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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi internet merupakan teknologi yang mendorong 

perkembangan manusia dalam melakukan aktifitas, salah satu manfaat dari 

perkembangan teknologi ini dapat mempermudah mendapatkan informasi dengan 

cepat. Perkembangan teknologi tidak akan dapat dihasilkan tanpa campur tangan 

sumber manusia untuk mengelola dan merawatnya dengan baik untuk 

mendapatkan dan menghasilkan informasi. Komputer dan teknologi adalah alat 

bantu yang paling cepat. Penggunaan komputer bias diterapkan dalam berbagai 

bidang dan semua kalangan, kemajuan teknologi inilah yang mengharuskan 

instansi mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan 

kemampuannya di dalam mengelola data-data dan informasi (Yusondra, (2020). 

Kantor Desa merupakan salah satu bagian dari jajaran pemerintahan yang 

wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah kabupaten/kota satu tingkat dibawah 

kecamatan. Dengan adanya salah satu Kantor Desa Bassiang yang tentu saja 

terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, 

Provinsi Sulawesi-selatan, yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang 

melakukan administrasi kependudukan, Kantor Desa Bassiang ini juga melakukan 

pendistribusian bantuan dari pemerintahan pusat. Desa Bassiang juga merupakan 

sebuah desa yang membutuhkan sistem informasi administrasi yang dapat 

melakukan pengelolaan data terkait proses pemberian informasi tentang Desa 

Bassiang, pengelolaan data yang berjalan saat ini masih tercetak ke dalam buku 

data demografi. Dalam pelayanan dan informasi ke publik masih dilakukan 

dengan secara langsung atau tidak terkomputerisasi, semua data dicatat ke dalam 

buku.  

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem media informasi yang mampu 

menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di Kantor Desa Bassiang, 

yang diharapkan sistemnya dapat lebih baik. Suatu sistem yang dimaksud adalah 

sebuah website pemerintahan membantu  masyarakat dalam mengetahui berbagai 

potensi yang ada pada Desa Bassiang. Jika sebelumnya melakukan pengelolaan 

data terkait penyebaran informasi tentang Desa Bassiang dengan secara langsung, 
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maka dengan sistem yang baru semua masalah akan dapat teratasi dengan baik 

sehingga mampu mengurangi suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi 

sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat diambil rumusan masalahnya adalah “merancang dan membangun sistem 

informasi berbasis website pada Kantor Desa Bassiang?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dilakukan 

adalah merancang dan membangun website yang digunakan oleh Kantor Desa 

Bassiang”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat penelitian yang di rancang atau membangun pada 

website Kantor Desa Bassiang bermanfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Bagi Kantor Desa Bassiang  

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam mempermudah pegawai Kantor Desa 

Bassiang dalam menyampaikan informasi yang ada serta memperlancar dan 

mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi dan dapat 

meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi 

bagi aparatur desa. 

2. Manfaat  Bagi Terhadap Akademik  

Manfaat peneliti terhadap akademik ini dapat dijadikan referensi untuk 

mahasiswa terhadap langkah  pengembangan selanjutnya. 

3. Manfaat Bagi Penulis 

  Manfaat bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan dalam 

pengaplikasian teknologi dan mengetahui media yang tepat dalam penyebaran 

informasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

 Kajian teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), defenisi, dan skripsi 

yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh, melalui 

spesifikasi hubungan antar variabel, penelitian ini dapat digunakan dalam 

penyusunan skripsi yaitu “Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Website 

Pada Kantor Desa Bassiang”. 

 

1. Pengertian Rancang Bangun  

  Menurut Samania, dkk (2020) Rancang bangun adalah kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

Menurut Nugroho (2016), perancangan merupakan proses pengembangan 

spesifikasi yang baru berdasarkan rekomendasi hasil sebuah analisis sistem. 

Menurut Pressman (dalam Sari, 2017), “rancang bangun merupakan kegiatan yang 

menciptakan sistem baru yang dapat mengganti dan memperbaiki sistem yang 

telah ada lebih baik secara keseluruhan maupun sebagian”.  

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan 

adalah tahap analisis siklus pada pengembangan sistem yang menggambarkan 

sebagaimana suatu sistem yang dibentuk. 

 

2. Konsep Dasar Website 

a. Website  

  Menurut Paryanta, dkk (2017), Website merupakan suatu halaman yang 

ditampilkan di sebuah internet yang memuat informasi-informasi tertentu. Menurut 

Hidayat, dkk (2017), Website merupakan sekumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks gambar diam maupun gerak, 

animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk serangkaian bangunan yang saling terkait. Menurut 

Destiningrum & Adrian (2017), Website merupakan sebuah software yang 

berfungsi untuk menampilkan dokumen pada sebuah website yang membuat 
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pengguna website dapat mengakses internet melalui software yang terkoneksi 

dengan internet. 

  Dari beberapa pengertian website di atas menurut masing-masing para ahli 

dapat disimpulkan bahwa website merupakan sekumpulan halaman yang dapat 

menampilkan teks, gambar, animasi dan video. Website dibagi menjadi dua 

golongan yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk rangkaian 

bangunan yang saling terkait ke satu halaman web ke halaman web lainnya. 

 

b. Internet 

  Menurut Kuswandi, dkk (2021), internet adalah sebagai inter-connected 

network. Menurut Macdoms (dalam Ibnu, 2020), internet atau jaringan komputer 

internasional adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer local atau LAN 

yang saling terhubung. Menurut Salahuddin (dalam Ibnu, 2020), internet adalah 

sekumpulan jaringan berbeda yang saling terhubung bersama sebagai satu 

kesatuan dengan menggunakan berbagai macam TCP/IP. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa internet memiliki 

pengertian sebagai jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan satu 

komputer dengan komputer lainnya. Telah berkembang, sehingga dapat 

digunakan untuk berbagai jenis gadget, termasuk handphone dan tablet. 

 

c. WWW (World Wide Web) 

  Menurut Nurhaddad, (2017), Worl Wide Web (WWW) adalah salah satu 

sistem yang terkait dengan dokumen yang digunakan sebagai media untuk 

menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. 

Menurut Ibrahim, dkk (2018), World Wide Web merupakan sekumpulan komputer 

yang menyediakan berbagai layanan informasi yang biasa disebut server dan di 

dalamanya terdapat sekumpulan komputer yang terintegrasi satu sama lainnya 

dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang rumit sehingga mereka dapat 

berkomunikasi dengan cepat. Menurut Nugroho, (dalam Norida, 2017), World 

Wide Web (WWW) yaitu sebuah bagian dari internet yang sangat dikenal dengan 

dunia internet, dengan adanya World Wide Web  (WWW) seorang pengguna dapat 

menampilkan sebuah halaman virtual yang disebut dengan website. 
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  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa World Wide Web 

(WWW) merupakan penyediaan berbagai layanan informasi yang biasa disebut 

server yang menampilkan suatu media yang berupa teks, gambar, multimedia dan 

lainnya pada sebuah halaman virtual (website). 

 

d. Web Browser 

  Menurut  Sibero, (dalam Hidayat, dkk (2017), Web browser merupakan 

aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan 

sumber informasi web. Menurut Solichin, (2016), Web browser merupakan 

perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber 

informasi di internet yang dengan mudahnya, browser digunakan untuk 

menampilkan halaman-halaman web. Seluruh komponen web termasuk teks, 

gambar, dan komponen lain yang di bangun dengan teknologi client-side  

scripting dapat ditampilkan di web browser.  Menurut Abdulloh, (2016), web 

browser digunakan untuk menampilkan hasil website yang telah dibuat. 

  Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Web browser 

merupakan suatu software yang digunakan sebagai media untuk menampilkan 

informasi kepada pengguna. 

 

e. HTML (Hypertext Markup Language) 

  Menurut Yudhanto & Purbaya (dalam Fandhilah, dkk, 2017), HyperText 

Markup Language (HTML) adalah salah satu bahasa pemrograman penyusunan 

sebuah situs web paling awal dan biasanya digunakan untuk menentukan tata 

tampilan web ataupun berbagai informasi statis. Menurut Abdulloh, (2016), Hyper 

text language (HTML) adalah bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan 

halaman web  yang dilakukan dengan HTML.  

  Dari beberapa pengertian HTML (HypeText Markup Language) di atas 

dapat disimpulkan bahwa  HTML (HyperText Markup Languange) merupakan 

sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyusun sebuah script dari  

langkah awal pada halaman HTML membuat halaman website yang ditampilkan 

atau diakses menggunakan web browser. 
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f. Web Server 

  Menurut Arief, dkk (2018), Web server merupakan sebuah bentuk server 

yang digunakan untuk menyimpan halaman website atau homepage, Apache 

adalah server yang merupakan turunan dari web server yang dikeluarkan oleh 

NSCA HTTP di sekitar tahun 1995. Menurut Indriyani, (2016), Web Server 

merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk 

menampilkan serta melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang telah 

disediakan oleh server web. Menurut Josi, (2017), Web server merupakan sebuah 

perangkat lunak server yang berfungsi untuk menerima permintaan HTTP dan 

HTTPS dari klien yang di kenal dengan web browser dan mengirimkan kembali 

hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen 

HTML. 

  Dari beberapa pengertian web server di atas dapat disimpulkan bahwa web 

server  merupakan suatu software yang menyimpan halaman website dan 

berfungsi untuk menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS dan dapat 

mengirim file yang hasilnya dalam bentuk halaman web berbentuk dokumen 

HTML. 

 

g. Database MySQL  

  Menurut Siregar & Sundari, (2016), MySQL di kembangkan oleh 

pengembang dan konsultan database bernama MySQL AB sekitar tahun 1994 di 

Swedia. Tujuan awal dikembangkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web 

pada client. Menurut Nirmala, dkk (2019), MySQL adalah sistem manajemen 

database SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. Sistem 

database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi user, dan 

SQL database managemet system (DBMS). Menurut Raharjo, (dalam Hidayat, 

2017), MySQL merupakan software RDBMS (atau server database) yang dapat 

mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah 

sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user) dan dapat melakukan 

suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-threaded). 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa MySQL 

merupakan sistem manajemen yang mendukung beberapa fitur seperti 
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multithreaded, multiuser dan SQL database management system yang 

mengembangkan aplikasi berbasis web pada client. 

 

h. XAMPP  

  Menurut Josi. A, (2017), Xampp  merupakan sebuah aplikasi yang dapat 

menjadikan komputer sebagai server. Adapun kegunaan xampp ini untuk 

membuat jaringan local itu sendiri dalam artian dapat membuat sebuah website 

dengan offline.  Menurut Suprianto & Matsea, (2018), Xampp merupakan 

perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan 

kompilasi dari beberapa program. Sedangkan menurut Siregar & Sundari, (2016) 

“Xampp merupakan salah satu paket instalasi Apache, PHP, dan MySQL dengan 

secara instan yang dapat digunakan untuk membantu proses instalasi yang instan”. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Xampp 

merupakan suatu sistem operasi yang termasuk kompilasi dari beberapa program 

yang digunakan untuk membantu proses instalasi. 

 

i. Pemrograman PHP 

  Menurut Saputra, (2018), PHP akronim dari Hypertext Processor 

merupakan open source yang banyak digunakan sebagai tujuan utama scripting 

language, desain untuk digunakan pada pengembangan website, PHP berawal dari 

personal home page tools, yaitu dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf untuk 

membantu user dengan web task. Menurut Sari, (2017),  pemrograman PHP 

adalah singkatan dari PHP Hypertext Processor, saat pertama kali dikembangkan 

oleh programmer bernama Rumus Lerdoff, PHP awalnya adalah singkatan dari 

Personal Home Page Tools. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemrograman 

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat scripting 

untuk pengembangan aplikasi web berbasis server (server-side)yang dilengkapi 

berbagai macam pendukung. 

 

j. Sublime Text 

  Menurut Haughe, (dalam Suprianto & Matsea, 2018), menjelaskan bahwa 

sublime text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan 

diberbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi phyton 
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API. Sedangkan menurut Kusuma & Nita, (2019), “Sublime text merupakan salah 

satu  text editor yang sangat powerfull yang dapat meningkatkan produktivitas dan 

mengembangkan kualitas kode yang tinggi”. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sublime Text 

merupakan suatu perangkat lunak text editor yang mendukung banyak bahasa 

pemrograman dan bahasa markup.  

 

k. Framework 

           Menurut Suprayogi & Rahmanesa, (2019), Framework merupakan 

kumpulan kode berupa library dan tool yang dipadukan sedemikian rupa menjadi 

satu kerangka kerja (Framework) agar memudahkan dan memperoleh proses 

pengembangan aplikasi website. Menurut Romadhon & Desmulyati, (2019), 

mengemukakan bahwa framework adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar 

yang membentuk aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain 

sehingga dalam pembuatan aplikasi website, diharuskan mengikuti aturan dari 

framework tersebut. Menurut Suprayogi & Rahmanesa, (2019), menjelaskan 

bahwa framework merupakan kumpulan kode berupa library dan tool yang 

dipadukan sedemikian rupa menjadi satu kerangka kerja (framework) agar 

memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi website. 

  Dari beberapa pengertian di atas, maka kesimpulan yang bisa ditarik yaitu 

framework merupakan kumpulan perintah-perintah atau aturan-aturan yang saling 

berkaitan dalam pembuatan website sehingga programmer akan lebih mudah 

melakukan perubahan terhadap aplikasinya (website). 

 

L. CodeIgniter 

Menurut Suharsana, dkk (2016), CodeIgniter merupakan sebuah framework 

yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis website yang disusun 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dalam codeIgniter (CI) terdapat 

beberapa macam kelas (class) yang berbentuk library dan helper, keduanya 

berfungsi untuk membentuk programmer dalam mengembangkan aplikasinya. 

Menurut Sidik, (dalam Winanjar & Susanti, 2021), menjelaskan bahwa 

CodeIgniter merupakan sebuah framework PHP yang bersifat open source dan 

menggunakan metode MVD (Model, View, Controller), untuk memudahkan 
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developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web 

tanpa harus membuatnya dari awal. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa CideIgniter 

merupakan pengembangan aplikasi dengan menggunakan PHP yang bekerja 

untuk membuat sebuah program yang lebih sistematis. 

 

m.  Microsoft Visio 2010 

  Menurut Khairul & Widjaja, (2018), Microsoft Visio adalah aplikasi utama 

untuk membuat semua diagram bisnis, mulai dari flowchart, network diagram, 

dan organization charts, untuk membuat denah dan brainstorming diagram. 

Sedangkan menurut Setiadi, (dalam Muchtar, A.A 2019) menjelaskan bahwa 

Microsoft visio (atau sering disebut visio) adalah sebuah program aplikasi 

komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, diagram alur 

(flowchart), brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft 

corporation aplikasi ini menggunakan grafik vector untuk membuat diagram-

diagramnya. Menurut Rahmaningtias & Hati, (2020), Microsoft office visio 

merupakan software yang digunakan untuk membuat diagram atau chart. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Microsoft visio  

merupakan aplikasi (software) yang digunakan untuk membuat diagram atau 

flowchart dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft corporation 

menggunakan grafik vector. 

 

n.  Research & Development (R&D) 

  Menurut Wulantina & Maskar, (2019), penelitian dan pengembangan 

merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. Prosedur penelitian yang dilakukan 

peneliti dalam pengembangan ini diadaptasi dari langkah-langkah pengembangan 

yang dikembangkan oleh Borg & Gall tersebut dengan pembatasan . Research and 

Development (R&D). Menurut Zuhriyah, (2019), yang terdiri dari 10 tahap, yaitu 

potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, uji coba 

pemakaian, revisi produk, produk massal. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Research and 

Development (R&D) merupakan metode penililtian yang digunakan untuk 
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menghasilkan produk tertentu untuk menghasilkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada. 

 

o. Entity Relationship Diagram (ERD) 

  Menurut Alfarizi, dkk (2018), Diagram ERD (Entity Relationship Diagram) 

merupakan representasi grafis himpunan entitas, relationship, dan konstrain 

integritas dapat dihasilkan dalam aktivitas-aktivitas pembangunan dan konstrain 

integritas pada entitas atau relationship merupakan bagian penting spesifikasi 

entity relationship diagram (ERD). Sedangkan menurut Anwar & Irawan, (2017), 

ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan suatu model data yang 

dikembangkan berdasarkan objek. Adapun menurut Yanto, Fauzi & Jariyah, 

(2018), Entity Relationship Diagram merupakan sebuah pendekatan dalam 

perancangan basis data yang dimulai dengan mengidentifikasikan data-data 

terpenting yang disebut dengan entitas dan hubungan antara entitas-entitas 

tersebut yang digambarkan dalam satu model. 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Entity 

Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah representasi model basis data 

yang disebut dengan entitas, relationship, dan konstrain. 

 

3. UML (Unified Modelling Language) 

  Menurut Nugroho, (dalam Rizan & Hamidah 2016), UML (Unified 

Modeling Language) adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak 

yang ber paradigma (berorentasi objek)”. Menurut Nirsal, dkk (2019) UML 

merupakan salah satu bahasa pemodelan dalam pembuatan suatu sistem yang 

digunakan sebagai desain dan analisis suatu sistem. Sedangkan menurut Rosa & 

Salahuddin, (dalam Muchtar, A.A 2019), UML  merupakan salah satu bahasa 

standar yang digunakan di dunia industri untuk mendifiniskan reqrument, 

membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam 

pemrograman berorentasi objek. Menurut Fowler, (dalam Lubis, 2016), Unified 

Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi gratis yang didukung oleh 

mata model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat 

lunak, khususnya sistem yang dibangun dengan menggunakan pemrograman 

berorentasi objek (OOP). 



11 

 
 

 
 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UML (Unified 

Modeling Language) merupakan sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau 

gambar untuk memvisualisasikan, dan membangun perangkat lunak berbasis 

objek (Object Oriented Programming). 

 

a. Use Case Diagram 

  Use case diagram mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna 

sistem dengan sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang 

bagaimana sistem tersebut digunakan. 

Tabel 1. Komponen Use Case Diagram. 

No

. 
Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2  Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri (independent). 

3  Generalizatio

n 

 

Hubungan dimana objek anak (descendent 

berbagi perilaku dan struktur data dari 

objek yang ada diatasnya objek induk 

(ancestor). 

4  Include 

 

Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit.  

5 
 

Extend 

 
Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

7 

 

Sistem 

 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

8 

 

Use Case 

 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

9 

 

Note 

 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

Sumber: Rosa & Salahuddin (dalam Muchtar, A.A 2019) 
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b. Class Diagram  

  Class Diagram merupakan gambaran jenis objek dalam sistem dan sebagai 

jenis hubungan statis yang ada di antara mereka. Class Diagram juga 

menunjukkan sifat-sifat dan operasi dari sebuah kelas dan kendala yang berlaku 

untuk cara objek yang terhubung.  

Tabel 2. Komponen Class Diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Generalizatio

n 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

2 
 

Narcy 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi dengan 

lebih dari 2 (dua) objek. 

3 Class1

 
Class 

 

Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

4 

 

collaboration 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi semua aktor. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 

suatu objek. 

6  Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang tergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri. 

7  Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

Sumber: Rosa & Salahuddin (dalam Muchtar, A.A 2019) 

 

c. Activity Diagram 

  Activity Diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika procedur, 

proses dalam sistem dan proses kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini 

memainkan peran mirip sebuah diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara 

diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior 

variabel 

Tabel 3. Komponen Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Activity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain. 

2 
 

Action 

 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 
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3  Intital 

Node 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 

Activity 

Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

 

5 
 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi bebarapa aliran. 

Sumber: Rosa & Salahuddin (dalam Muchtar, A.A 2019) 

d. Sequence Diagram 

  Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram biasa digunakan untuk 

menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons 

dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.  

Tabel 4. Komponen Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

LifeLine 

 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi. 

3 
 

 

Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa & Salahuddin (dalam Muchtar, A.A 2019) 

4. Black Box Test 

  Menurut Setiyani, (2019), Black Box Testing merupakan pengujian kualita 

perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian 

black box testing bertujuan untuk menemukan fungsi yang tidak benar, kesalahan 

pada struktur data, kesalahan performasi, kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

Dalam pengujian black box testing digunakan alat untuk menjawab data yang 

disebut dengan pengujian penerimaan pengguna, dokumen ini berisi deskripsi 

indikator dari prosedur-prosedur pengujian fungsioanlitas dari perangkat lunak. 

Sedangkan menurut Lestari, dkk (2019), menjelaskan bahwa black box testing 

juga dikenal sebagai behavioral testing adalah metode pengujian perangkat lunak 
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dimana struktur internal, desain dan implementasi bagian yang diuji tidak 

diketahui oleh penguji, dalam pengujian black box yang diujikan adalah 

fungsionalitas dan non fungsionalitas. Untuk menguji sistem aplikasi yang 

dirancang, perlu menggunakan pengujian black box. Klasifikasi black box testing 

mencakup beberapa pengujian yaitu: 

a. Pengujian fungsional, pengujian ini dilakukan dalam bentuk tertulis untuk 

memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang diharapkan. 

b. Pengujian asap (smoke testing), pengujian ini dilakukan untuk memeriksa 

apakah aplikasi tersebut sudah siap untuk pengujian yang lebih besar dan 

bekerja dengan baik tanpa cela sampai tingkat yang paling diharapkan. 

c. Recorvery testing, pengujian ini pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa 

seberapa cepat dan baiknya aplikasi bisa pulih terhadap semua jenis crash atau 

kegagalan hardware masalah bencana dan lain-lain. 

 Black Box adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji 

fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. 

Pengetahuan khusus dari kode aplikasi/struktur internal dan pengetahuan 

pemrograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus dibangun di sekitar 

spesifikasi dan persyaratan, yakni, aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. 

Menggunakan deskprisi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, 

persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. 

Pengujian pada black box berusaha menemukan kesalahan seperti: 

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

b. Kesalahan interface 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal  

d. Kesalahan kinerja 

e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian yang relevan sebagai berikut: 

a. Penelitian menurut Yusondra, (2020), “Perancangan Sistem Informasi 

kependudukan berbasis website” proses pengelolaan data kependudukan di 

Desa Lahang Baru yang sedang berjalan terdapat beberapa permasalahan yang 
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diidentifikasi yaitu kesulitan dalam pencarian data karena masih tersimpan 

dalam bentuk dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem 

informasi menggunakan UML sedangkan bahasa pemrogramannya 

menggunakan PHP dan untuk database menggunakan XAMPP versi 3.2.1.  

b. Penelitian menurut Siregar & Sundari, (2016), “Perancangan Sistem Informasi 

Pengelolaan Data Kependudukan Desa (Studi Kasus Dikantor Desa Sangiang 

Kecamatan Sepatan Timur)” Perkembangan zaman yang serba modern dan 

teknologi informasi yang semakin cepat berkembang sehingga menciptakan 

persaingan yang semakin ketat hamper seluruh aspek kehidupan. Hal ini 

mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kemudahan proses segala bidang 

kerja dapat berjalan dengan cepat. Sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

kantor tersebut yaitu memberikan kemudahan dalam kegiatan pengelolaan data 

kependudukan berdasarkan mutasi, jenis kelamin dan kelompok usia, surat-

menyurat ataupun menyampaikan informasi data kependudukan secara cepat, 

akurat dan terintegrasi. Metodologi yang digunakan yaitu OOAD (object 

analysis and design) dengan pendekatan analisa dan pengembangan 

berorentasi objek mulai dari menganalisis sistem yang berjalan melalui UML 

(Unified Modeling Language), melakukan elistasi, serta menggambarkan 

sistem yang diusulkan melalui UML (Unified Modeling Language), dengan 

bahasa pemrograman PHP serta database yang digunakan MySQL. 

c. Penelitian menurut Rozi & lestiawan, (2017), Di era ekonomi daerah, desa 

merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama dalam 

pelayanan publik. Masalah yang timbul yang dihadapi adalah minimnya tingkat 

keterampilan aparatur desa dengan tuntutan masyarakat yang lebih dinamis 

serta sistem pengelolaan arsip masih bersifat konversional memicu resiko 

tinggi. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir  

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

2.3 Kerangka Pikir 

  Kerangka berpikir ini pada Rancang Bangun pada Kantor Desa Bassiang 

dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Masalah yang sering timbul pada proses pelayanan pada kantor Desa Bassiang 

yaitu dengan minimnya sistem penginformasian yang ada, khususnya pada 

proses penyebaran informasi pada Desa Bassiang yang dilakukan dengan 

langsung secara lisan turun ke masyarakat  

Kantor Desa Bassiang adalah salah satu instansi pemerintahan yang berada di 

Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang dapat melakukan 

pelayanan penginformasian serta pengelolaan data. 

Pada Kantor Desa Bassiang diperlukan sebuah sistem media penyebaran 

informasi seperti website. Pada proses media penyebaran infromasi ini tentu 

menangani permasalahan yang ada dengan membuat sebuah website yang 

dibangun dengan menggunakan pemrograman  framework CodeIgniter 

menggunakan PHP versi 5.4.16 dan database MySQL versi 5.4.16 

Dengan adanya website yang dibuat maka diharapkan pada pihak agar dapat 

bermanfaat bagi kantor Desa Bassiang maupun masyarakat luas dan proses 

pelayanan pada Kantor Desa Bassiang ini akan menjadi lebih mudah,cepat dan 

akurat dengan memnfaatkan fasilitas dan internet yang ada. 


