

dan Biaya (cost). Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya 

lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. 

 

2.2.4 Kualitas Informasi 

Kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh 3 hal, (Teguh 

Wahyono, 2003:7-9) yaitu : 

a. Relevansi 

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. 

Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya 

berbeda. 

b. Akurasi 

Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut 

tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas 

mencerminkan maksudnya. Ketidak akuratan sebuah informasi 

dapat terjadi karena sumber informasi mengalami gangguan atau 

kesengajaan sehingga merusak data-data yang asli. 

c. Tepat Waktu 

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengelolaan data, 

datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak 

akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai 
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dasar pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam 

tindakan yang akan diambil. 

 

2.3 Sistem Informasi 

Menurut Teguh Wahyono (2003:17) sistem informasi adalah suatu cara 

tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk 

beroprasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara 

yang menguntungkan. 

Pada dasarnya sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat 

oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. 

Sistem informasi menerima masukan data dan instruksi (input), 

mengelola data tersebut sesuai instruksi (process), dan mengeluarkan hasilnya 

(output). Jogiyanto (2003) menggambarkan komponen-komponen yang 

terdapat dalam sistem informasi, seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 2.2 Komponen dari Sistem Informasi 
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a. Komponen Input 

Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen 

ini merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Input yang masuk 

dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika belum dibutuhkan dapat 

disimpan terlebih dahulu di storage dalam bentuk basis data. 

b. Komponen Model 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang 

diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model–model tertentu. 

Model yang digunakan pada sistem informasi dapat berupa model logika 

yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atau model lainnya. 

c. Komponen Output 

Produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna 

bagi pemkainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem 

informasi. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data 

yang ada di basis data dan diproses dengan menggunakan model tertentu. 

d. Komponen Basis Data 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras computer                   

dan digunakan perangkat lunak untuk mengolahnya. 

e. Komponen Teknologi 

Teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Tanpa 

adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat 

menghasilkan informasi yang tepat waktunya. Teknologi mempercepat 

sistem informasi dalam pengolahan datanya. Komponen teknologi dapat 

dikelompokkan ke dalam dua macam kategori, yaitu teknologi sistem 

computer (perangkat keras dan perangkat lunak) dan teknologi sistem 

komunikasi. 
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f. Komponen Kontrol 

Kontrol digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang  dihasilkan oleh 

sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem kontrol dalam 

sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sistem 

pengendali umum dan sistem pengendali aplikasi. Sistem pengendali umum 

terdiri dari kontrol organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan 

fisik, keamanan data dan komunikasi. Sedangkan sistem pengendali 

aplikasi terdiri dari pengendalian masukan, pengendalian proses dan 

pengendalian keluaran. 

 

Dari beberapa definisi sistem informasi tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem informasi digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Fungsi sistem informasi 

bertanggung jawab untuk pengolahan data. Fungsi sistem informasi dalam 

organisasi telah berevolusi dari pencatatan manual menjadi pencatatan 

terkomputerisasi dengan menggunakan teknologi sistem informasi. 

Peran utama dari SIM menurut Jogiyanto (2003) adalah: 

1. Agar organisasi dapat beroperasi lebih efisien 

2. Agar organisasi dapat beroperasi lebih efektif 

3. Agar organisasi dapat berkomunikasi lebih baik 

4. Agar organisasi dapat berkolaborasi lebih baik 

5. Agar organisasi dapat meningkatkan usahanya dan lebih kompetitif 

 

2.4 Perangkat Sistem Informasi 

Sebuah sistem informasi yang lengkap memiliki kelengkapan sistem 

sebagai berikut (Teguh Wahyono, 2003:19-20) : 
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a. Hardware 

Bagian ini merupakan bagian perangkat keras sistem informasi. Sistem 

informasi modern meliliki perangkat keras seperti komputer, printer, dan 

teknologi jaringan komputer. 

b. Software 

Bagian ini merupakan bagian perangkat lunak sistem informasi. Sistem 

informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan 

komputer melaksanakan tugas yang harus dilakukan. 

c. Data 

Merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses labih lanjut 

untuk menghasilkan informasi. 

d. Prosedur 

Merupakan bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau proses-proses 

yang terjadi dalam sistem.  

e. Manusia  

Manusia merupakan bagian utama dalam suatu sistem informasi. Dalam 

sistem informasi, manusia dapat bertindak sebagai pembangun, pengelola, 

maupun sebagai pengguna (user) dari sistem tersebut. 

 

2.5 Basis Data / Database 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Database merupakan salah 

satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis 

dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Penerapan database dalam 

sistem informasi disebut dengan database system. 

Sistem basis data (database system) adalah suatu sistem informasi yang 

mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang 
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bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Dengan sistem basis data ini tiap-

tiap orang atau bagian dapat memandang database dari beberapa sudut pandang 

yang berbeda. Bagian kredit dapat memandangnya sebagai data piutang, bagian 

penjualan dapat memandangnya sebagai data penjualan, bagian personalia 

dapat memandangnya sebagai data karyawan, bagian gudang dapat 

memandangnya sebagai data persediaan. Semuanya terintegrasi dalam sebuah 

data yang umum. Berbeda dengan sistem pengolahan data tradisional, sumber 

data ditangani sendiri-sendiri untuk tiap aplikasinya. 

 

2.6 Entity-Relationship Model (ERM) 

Database digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur. Struktur 

data ini dapat didesain menggunkan beberapa variasi teknis. Salah satu 

diantaranya adalah entity-relationship modeling atau ERM. Model Entity-

Relationship pada awalnya disampaikan oleh Peter di tahun 1976 sebagai suatu 

cara untuk menyatukan jaringan dan menggambarkan relational database. 

Singkatnya, ERM adalah sebuah model konseptual dari data yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari entities dan relationships. 

Hasil akhir dari proses ERM adalah Entity-Relationship Diagram 

(ERD). Model data membutuhkan notasi grafis untuk merepresentasikannya. 

ERD adalah tipe dari model konseptual atau semantic data model. Ada dua 

jenis penggambaran ERD menurut Wahyudi (2008), yaitu : 

1. Binary relationships : ada lebih dari satu entitas. 

2. Recursive relationships : hanya ada satu entitas. 

 

Jenis–jenis relasi antar entitas dalam ERD jenis binary relationship menurut 

Wahyudi (2008) adalah : 

1. One-to-one, yaitu satu elemen di entitas (A) tepat berasosiasi dengan satu 

elemen di entitas (B). Contoh : pekerja dangan stasiun kerja. 
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2. One-to-many, yaitu satu elemen di entitas (A) berasosiasi nol, satu, atau 

lebih elemen yang berada di entitas (B), tetapi untuk satu elemen di entitas 

(B) hanya berelasi dengan satu elemen di entitas (A). Contoh : Departemen 

dengan proyek yang dikerjakan. 

3. Many-to-many, yaitu satu elemen di entitas (A) berasosiasi dengan nol, 

satu, atau lebih elemen di entitas (B), dan satu elemen di entitas (B) 

berasosiasi dengan nol, satu, atau lebih elemen di entitas (A). Contoh : 

pekerja dengan proyek yang dikerjakan. 

 

 

 

Gambar 2.3 Notasi kardinalitas crows foot 

 

One-to-one, One-to-many dan Many-to-many sering disebut dengan derajat 

kardinalitas (Cardinality degree). Derajat kardinalitas mendefinisikan relasi di 

antara sejumlah entitas. Dalam perkembangannya ada berbagai variasi atau cara 

yang berbeda dalam menuliskan notasi kardinalitas. Berikut penggambaran 

notasi kardinalitas berdasarkan crows foot, terlihat pada Gambar 2.3 

 

2.7 Konsep Database 

Penting untuk mengerti bagaimana data ditampilkan sebelum 

mempertimbangkan kegunaan-kegunaan database. Berikut adalah 

hirarki/jenjang data (Faried Irmansyah, 2003:2) : 
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Gambar 2.4 Hirarki data 

 

a. Characters merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter 

numerik, huruf ataupun karakter-karakter khusus (special characters) yang 

membentuk suatu item data/field. 

b. Field merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukan suatu 

item dari data, seperti misalnya nama, alamat dan lain sebagainya. 

Kumpulan dari field membentuk suatu record. Ada empat tipe field yang 

dapat disimpan, (Jeffrey L. Whitten, 2004 : 520) yaitu : 

1. Primary key adalah field yang merupakan identitas unik sebuah record 

di dalam sebuah field. 

2. Secondary key adalah sebuah field yang mengidentifikasi record 

tunggal atau subner dari record yang terkait. 

3. Foreign key adalah field yang menujukan pada record di dalam field  

yang berbeda didalam sebuah database. 

4. Descriptive field adalah field yang bukan key. Record merupakan 

kumpulan dari field yang membentuk suatu record. 
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c. Record menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Kumpulan dari 

record membentuk suatu file. Misalnya file personalia, tiap-tiap record 

dapat mewakili data tiap-tiap karyawan. 

d. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data 

yang sejenis. Misalnya file mata pelajaran berisi data tentang semua mata 

pelajaran yang ada. 

 

2.8 ERD (Entity-Relationship Diagram) 

ERD merupakan output/hasil akhir dari proses analisis entity-

relationship model. Unsur – unsur yang terdapat dalam ERD adalah : 

1. Entitas (Entity) 

Entitas adalah objek yang (harus) ada di suatu unit usaha yang akan 

dibuat komputerisasinya, atau entitas adalah sebuah objek yang unik yang 

bisa dibedakan antara satu objek dengan objek lainnya (discrete object). 

Entitas juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang nyata atau abstrak 

tentang data yang akan kita simpan. Tiap entitas dibagi dalam lima kelas, 

yaitu : aturan (rules), kejadian (events), lokasi (locations), sesuatu yang 

nyata (tangible things), atau konsep (concepts). Entitas diklasifikasikan 

sebagai mandiri (independent) atau bergantung (dependent). Sebuah 

independent entity adalah entitas yang tidak menggantungkan diri pada 

entitas lainnya untuk mengidentifikasinya. Sebuah dependent entity adalah 

entitas yang tergantung pada entitas lainnya untuk mengidentifikasinya. 

Dengan kata lain, keberadaan dependent entity tidak ada artinya tanpa 

adanya independent entity. Setiap entitas (kecuali dependent entity) harus 

memiliki kunci atribut (entity’s primary key). Notasi grafis entitas dalam 

penggambaran ERD terlihat pada Gambar berikut : 
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Gambar 2.5 Lambang entitas pada ERD 

 

2. Relasi (Relationship) 

Relasi adalah keterhubungan atau keterkaitan antara satu entitas dengan 

satu atau lebih entitas lain. Notasi grafis relasi dalam penggambaran ERD 

terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Lambang relasi pada ERD 

 

3. Atribut (attribute) 

Atribut atau field adalah suatu karakteristik yang digunakan untuk 

menggambarkan seluruh bagian dari record. Kata lain dari atribut adalah 

elemen data. Contohnya, elemen data untuk mahasiswa terdiri dari Nama, 

Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, NIM dan sebagainya yang dibutuhkan 

oleh universitas. Sebuah atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang 

dapat mengidentifikasi secara unik (tunggal dan hanya ada satu) dari 

seluruh record yang ada disebut dengan kunci primer (primary key) atau 

pengidentifikasian (identifier). Notasi grafis relasi dalam penggambaran 

ERD terlihat pada gambar berikut : 

 

 



20 

 

Universitas 17 Agustus 1945   

 

 

 

 

Gambar 2.7 Lambang atribut pada ERD 

 

2.9 Metode Pengembangan Sistem 

Dalam mengembangkan sebuah sistem informasi, metode yang 

digunakan disesuaikan dengan sistem yang berjalan, sumber daya sistem 

informasi, hasil yang diinginkan dari sistem informasi dan jadwal pemakaian 

sistem informasi tersebut (Jogiyanto, 2003). Metode–metode yang dapat 

digunakan dalam mengembangkan sistem informasi adalah : 

1. Metode System Development Life Cycle (SDLC) 

Merupakan metode pengembangan secara konvensional yang biasanya 

dikerjakan oleh seorang analis sistem (system analyst), yaitu orang yang 

didik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Alasan 

menggunakan seorang analis sistem pada metode ini karena digunakan 

untuk mengembangkan sistem informasi yang kompleks, sehingga 

permasalahan dapat dipecahkan dan kebutuhan pemakai sistem dapat 

diidentifikasi dangan benar. Tahapan yang harus dilalui saat menggunakan 

metode ini adalah tahap analisis, perancangan, implementasi dan perawatan 

sistem. 

2. Metode Paket 

Pengembangan metode paket adalah dengan cara membeli paket perangkat 

lunak yang sudah ada. Paket ini dikembangkan oleh pihak ketiga, yaitu 

analis sistem penjual paket. Paket yang sudah dibeli dapat dioperasikan 

oleh departemen sistem informasi atau langsung digunakan oleh pemakai 

sistem. Paket aplikasi banyak tersedia di pasaran karena banyak aplikasi 

bisnis yang bersifat umum, seperti misalnya aplikasi akuntansi, keuangan 
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dan aplikasi – aplikasi lainnya. Paket yang tersedia dapat berupa program 

aplikasi sederhana, misalnya hanya aplikasi penggajian atau aplikasi 

persediaan saja, sampai dengan aplikasi yang lengkap dan kompleks seperti 

ERP. Jika paket tersedia, perusahaan tidak perlu merancang dan menulis 

sendiri program aplikasinya. 

3. Metode Prototyping 

Merupakan metode pangembangan secara bertahap, yaitu dengan 

menggembangkan suatu prototype yang sederhana dan ditingkatkan dari 

waktu ke waktu, sampai pada akhirnya selesai dikembangkan. Prototype 

dikembangkan oleh sistem analis dan hasilnya dapat dioperasikan langsung 

oleh pemakai sistem. 

4. Metode End User Development (EUD) 

Dalam menggunakan metode ini, pengembangannya dilakukan oleh 

pemakai sistem itu sendiri dan hasilnya juga akan digunakan oleh pemakai 

sistem itu sendiri. Faktor penentunya adalah efek dari sistem yang akan 

dikembangkan. Jika efeknya sempit, yaitu hanya pada individu pemakai 

sistem yang sekaligus pangembang sistem itu saja, metode EUD tepat 

digunakan. Sebaliknya, jika efeknya luas sampai ke organisasi, maka dapat 

berbahaya karena jika terjadi kesalahan akan berpengaruh pada pemakai 

lainnya dan organisasi secara luas. 

5. Metode Outsourcing 

Pengembangan metode ini dilakukan oleh pihak ketiga sekaligus 

dioperasikan oleh pihak ketiga. Pemakai sistem dapat menerima informasi 

secara periodic dari pihak ketiga atau dapat menggunakan teminal yang 

dihubungkan ke tempat pihak ketiga yang mengoperasikannya. Metode ini 

biasanya digunakan jika tidak memiliki sumber daya yang baik, misalnya 

tidak mempunyai analis yang berkualitas dan tidak mempunyai teknologi 

yang memadai. 
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2.10 Tahapan Pengembangan Sistem dengan Metode Prototyping 

Pertimbangan utama dalam penggunaan metode ini adalah jadwal 

pemakaian sistem informasi yang harus segera, tidak dapat menunggu terlalu 

lama. Metode prototyping banyak digunakan untuk mengembangkan system 

informasi yang harus segera dioperasikan jika tidak, permasalahan tidak dapat 

diselesaikan secara cepat dan proses pengambilan keputusan menjadi terlambat. 

Prototype adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian 

dari suatu sistem. Setelah dioperasikan, prototype ditingkatkan terus sesuai 

dengan kebutuhan pemakai yang meningkat juga.  

Prototyping adalah proses pengembangan secara cepat untuk digunakan 

terlebih dahulu dan ditingkatkan terus menerus, sampai didapatkan sistem yang 

utuh. Proses membangun sistem ini dengan membuat prototype atau model 

awal, mencobanya, meningkatkannya dan mencobanya lagi dan 

meningkatkannya dan seterusnya sampai didapatkan sistem yang lengkap, yang 

disebut dengan proses iteratif dari pengembangan sistem. Tahapan–tahapan 

yang dilakukan dalam pengembangan sistem metode prototyping menurut 

Jogiyanto (2003) terlihat pada Gambar di bawah ini : 
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Gambar 2.8 Tahapan metode prototyping 

 

1. Identifikasi kebutuhan pemakai 

Perancang sistem dapat mewawancarai pemakai sistem tentang kebutuhan 

pemakai sistem yang paling minimal terlebih dahulu. 

2. Membangun prototype 

Prototype dibangun oleh pembuat sistem dengan cepat. Hal ini 

dimungkinkan karena pembuat sistem hanya membangun bagian yang 

paling mendasar dahulu dari keseluruhan sistem. Hal lainnya yang 

memungkinkan pembuat sistem membangun prototype dengan cepat adalah 

dengan menggunakan alat–alat bantu generasi terbaru seperti DBMS dan 

CASE. 
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3. Merevisi dan meningkatkan prototype 

Pemakai sistem dianjurkan untuk menggunakan prototype, sehingga dapat 

menilai kekurangan–kekurangan dari prototip, sehingga dapat member 

masukan kepada pembuat sistem. 

4. Merevisi dan meningkatkan prototype 

Pembuat sistem memperbaiki prototype berdasarkan keinginan dari 

pemakai sistem atau berdasarkan pengalamannya untuk membuat sistem 

sejenis yang baik. Jika prototype belum lengkap, maka proses iterasi 

diulangi lagi dari nomer 3. 

5. Jika prototype sedah lengkap dan telah menjadi sistem yang dikehendaki, 

proses iterasi dihentikan. 

 

Kelebihan dari metode prototyping : 

1. Sistem dapat dikembangkan dengan cepat. 

2. Dapat mengakomodir ketidakpastian dalam rancangan. 

3. Melibatkan pemakai sistem dalam tahapan pengembangan. 

 

Kekurangan dari metode prototyping : 

1. Kualitas sistem kurang baik karena basis data tidak terintegrasi dengan 

baik. 

2. Dokumentasi dari perancangan sistem kurang baik. 

 

2.11 Penelitian Sebelumnya 

1. Penelitian Rianto (2013: 7-8) 

“Sistem Informasi Inventarisasi Alat/Barang di SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo Berbasis Web”. Metode yang digunakan dalam sistem ini 

memanfaatkan web sebagai media akses dengan bahasa pemrograman 

menggunakan Java Server Page (JSP), Apache Tomcat sebagai Web 

Server, dan MYSQL sebagai media penampung database. Hasil pengujian 
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sistem ini dapat memberikan informasi dan membantu pengguna dalam 

melakukan pendataan barang, dan pelacakan di mana posisi barang itu 

berada. Sistem ini memberikan laporan peminjaman barang berdasarkan 

harian, bulanan, dan tahunan. Hasil pengujian kinerja aplikasi berdasarkan 

survei terhadap 10 responden dari segi tampilan sebanyak 40% menyatakan 

baik, untuk pengujian kinerja aplikasi berdasarkan kecepatan sebanyak 

50% menyatakan cepat, dan dari hasil pengujian berdasarkan user friendly 

sebanyak 70% menyatakan mudah dalam pengoperasian. Hasil komulatif 

dari ketiga pengujian tersebut diperoleh hasil rata-rata sebesar 53,3% dalam 

penggunaan aplikasi tersebut. 

 

2. Penelitian Tristya Novrendika (2013) 

Sistem Informasi Inventaris Barang Museum Keraton Surakarta. Penelitian 

itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, Javascript dan 

HTML, sedangkan untuk pengelolaan basis data menggunakan MYSQL. 

Metode penelitian yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini 

adalah SDLC (System Development Life Cycle). Sistem ini berisi tentang 

barang-barang inventaris yang ada di dalam Museum Keraton Surakarta 

yang hanya di tampilkan agar pengunjung situs web, dapat melihat koleksi 

museum tersebut. Sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah 

pengolahan data dan informasi inventaris barang Museum Keraton 

Surakarta. 

 

3. Penelitian (DharmoOetomo, 2002 : 20) 

”Komputer sebagai alat yang mempermudah pekerjaan manusia semakin 

berkembang sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan komputer sebagai alat 

bantu sudah meluas dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang 

pendidikan” 
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4. Penelitian (Heru Setiawan, 2009 : 135) 

“Memberikan hasil/ penjelasan kebijakan dan implementasi Sistem 

Teknologi informasi sudah tepat, efektif, efisien dan bermanfaat bagi 

organisasi” 

 

5. Penelitian (Fitri Handayani, 2010) 

“Sistem informasi inventory pada perusahaan handuk lumintu penelitian 

tersebut di buat menggunakan pemrograman berbasis website dan untuk 

pengolahan database menggunakan MySQL. Sistem ini berisi tentang 

inventori transaksi barang yaitu handuk untuk keluar masuk penjualan di 

perusahaan handuk lumintu” 

 

 

 

 


