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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terkait 

Menurut (Euis Nurpatonah 2015) menjelaskan bahwa perlu adanya 

persiapan yang total dalam mempersiapkan sebuah pernikahan. Pemesanan paket 

pernikahan di Wedding Organizer Java Exist Management masih dilakukan 

dengan cara yang manual. Promosi juga masih dilakukan melalui orang keorang 

dan melalui brosur yang dirasa masih kurang efektif bagi para klien. Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang 

memberikan segala informasi mengenai paket pernikahan yang ditawarkan. 

Menurut (Annisa Mayang Bahtera 2017) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa dalam proses pemasaran pada Salon Gendes Rias Pengantin masih 

dilakukan secara manual. Transaksi yang dilakukan secara manual sangat 

merepotkan terutama bagi kalangan yang tidak mempunyai banyak waktu. Selain 

itu, kurangnya informasi mengenai pemesanan rias pengantin tersebut. Dengan 

permasalahan diatas, teknologi informasi berbasis web adalah menjadi pilihan 

yang tepat untuk memasarkan suatu jasa kepada masyarakat konsumen luas yang 

membutuhkan pemesanan tata rias dan memudahkan dalam hal proses transaksi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati 2018) menjelaskan bahwa pada 

proses pencatatan transaksi yang masih bersifat semi komputerisasi pada Salon 

Muslimah Khumairah membutuhkan waktu dalam membuat laporan serta 

mengecek transaksi sebelumnya ataupun mengelola data transaksi yang dilakukan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukannya sistem informasi 

transaksi layanan dan pembuatan laporan. 

Menurut (Permata et al. 2018) dalam jurnal ilmiahnya mengatakan bahwa 

Web Wedding Organizer yang telah ada tidak bisa memenuhi keinginan para 

penggunanya. Hal ini dikarenakan konten-konten yang disediakan para seller WO 

tidak lengkap seperti tidak ada keterangan paket pernikahan yang ditawarkan dan 

berapa harga setiap paketnya bahkan ada pula yang telah lama tidak diperbaharui 

informasinya. 
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Penelitian yang dilakukan (Muhammad and Kusnapedi 2018) menjelaskan 

jika pada proses bisnis di Sanggar Laras Wedding masih menggunakan proses 

yang manual disetiap kegiatannya. Adanya beberapa kendala seperti pengisian 

data, proses transaksi penyewaan, pencarian dan pembuatan laporan yang 

membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Bahkan penyimpanan data yang 

tidak optimal karena masih menggunakan pembukuan bulanan. Perlu adanya 

perancangan program berbasis web agar dapat memecahkan permasalahan yang 

ada diperusahaan tersebut serta dapat tercapainya suatu proses bisnis yang efektif 

dan efisien. 

2.2.  Tabel Perbandingan Penelitian Terkait 

Penelitian dari literature terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk 

melakukan penelitian skripsi, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang 

digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, 

didapatkan bahwa penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan 

judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang didapatkan 

dari beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian penulis. 

Perbandingan aplikasi yang akan dibuat dengan aplikasi yang sudah 

pernah ada, dapat dilihat pada table perbandingan berikut. 

Tabel 2.1. Tabel perbandingan penelitian 

No Judul 
Metode 

RPL 
Katalog 

Pemesanan 

Paket 
Pembayaran Penilaian 

Telegram 

Gateway 

1. Sistem Informasi 

Pemesanan Wedding 

Organizer Berbasis 

Web Pada Java Exist 

Management (2015) 

Prototy

pe 
V V V X X 

2. Sistem Pemesanan 

dan Pelayanan 

Perlengkapan 

Pernikahan Pada 

Salon Tata Rias 

Gandes Pengantin 

(2015) 

Waterfa

ll 
V V V X X 
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3. 
Sistem Informasi 

Transaksi Layanan 

Pelanggan Pada 

Salon Muslimah 

Khumairah (2017) 

RUP 

(Ration

al 

Unified 

Process

) 

V V V X X 

4. Perancangan Sistem 

Informasi 

Pemesanan Wedding 

Organizer di Kota 

Padang (2018) 

Waterfa

ll 
V V V X X 

5. Aplikasi Sistem 

Informasi 

Pemesanan Paket 

Pernikahan Berbasis 

Web (Studi Kasus: 

Sanggar Laras 

Wedding) (2018) 

Waterfa

ll 
V V V X X 

6. Sistem Informasi 

Pengelolaan Booking 

Jasa Make Up Pada 

Ulfisinta Make Up 

Berbasis Web 

Dengan Fitur 

Telegram Gateway 

(2018) 

Waterfa

ll 
V V V V V 

 

2.3. Landasan Teori 

2.3.1. Definisi Sistem 

 Menurut Sutabri (2012:3) sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur, komponen, atau variable yang terorganisasi, saling 

berinteraksi, saling tergantung satu sama lain.  

 Menurut Novianti (2014:1) definisi sebuah sistem yaitu kumpulan unsur-unsur 

yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk menghasilkan tujuan. 

2.3.2. Definisi Informasi 

 Menurut Sutabri (2012:22) informasi adalah data yang telah diklasifikasi 

atau diolah atau direpresentasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan 
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keputusan. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau 

mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Kualitas dari suatu informasi 

tergantung dari (tiga) hal yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat waktu 

(timelines), dan relevan (relevance). 

2.3.3. Pengertian Sistem Informasi 

          Menurut Sutabri (2012:38) sistem informasi adalah suatu sistem didalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian 

yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan lapran-laporan 

yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. 

2.3.4. Pengertian Pengelolaan 

 Menurut Purwanto (2009) pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai 

pelaksanaanya. 

2.3.5. Pengertian Booking 

 Booking sama dengan artinya pemesanan, menurut Edwin dan Chris 

(1999:1) pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara 

2 (dua) pihak atau  lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa 

perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dn lainnya, pada 

waktu tertentu dan disertai dengan produk jasanya. 

2.3.4. Pengertian Jasa atau Layanan 

 Payne (2001) berpendapat dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan 

memiliki arti dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi 

dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan 

transfer kepemilikan. 

2.3.5. Definisi Make Up 

 Make up atau tata rias merupakan seni menggunakan bahan-bahan 

kosmetika untuk mewujudkan suatu peranan. Tugas tata rias sebagai fungsi 

pokok, misalnya bisa merubah secara total dari wajah yang asli menjadi bentuk 

wajah yang dikehendaki (Mawan, 1972:48). Rias wajah digunakan untuk 

menampilkan kecantikan orang menggunakan kosmetika yang dapat menutupi 
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atau menyamarkan kekurangan yang ada pada wajah dan alat-alat wajah serta 

menonjolkan kelebihan pada wajah dan alat wajah sehingga tercapai kecantikan 

yang sempurna dengan koreksi wajah (Trianti, 2007:2). 

2.3.6. Pengertian Telegram 

 Telegram Messenger salah satu Social Messenger yang penuh dengan 

fitur-fitur uniknya. Salah satunya adalah fitur bot-nya (Telegram Bot), dan dengan 

fitur open source dari Telegram Messenger. Telegram Bot API menawarkan 

platform untuk pengembang yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah 

menangkap data sensor dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. 

Menggunakan platform Telegram Bot API untuk mengirim data ke awan dari 

perangkat berkemampuan Internet (Saribekyan dan Margvelashvili 2017). 

2.3.7. Diagram Alir Data (Flow Of Document) 

 Diagram alir data (Flow Of Document) menunjukkan bagan yang 

menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini 

menjelaskan urut-urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir 

sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Adapun simbol-simbolnya 

terlihat pada tabel 2.2. sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Tabel 2.2. Simbol diagram arus data 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator Menunjukkan awal dan akhir dari 

suatu proses. 

 Manual Operation 

(Operasi Manual) 

Menunjukkan pengolahan yang 

tidak dilakukan dengan komputer. 

 Decision 

(Keputusan) 

Menunjukkan suatu penyeleksian 

kondisi di dalam program. 

 Document Menunjukkan dokumen input dan 

output untuk proses manual, atau 

komputer. 

 Off-line Storage Menunjukkan bahwa data dalam 

symbol ini akan disimpan ke suatu 

media tertentu 

Terdapat 3 simbol: 

C (Chronological: berdasarkan 

tanggal) 

A (Alphabetic: berdasarkan huruf) 

N (Numerical: berdasarkan angka) 

 

Arrow 

(Arah) 

Menunjukkan arus dari proses  

 

 Connector 

(Penghubung) 

Menunjukkan penghubung 

halaman yang sama atau halaman 

lain. 

Sumber: Jogiyanto (2005) 

 

2.3.8. UML (Unified Modelling Language) 

 Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2016:137), UML menjadi sebuah 

standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangakat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. UML 

muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, 

menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. 

UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Berikut ini beberapa diagram 

pada pemodelan UML diantaranya. 

 

 

N 

A 

C 
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1. Business Use Case Diagram 

 Menurut Sholiq (2006:36) Diagram use case bisnis atau business use case 

diagram menunjukkan interaksi antara use case bisnis, aktor bisnis, dan pekerja 

bisnis dalam suatu organisasi. Diagram ini menggambarkan model lengkap 

tentang apa yang dilakukan perusahaan, siapa yang ada di dalam organisasi, dan 

siapa yang ada di luar organisasi. Use case bisnis memiliki format penulisan nama 

dengan menggunakan kata kerja. Adapun macam notasi pada diagram use case 

bisnis dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2.3. Notasi business use case diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Aktor Bisnis Seseorang atau sesuatu yang ada 

di luar organisasi dan berinteraksi 

dengan organisasi yang terlibat 

dalam kegiatan bisnis organisasi. 

 

Pekerja Bisnis Suatu peranan di dalam organisasi 

dan bukan merupakan posisi. 

Pekerja bisnis digunakan untuk 

memahami peranan di dalam 

bisnis dan bagaimana peranan 

tersebut berinteraksi dengan 

proses bisnis organisasi. 

 Use Case Bisnis Model yang digunakan untuk 

menggambarkan proses bisnis 

organisasi. Diagram ini 

memberitahukan tentang aktivitas 

bisnis utama apa saja yang 

organisasi lakukan. 

 

Relasi Assosiasi Relasi antara aktor bisnis atau 

pekerja bisnis dan use case bisnis. 

 

Relasi Generalisasi Digunakan ketika ada dua atau 

lebih aktor bisnis, pekerja bisnis, 

atau bisnis use case bisnis yang 

sangat serupa.   

Sumber: Sholiq (2006:36) 

 

2. Use Case Diagram 

 Use cse atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) pada sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sistem informasi dan siapa saja yang 
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berhak menggunakan fungsi tersebut. Berikut adalah simbol-simbol yang ada 

pada diagram use case pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Notasi use case diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Use Case Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor. 

 Aktor/actor Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat 

diluar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri. 

 Asosiasi / 

association 

Komunikasi antara aktor dan 

use case 

<<extend>> 

 

Ekstensi/extend Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa use 

case tambahan tersebut. 

<<include>> 

  

 

<<uses>> 

     
 

Menggunakan / 

include / uses 

Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsinya atau 

sebagai syarat dijalankan use 

case ini. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2016:156) 

 

3. Class Diagram 

 Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2016:141), diagram kelas atau class 

diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut 

dan metode atau operasi. Variabel yang dimiliki oleh suatu kelas disebut dengan 

atribut. Fungsi yang dimiliki suatu kelas disebut dengan operasi atau metode. 

Adapun simbol-simbol yang ada pada diagram kelas pada tabel 2.5. 

 

 

 

Nama Use Case 
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Tabel 2.5. Notasi class diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Kelas Kelas pada struktur sistem 

 Asosiasi / 

association 

Relasi antarkelas dengan 

makna umum, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

 Asosiasi berarah / 

directed association 

Relasi antarkelas dengan 

makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity. 

 Generalisasi Relasi antarkelas dengan 

makna generalisasi-

spesialisasi (umum-khusus) 

 Kebergantungan / 

dependency 

Relasi antarkelas dengan 

makna kebergantungan 

antarkelas 

 Aggregasi / 

aggregation 

Relasi antarkelas dengan 

makna semua-bagian 

(double-part) 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2016:146) 

 

4. Sequence Diagram 

 Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2016:165), diagram sekuen 

menggambarkan kelakukan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu 

hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Banyaknya 

diagram sekuen yang harus digambar adalah minimal sebanyak pendefinisian use 

case yang memiliki proses. Adapun simbol-simbol yang ada pada diagram sekuen 

terlihat pada tabel 2.6. berikut. 

 

 

 

 

 

 

+ atribut 

nama_kelas 

+ operasi() 
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Tabel 2.6. Notasi sequence diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

nama actor 

atau 

 

 

tanpa waktu aktif 

Aktor Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat diluar 

sistem infromasi yang akan dibuat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol 

dari aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu merupakan 

orang. 

 Garis hidup / 

lifeline 

Menyatakan kehidupan suatu 

objek 

 Objek Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan. 

 Waktu aktif Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan berinteraksi, semua yang 

terhubung dengan waktu aktif ini 

adalah sebuah tahapan yang 

dilakukan didalamnya. 

 

1 : nama_metode() 

Pesan tipe call Menyatakan suatu objek 

memanggil operasi/metode yang 

ada pada objek lain atau dirinya 

sendiri, arah panah mengarah pada 

objek yang memiliki 

operasi/metode. 

 

1 : masukan  

Pesan tipe send Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan 

data/masukan/informasi ke objek 

lainnya, arah panah mengarah 

pada objek yang dikirimi. 

 

1 : keluaran  

Pesan tipe return Menyatakan bahwa suatu objek 

yang telah menjalankan suatu 

operasi atau metode menghasilkan 

suatu kembalian ke objek tertentu, 

arah panah mengarah pada objek 

yang menerima kembalian. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2016:165) 

 

 

 

nama_aktor 

nama objek : nama kelas 
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5. Activity Diagram 

 Sukamto dan Shalahuddin (2016:161), diagram aktivitas atau activity 

diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem 

atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Diagram aktivtas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, namun aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem. Adapun simbol-simbol yang ada pada diagram 

aktivitas terlihat pada tabel 2.7. berikut. 

Tabel 2.7. Notasi activity diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Status awal Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 

 Aktivitas Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

 Percabangan / 

decision 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

 Penggabungan / 

join 

Asosiasi penggabungan 

dimana lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

 Status akhir Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah 

status akhir. 

 

 

 

atau 

 

Swimlane Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2016:162) 

6. Statechart Diagram 

 Sukamto dan Shalahuddin (2016:163), statechart diagram atau dalam 

bahasa Indonesia disebut diagram status digunakan untuk menggambarkan 

perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem. Diagram status 
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Bersambung 

digunakan untuk interaksi didalam sebuah objek. Adapun simbol-simbol yang ada 

dalam statechart diagram terlihat pada tabel 2.8. berikut. 

Tabel 2.8. Notasi statechart diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 Start / Status Awal 

(Initial State) 

Start atau initial state 

adalah state atau keadaan 

awal pada saat sistem mulai 

hidup 

 End / Status Akhir 

(Final State) 

End atau final state adalah 

state keadaan akhir dari 

daur hidup suatu sistem 

 

Event  

Event Event adalah kegiatan yang 

menyebabkan berubahnya 

status mesin 

 State State atau status adalah 

keadaan sistem pada waktu 

tertentu. State dapat berubah 

jika ada event tertentu yang 

memicu perubahan tersebut 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2016:164) 

 

2.3.9. ERD (Entity Relationship Diagram) 

 Sukamto dan Shalahuddin (2016:50), Entitiy Relationship Diagram (ERD) 

merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. ERD 

dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD 

digunakan untuk pemodelan basis data relasional. ERD biasanya memiliki 

hubungan binary (satu relasi menghubungkan dua buah entitas). Adapun simbol-

simbol yang digunakan ERD terlihat pada tabel 2.9. berikut. 

Tabel 2.9. Simbol-simbol pada Entity Relationship Diagram (ERD) 

Simbol Nama Keterangan 

 Entitas / entity Entitas merupakan data inti 

yang akan disimpan, bakal 

tabel pada basis data, benda 

yang memiliki data dan harus 

disimpan datanya agar dapat 

diakses oleh aplikasi komputer, 

penanaman entitas biasanya 

lebih ke kata benda dan belum 

merupakan nama tabel 

 

Stat

e 

nama_entitas 
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Tabel 2.9. Lanjutan 

Simbol Nama Keterangan 

 Atribut Field atau kolom data yang 

butuh disimpan dalam suatu 

entitas. 

 Atribut kunci 

primer 

Field atau kolom data yang 

butuh disimpan dalam suatu 

entitas dan digunakan sebagai 

kunci akses record yang 

diinginkan, biasanya berupa id, 

kunci primer dapat lebih dari 

satu kolom. 

  Relasi Relasi yang menghubungkan 

antar entitas, biasanya diawali 

dengan kata kerja. 

 

 Asosiasi / 
association 

Penghubung antar relasi dan 
entitas dimana di kedua 

ujungnya memiliki multiplicity 

kemungkinan jumlah 

pemakaian. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2016:50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nama_atribut 

nama_kunci primer 

nama_relasi 
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