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 BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi terdiri dari dua frasa, yakni frasa “sistem” dan frasa “informasi”, frasa 

sistem berasal dari bahasa latin systēma adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen 

yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk 

mencapai suatu tujuan. Selaras dengan hal tersebut menurut Indrajit sistem merupakan 

kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan  antara satu 

dengan lainnya. (Indrajit, 2001). 

Sedangkan frasa yang kedua adalah informasi, informasi berasal dari bahasa latin yakni 

informationem yang berarti garis besar, konsep, ide. Menurut (Prof. Jogiyanto HM, 2008) 

Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata 

(fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.  

Sistem Informasi secara umum adalah kegiatan atau aktifitas yang melibatkan tiga hal, 

yakni input, proses, dan output. Tiga hal tersebut saling berkaitan dan memiliki informasi-

informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.  

 

2.2 Pengertian Crowdfunding 

Crowdfunding secara bahasa berasal dari bahasa inggris yang memiliki dua suku kata, 

yang pertama adalah crowd yang dapat diartikan perkumpulan atau banyak orang, sedangkan 

funding dapat diartikan sebagai pendanaan. Ide dasar dari crowdfunding adalah 

mengumpulkan dana melalui sumbangan dari masyarkat luas dengan jumlah yang relatif 

kecil menggunakan media internet (Bradford, 2012). Namun dalam perkembangannya 

crowdfunding banyak digunakan untuk  pengembangan suatu proyek, bahkan hingga untuk 

sekedar beramal. Selaras dengan hal tersebut crowdfunding memiliki 5 kategori, yakni model 

donasi, penghargaan, pra-pembelian, pinjaman, dan ekuitas (Bradford, 2012).  
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2.3 Pengertian Beasiswa 

Beasiswa secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan 

sebagai tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya 

belajar, menurut (Agus, 2009) beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang 

diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan 

pendidika yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan 

ataupun yayasan. 

 

2.4 Metode Waterfall 

Metode Waterfall adalah sebuah metode pengembangan sistem dimana antar satu fase 

ke fase yang lain dilakukan secara berurutan (Pressman, 2012). Dalam prakteknya tahapan 

pertama harus diselesaikan terlebih dahulu untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. 

Ilustrasinya seperti air terjun (waterfall), tidak boleh ada tahapan yang dilompati, karena 

tahapan sebelumnya merupakan sebagai syarat untuk melakukan tahapan selanjutnya. 

Menurut Ian Sommerville terdapat 5 (lima) tahapan yakni, Analisis kebutuhan, 

peracangan, implementasi, integrasi, maintenance (Sommerville, 2011). 

 

 

Gambar 2. 1 Ilustrasi tahapan waterfall 

 

 

 



7 

 

a. Analisis Kebutuhan 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana seluruh kebutuhan terkait sistem, baik itu fitur, 

kendala, dan tujuan akan digali. Data yang didapat diambil melalui konsultasi dengan 

pengguna sistem atau observasi. Semua hal tersebut nantinya menjadi spesifikasi dari 

sistem yang dibuat 

b. Perancangan 

Setalah mendapatkan spesifikasi dari sistem yang akan dibuat telah didapatkan, tahapan 

ini akan menghasilakan arsitektur dan gambaran abstraksi dari sistem berdasarkan 

spesifikasi yang sudah ada. 

c. Implementasi 

Dari hasil rancangan sistem akan diimplementasikan sebagai satu set program atau unit 

program. setiap unit akan diuji apakah mememuhi spesifikasi atau tidak. 

d. Integrasi 

Setiap unit program yang sudah ada akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai 

sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi spesifikasi yang sudah 

ada. setelah itu pengguna diberikan kesempatan untuk ikut melakukan testing terhadap 

sistem. 

e. Maintenance 

Jika terdapat kekurangan atau bug pada sistem akan diperbaiki pada tahap ini dan jika 

tidak ada kekurangan sistem siap untuk diluncurkan sebagaimana sesuai kebutuhan 

sebelumnya. 

 

2.5 Activity Diagram  

Activity diagram merupakan salah satu dari Unified Modelling Language (UML) 

(Fatima, 2013), UML merupakan sebuah bahasa standard digunakan untuk 

mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak (Windu Gata dan 

Grace Gata, 2013).  

Activity diagram merupakan visualisasi dari aktifitas sistem, dimana aktifitasnya 

terdapat kumpulan aksi-aksi. Perilaku aksi-aksi ini digambarkan dengan begitu rinci, kapan 

aksi dimulai hingga menghasilkan keputusan dan aksi berakhir. Senada dengan hal tersebut 

Haviludding mengatakan dalam jurnalnya bahwa “Diagram activity adalah aktifitas-aktifitas, 

objek, state, transisi state dan event. Dengan kata lain kegiatan diagram alur kerja 

menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas” (Haviluddin, 2011). 
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Activity diagram memiliki 7 simbol yang digunakan untuk menunjukan visualisasi 

dalam sistem, simbol-simbol tersebut dapat dilihat pada Tabel  2.1 dibawah ini. 

 

Tabel 2. 1 Simbol yang digunakan dalam activity diagram 

Gambar  Nama 

 Start Point 

 End Point 

 
Activities 

 

Fork (Percabangan) 

 

Join (Penggabungan) 

 
Decision 

Swimlane 

Sebuah cara untuk 

mengelompokkan activity 

berdasarkan actor 

 

 

2.6 Use case Diagram 

Use case diagram merupakan bentuk visualisasi dari aksi yang terdapat dalam sebuah 

sistem yang saling berkaitan satu sama lain dengan menggunakan sudut pandang pengguna 

sistem sebagai landasannya. Pengguna sistem dalam use case diagram biasanya disebut aktor. 

Menurut Satzinger (Satzinger, 2011) dalam jurnalnya mengatakan “Use Case Diagram 

merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh sistem, aktor mewakili user atau sistem 

lain yang berinteraksi dengan sistem yang dimodelkan”. Simbol-simbol yang terdapat dalam 

use case diagram dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini. 
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Tabel 2. 2 Simbol-simbol yang ada dalam Use Case Diagram 

Simbol Penjelasan 

 

Actor 

Merepresentasikan seorang pengguna yang 

akan berinteraksi dengan sistem 

  

Use case 

Merepresentasikan sebuah tindakan yang ada 

di dalam sistem yang akan berinteraksi 

dengan actor 

 

Sistem 

Merepresentasikan sebuah tempat dimana 

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan 

sistem diletakkan. 

 

Assosiasi 

Menggambarkan hubungan antara aktor 

dengan use case 

 

Generalisasi 

Menggambarkan hubungan yang memiliki 

bentuk umun dan spesifikasi, seperti bentuk 

warisan. 

 

Depedensi 

Hubungan yang merepresntasikan sebuah 

ketergantungan antara use case satu dengan 

yang lainnya. 

<<include>> 

Include 

Hubungan yang merepresentasikan sebuah 

use case akan memiliki fungsionalitas dari 

sebuah use case 
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<<extend>> 

Extend 

Hubungan yang merepresentasikan sebuah 

use case akan memiliki fungsionalitas dari 

sebuah use case 

 

 

 

 

 

 

 

  


