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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan 

data penelitian. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan oleh penulis 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan : 

2.1.1 Wawancara 

Terdapat beberapa pengertian perihal wawancara, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1) Menurut (American Heritage ® Dictionary of the English 

Language, 2011) wawancara memiliki arti sebagai berikut : 

I) Pertemuan formal dengan seseorang, terutama pertemuan yang 

bertujuan untuk menilai kualifikasi pemohon atau pelamar suatu 

pekerjaan. 

II) Sebuah percakapan, seperti jenis yang dilakukan oleh seorang 

peliput berita, dimana fakta – fakta atau pernyataan didapatkan. 

III)  Sebuah akun atau sebuah pembuatan ulang dari pembicaraan 

tersebut. 
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2) Menurut (Collins English Dictionary, 2014) wawancara memiliki 

pengertian sebagai berikut : 

I) Percakapan dengan atau menanyakan seseorang, biasanya 

dilakukan untuk televisi, radio, atau surat kabar. 

II) Percakapan formal, terlebih jika seorang pegawai menilai 

pemohon untuk suatu pekerjaan. 

III) Untuk melakukan wawancara dengan seseorang. 

IV) Untuk diwawancarai, khususnya untuk tujuan melamar 

pekerjaan. 

3) Menurut (Random House Kernerman Webster’s College 

Dictionary, 2010) pengertian wawancara adalah sebagai berikut : 

I) Pertemuan formal dimana satu atau lebih orang saling 

bertanyan, berkonsultasi, atau mengevaluasi orang lain : 

wawancara kerja. 

II) Sebuah percakapan atau pertemuan dimana seorang penulis 

atau peliput berita mendapatkan informasi dari satu atau lebih 

orang untuk sebuah cerita berita, siaran berita, dan lain sebagainya. 

III) Untuk diwawancarai oleh pihak lain. 

IV) Memiliki sebuah wawancara ; diwawancarai. 
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V) Untuk memberikan atau melakukan wawancara. 

4) Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Terdapat tiga definisi 

dari wawancara : 

I) Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai 

keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat 

dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada 

layar televisi. 

II) Tanya jawab direksi perusahaan dengan pelamar pekerjaan. 

III) Tanya jawab peneliti dengan narasumber. 

5) Menurut (Oxford Dictionaries). Terdapat empat definisi dari 

wawancara : 

I) Pertemuan orang secara tatap muka, terlebih untuk tujuan   

konsultasi. 

II) Percakapan antara jurnalis atau presenter radio atau televisi dan 

seorang tokoh publik, yang digunakan sebagai dasar siaran atau 

publikasi. 

III) Sebuah pemeriksaan lisan terhadap pelamar sebuah pekerjaan, 

universitas, dan lain – lain. 
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IV) Sebuah sesi pertanyaan formal terhadap seseorang yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian. 

6) Menurut (Jogiyanto, 2005) wawancara telah diakui sebagai teknik 

pengumpulan data atau fakta yang penting dan banyak dilakukan 

dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara 

memungkinkan analis sistem sebagai pewawancara untuk 

mengumpulkan data secara tatap muka langsung dengan orang 

yang diwawancarainya. 

2.1.2 Studi Literatur 

Berikut adalah pengertian tentang literatur menurut beberapa pihak : 

1) Menurut (Bintarto, 2002) studi literatur adalah mencari suatu 

masalah untuk diteliti. Dalam arti bukti – bukti  atau pernyataan 

bahwa masalah yang akan diteliti itu belum terjawab atau 

terpecahkan secara memuaskan atau belum pernah diteliti orang 

mengenai tujuan, data, dan metode analisa serta hasil untuk waktu 

dan tempat yang sama.  

2) Menurut (American Heritage ® Dictionary of the English 

Language, 2011) literatur memiliki arti sebagai berikut : 

I) Tubuh dari karya tulis bahasa, periode, atau budaya. 
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II) Penulisan kreatif atau imajinatif, terutama mengenali nilai 

artistik. 

III)  Seni atau pendapatan dari penulis sastra. 

IV)  Bentuk fisik dari penulisan hasil kerja yang dihasilkan oleh 

para sarjana atau peneliti di bidang tertentu. 

V) Bahan yang dicetak : mengumpulkan semua literatur yang 

tersedia pada subjek tertentu. 

3) Menurut (Collins English Dictionary, 2014) literatur memiliki 

pengertian sebagai berikut : 

I) Bahan tertulis seperti puisi, novel, esai, dan lain – lain, 

terutama hasil kerja dari imajinasi yang ditandai dengan 

keunggulan gaya dan ekspresi, serta tema umum atau ketertarikan 

yang bertahan. 

II) Bentuk fisik dari pekerjaan tertulis dari budaya atau orang 

tertentu. 

III)  Hal tertulis atau tercetak tentang tipe tertentu atau terhadap 

subjek tertentu. 

IV) Seni atau pekerjaan seorang penulis.  
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4) Menurut (Random House Kernerman Webster’s College 

Dictionary, 2010) pengertian literatur antara lain adalah : 

I) Menulis dalam bentuk prosa atau bait dianggap memiliki nilai 

permanen melalui keunggulan hakikinya. 

II) Seluruh bentuk tulisan bahasa tertentu, periode, orang, dan lain 

– lain. 

III)  Penulisan yang berhubungan dengan subjek tertentu. 

IV)  Pekerjaan dari seorang penulis atau penerbit. 

V) Karya sastra atau produksi. 

VI)  Material percetakan apapun, seperti surat edaran, selebaran, 

dan lain – lain. 

VII)  Budaya sastra; apresiasi terhadap surat dan buku. 

2.2  Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengolahan 

data penelitian. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan oleh penulis 

untuk mengolah data yang telah diperoleh : 

2.2.1 Metode Ontology  

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang definisi dari ontology. 
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2.2.1.1 Definisi Ontology 

Terdapat beberapa pengertian perihal ontology, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1) Menurut (Blackburn, 1996). Ontology adalah suatu pembelajaran 

atau pemikiran tentang hal – hal apa saja yang telah ada – entitas 

atau “hal – hal” apa saja yang ada di alam semesta ini. 

2) Menurut (Guarino, 1998). Ontology dalam bidang komputer dan 

ilmu informasi, definisinya adalah mengacu kepada artefak teknik, 

didasari oleh kosakata khusus yang digunakan untuk menjelaskan 

suatu realita, ditambah seperangkat asumsi eksplisit mengenai 

makna yang dimaksudkan dari kosa kata. 

3) Menurut (F. Nov., 2010). Ontology adalah deskripsi formal yang 

eksplisit atas konsep didalam sebuah wacana domain, property 

dari setiap konsep menjelaskan berbagai fitur dan atribut dari 

konsep tersebut, dan larangan atas slot. 

4) Menurut (Afif, 2013). Ontology adalah perwakilan simbolis 

tentang pengetahuan suatu objek, properti objek tersebut, dan 

hubungan antar objek yang menggambarkan suatu pengetahuan 

tentang domain aplikasi. Ontology memiliki struktur bahasa formal 

yang digunakan, antara lain sebagai berikut : 
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I) XML (Extensible Markup Language) 

XML memiliki sintaks dan aturan bahasa yang mirip dengan 

HTML (HyperText Markup Language). Titik perbedaannya 

adalah penamaan “<tag>”  pada XML diberikan sesuai nama 

yang dikehendaki oleh user, sedangkan pada HTML, “<tag>” 

tersebut telah memiliki penamaan yang mutlak. 

II) XML Schema 

XML Schema merupakan bahasa yang membatasi struktur 

yang telah didefinisikan pada dokumen XML. 

2.2.1.2 Alasan Menggunakan Ontology 

Menurut (Sachs, 2006), terdapat beberapa alasan dalam 

mengapa menggunakan ontology, yaitu :  

 Menjelaskan suatu domain secara eksplisit. 

Memberikan struktur hirarki dari istilah untuk menjelaskan 

sebuah domain dan bagaimana mereka saling berhubungan. 

 Berbagi pemahaman dari informasi yang terstruktur 

Apabila terdapat beberapa website yang digunakan bersama 

dan dipublikasikan dengan dasar ontology yang sama, 

maka perangkat lunak dapat mengekstrak dan 
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mengumpulkan informasi dari situs yang berbeda. 

Perangkat lunak tersebut dapat menggunakan kumpulan 

informasi yang telah diperoleh untuk menjawab permintaan 

user atau digunakan sebagai input untuk aplikasi lainnya. 

 Penggunaan ulang domain pengetahuan 

Apabila ingin membuat suatu ontology yang luas, dapat 

mengintegrasikan beberapa ontology yang sudah ada 

sebelumnya. 

2.2.1.3 Komponen Ontology 

Ontology memiliki komponen – komponen yang 

menjelaskan ontology itu sendiri. Komponen – komponen 

tersebut terdiri dari : 

 Instance atau individu 

 Individu atau instance adalah anggota dari class. Individu 

ini dapat dipandang sebagai objek yang ada pada domain yang 

sedang dikaji. Sama seperti “owl:Class” yang menjadi meta 

level untuk kelas, begitu pula kelas yang telah didefinisikan 

menjadi meta level untuk individu. Komponen ini digunakan 

untuk mempresentasikan elemen terhadap suatu domain. 
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  Gambar 2.1 Penggambaran instance atau individu pada ontology 

 

 Class 

 Class merupakan titik utama suatu ontology, ia menjelaskan konsep 

yang terdapat didalam suatu domain. Dimana domain tersebut terdiri 

dari beberapa instance atau individu. Sebuah class dapat memiliki 

subclasses yang berfungsi untuk menerangkan objek yang lebih 

spesifik lagi.  

 

Gambar 2.2 Penggambaran class pada ontology 
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 Dari contoh gambar di atas, dapat dilihat bahwa untuk class 

Country memiliki instance atau individu berupa Italy, England, dan 

USA. OWL mendefinisikan root dari semua hal yang ada dengan 

“owl:Thing”. Semua kelas yang dibuat secara implisit merupakan 

subkelas dari “owl:Thing”. Pembuatan kelas menggunakan 

“owl:Class” dan menyatakan subkelas dengan “rdfs:subClassOf”. 

Untuk contoh bahasa pemrogramannya, dapat dilihat pada contoh di 

bawah ini (Kurniawan, 2012) : 

 

Gambar 2.3 Contoh Pendefinisian class (Kurniawan, 2012) 

 Properties 

 Properties memerlukan binary relation. Terdapat dua jenis 

Properties pada OWL, yakni : 

 Object properties  

Jenis properties ini menghubungkan satu instance atau 

individu dengan instance atau individu lainnya. 
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 Gambar 2.4 Contoh Pendefinisian object properties (Kurniawan, 2012) 

 Datatype properties 

Jenis properties ini menghubungkan suatu instance atau 

individu dengan datatype value berupa text string atau number. 

 

 

  Gambar 2.5 Contoh Pendefinisian Datatype properties (Kurniawan, 

2012) 

 Sama halnya dengan class yang dapat dinyatakan secara hirarki, 

property juga dapat dinyatakan sebagai “subPropertyOf” dengan 

“rdfs:subPropertyOf”. Untuk memberikan batasan kepada suatu 

property dapat digunakan “rdfs:domain” dan “rdfs:range” yang 

disebut juga sebagai global restriction karena berlaku secara umum 

dan tidak terbatasi oleh class tertentu. 

Analisis jenis..., Michelle Angelica, FTI UMN, 2016



19 

 

 

Gambar 2.6 Penggambaran properties pada ontology 

 Pada jenis object properties terdapat beberapa karakteristik, antara 

lain adalah : 

 Functional Properties 

Functional Properties adalah karakteristik yang menyatakan 

bahwa sebuah individu hanya berhubungan dengan satu 

individu lainnya. Nama lain dari karakteristik ini adalah single 

valued property. Pada contoh dibawah ini menunjukkan bahwa 

individu Jean hasBirthMother Peggy dan Jean 

hasBirthMother Margaret. Peran functional properties 

adalah ketika Peggy dan Margaret disimpulkan merupakan 

orang yang sama karena Jean hanya memiliki satu 

BirthMother. 
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           Gambar 2.7 Contoh Functional Properties 

 Inverse Functional Properties 

Inverse Functional Properties adalah karakteristik yang 

merupakan kebalikan dari karakteristik functional properties. 

Namun, tetap memiliki karakteristik tetap yaitu sebuah 

individu hanya berhubungan dengan satu individu lainnya. 

Pada gambar contoh dibawah, ditunjukkan bahwa terdapat 

inverse functional properties berupa isBirthMotherOf yang 

merupakan kebalikan dari functional properties 

hasBirthMother.  

 

 

Gambar 2.8 Contoh Inverse Functional Properties 
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 Transitive Properties 

Karakteristik pada transitive properties adalah ketika sebuah 

properties menghubungkan individu A dengan individu B, dan 

individu B terhubung dengan individu C, maka dapat 

disimpulkan bahwa individu A berhubungan dengan individu 

C melalui properti yang ada. Sebagai contoh, pada gambar di 

bawah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Matthew memiliki properties hasAncestor terhadap 

Peter 

 Peter memiliki properties hasAncestor terhadap 

William 

 Dapat disimpulkan bahwa Matther memiliki leluhur 

(hasAncestor) yaitu William. 

 

Gambar 2.9 Contoh Transitive Properties 
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 Symmetric Properties 

Karakteristik symmetric adalah ketika suatu properties 

menghubungkan individu A dengan individu B, tetapi juga 

menghubungkan individu B terhadap individu A. Sebagai 

contoh, pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa Matthew 

memiliki properties hasSibling terhadap Gemma. Begitu juga 

Gemma memiliki properties hasSibling terhadap Matthew. 

 

  Gambar 2.10 Contoh Symmetric Properties 

2.2.1.4 Resource Description Framework dan RDF Schema 

   Menurut (Newman, 2010) Resource Description Framework 

(RDF) merupakan model data yang mencakup ojek dan relasi di 

antaranya. RDF menyediakan semantik sederhana atas model data 

tersebut, kemudian data model tersebut dapat dinyatakan dalam 

sintaks XML. RDF juga memiliki bagian – bagian yang 

membentuknya, antara lain resource yang digunakan untuk 

menggambarkan apa saja yang dimiliki oleh sebuah Uniform Resource 

Identifier (URI), property yang didalamnya terdapat property – 
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property yang ada didalam resource, serta property value yang 

didalamnya terdapat nilai dari sebuah property. Dari berbagai bagian 

tersebut, tercipta sebuah statement yang terdiri dari resource, property, 

dan property value atau yang disebut triple. Triple ini berfungsi untuk 

menyimpan data dan hubungan antar data. 

2.2.1.5 Ontology Web Language ( OWL ) 

 Ontology Web Language (OWL) merupakan bahasa untuk 

sebuah web yang dikembangkan oleh W3C, yang merupakan sebuah 

kelompok kerja Web Ontology menurut (Gunawan, 2014). 

Menurut (Provoost, 2006), Web Ontology Language (OWL) 

adalah bahasa yang dibuat untuk memperpanjang skema RDF yang 

terbatas. Tujuan perpanjangan tersebut adalah untuk mendefinisikan 

domain aplikasi. Ontology merupakan cara untuk mendeskripsikan arti 

dan hubungan dari suatu istilah, deskripsi tersebut dapat membantu 

sistem komputer dalam memahami istilah – istilah yang digunakan 

dengan lebih mudah. 

  Menurut (McGuinness, 2004), OWL menambahkan detail 

untuk mendeskripsikan properties 
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 dan classes, seperti “among others”, relasi antar class, kardinalitas, 

equality, richer typing of properties, karakteristik properties, dan 

enumerated classes. 

  Sedangkan menurut (Pollock, 2009), Web Ontology Language 

( OWL ) memiliki tiga sub bahasa, yaitu : 

 OWL – Lite 

  Sub bahasa OWL ini digunakan pada situasi di mana hanya 

dibutuhkan constraints dan hirarki class yang sederhana. 

 OWL – DL 

  Sub bahasa OWL ini memungkinkan penggunaan bahasa 

OWL yang utama secara penuh, tetapi dengan beberapa 

pembatasan pada class restrictions. 

 OWL – Full  

 Sub bahasa OWL digunakan pada situasi di mana tingkat 

ekspresi yang sangat tinggi lebih diutamakan dibandingkan 

dengan komputasi yang dibutuhkan. 

2.2.1.6 SPARQL 

 SPARQL merupakan query untuk RDF / OWL yang digunakan untuk 

mengambil data yang ditulis dengan menggunakan RDF / OWL. Bahasa 
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query SPARQL hampir sama dengan query SQL. Menurut (Nurkamid, 2009), 

klausa yang sering kali digunakan dalam query SPARQL antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1) PREFIX 

 Pernyataan PREFIX merupakan sebuah metode yang digunakan 

sebagai penunjuk yang membawa informasi pada suatu halaman web. 

PREFIX digunakan untuk menyingkat sebuah resource, dalam hal ini 

dapat diwakili oleh Uniform Resource Identifier (URI). 

2) SELECT 

 Pernyataan SELECT diartikan sebagai sebuah daftar variabel – 

variabel yang akan dikembalikan sebagai hasil eksekusi query. Setiap 

variabel diawali dengan notasi tanda tanya (?). 

3) WHERE 

Pernyataan WHERE diartikan sebagai sederetan triple pattern yang 

harus dimiliki oleh setiap hasil query yang valid. Semua pola yang 

merepresentasikan suatu kalimat RDF harus sesuai dengan RDF triple, 

yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ketiga RDF triple 

tersebut dapat dipresentasikan oleh URI atau sebuah variabel dan 

literal. 

Analisis jenis..., Michelle Angelica, FTI UMN, 2016



26 

 

4) OPTIONAL 

 Pernyataan OPTIONAL digunakan untuk mengatasi 

ketidakcocokan struktur pola query dengan pola yang ada pada grafik 

RDF. 

 

Gambar 2.11 Contoh SPARQL (Ibrahim dan Niko, 2007) 

 Pada Gambar 2.11 terdapat contoh SPARQL dimana nilai dari 

variabel “ ?capital ” dan “ ?province “ diambil. Variabel “ ?capital “ 

merupakan nilai dari property cityname, dan variabel “ ?province “ 

merupakan nilai dari property provincename. 

2.2.2 Protégé 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang definisi dan cara pemodelan 

dari protege. 

2.2.2.1 Definisi Protégé 

Protégé merupakan suatu software editor yang bersifat gratis 

dan open – source, protégé juga merupakan suatu sistem manajemen 
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pengetahuan. Protégé menyediakan sebuah tampilan antarmuka grafis 

yang berfungsi untuk mendefinisikan ontology. Berdasarkan (Protégé 

Community, 2009), protégé telah memiliki lebih dari dua ratus ribu 

pengguna yang terdaftar. Hal tersebut yang mengakibatkan protégé 

memperoleh julukan “alat rekayasa ontology yang terdepan” 

berdasarkan sebuah buku yang terbit pada tahun 2009 (Gašević, 2009). 

Protégé saat ini masih dikembangkan oleh pihak Stanford 

University yang bekerjasama dengan pihak University of Manchester. 

Versi terbaru yang telah ada saat ini adalah “Protégé 5.0.0 Beta 23” 

berdasarkan website protégé. 

2.2.2.2 Pemodelan Protégé  

Menurut (Ayuningtyas, 2009) terdapat dua cara dalam 

pemodelan ontology, yaitu : 

 Protégé frame editor 

 User dapat membangun ontology didalam frame – based dengan 

kesepakatan terlebih dahulu dengan Open Knowledge Base 

Connectivity Protocol (OKBC). Pada model ini, ontology terdiri dari 

beberapa class yang terorganisir didalam suatu hirarki. Hirarki ini  
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menggambarkan sebuah domain, seperangkat slot yang berhubungan 

dengan class serta instance dari setiap class tersebut. 

 Protégé OWL 

 Protégé OWL merupakan lanjutan dari protégé yang mendukung 

Ontology Web Language (OWL). OWL merupakan pengembangan 

standar bahasa ontology yang disahkan oleh World Wide Web 

Consortium (W3C) untuk mempopulerkan semantic web vision. 

Protégé OWL memungkinkan user untuk dapat : 

o Mengambil dan menyimpan OWL dan RDF ontology. 

o Mengubah dan memvisualisasikan class, properties, dan 

Semantic Web Rule Language ( SWRL ). 

o Menjabarkan karakteristik class secara logis sebagai ekspresi 

OWL. 

o Mengubah OWL individu untuk web semantik. 
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2.3 Biji Kopi Arabika 

 

Gambar 2.12 Biji Kopi Arabica VS Robusta 

           Berdasarkan (www.illy.com, 2010) biji kopi arabica 

merupakan jenis biji kopi yang mendominasi produksi kopi di dunia. 

Tingkat penggunaannya yaitu sebesar lima puluh sembilan persen 

hingga delapan puluh persen secara global. Sisa persentase 

penggunaan kopi didunia diraih oleh jenis biji kopi robusta.  

  Jenis biji kopi Arabica berasal dari Etiopia dan memiliki 

tingkat kafein yang beragam, mulai dari 0.9 hingga 1,7% di dalam satu 

buah biji kopinya. Tingkat kafein yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan biji kopi robusta mengakibatkan rasa biji kopi arabica menjadi 

lebih kearah asam dibandingkan rasa pahit. Cuaca dengan curah hujan 

yang tinggi menjadi tempat yang cocok sebagai tempat untuk 

menanam jenis biji kopi ini. Hal tersebut dikarenakan musim hujan 

menstimulasi tanaman Arabica untuk berbunga, mengeluarkan aroma 

serta warna putih pada biji kopinya. 
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Setelah menanam biji kopi, butuh waktu sekitar delapan hingga 

sembilan bulan untuk menghasilkan buah kopi setelah tanaman kopi 

berbunga. Buah kopi memiliki warna merah cerah, hampir mirip 

seperti warna buah cherry. Didalam setiap buah tersebut terdapat dua 

buah biji kopi arabica. 

 

 

Gambar 2.13 Buah bunga kopi 

  Biji kopi yang diekstrak dari buahnya menggunakan satu 

dari dua cara berikut : mencuci (washing) atau mengeringkan (drying). 

Apabila metode mengeringkan (drying) digunakan, maka akan 

memproduksi biji kopi yang biasa dikenal dengan sebutan “natural 

coffee”.  

 Washed Coffee 
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Buah kopi secara mekanik dicabut dari pohon buahnya, 

kemudian dimasukkan kedalam bak air dimana residu 

bulir terfermentasi dengan baik dan nantinya akan 

mudah untuk dipisahkan. Biji kopi yang telah 

dipisahkan kemudian dikeringkan dan dikupas kulitnya. 

 Natural Coffee 

Buah kopi dikeringkan menggunakan sinar matahari 

selama kurang lebih dua puluh hari. Ketika kulit, bulir, 

dan biji telah seluruhnya kering, mesin digunakan 

untuk memisahkan biji kopi. 

 Biji kopi yang dihasilkan dari kedua proses tersebut adalah 

biji kopi berwarna hijau, di mana kemudian biji kopi tersebut akan 

diklasifikasikan menurut ukuran dan bentuknya. Secara umum, 

semakin besar ukuran biji kopinya, maka semakin tinggi harga yang 

dapat dijual untuk ukuran tersebut. 

 Berdasarkan (Rukmana, 2014), karakteristik biji kopi 

Arabica secara umum adalah sebagai berikut : 

 Rendemen lebih kecil dari jenis kopi lain (18 – 20%) 

 Bentuk agak memanjang 
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 Bidang cembung tidak terlalu tinggi 

 Lebih bercahaya disbanding jenis lain 

 Ujung biji mengilap tetapi apabila dikeringkan secara 

berlebihan akan menjadi retak atau pecah 

 Celah tengah (center cut) di bagian datar tidak lurus 

memanjang ke bawah tapi berlekuk 

 Biji yang sudah dipanggang ( roasting ), celah tengah 

terlihat putih 

 Setelah biji diolah, kulit ari kadang – kadang masih 

menempel di celah biji kopi 

 Varietas – varietas kopi Arabica masuk kedalam enam kategori 

utama, yaitu : 

1. Typica 

Tanaman kopi jenis ini pertama diperkenalkan oleh Belanda ke 

Indonesia. Varietas jenis ini masih dapat ditemukan di Sumatera, 

Sulawesi, dan Flores. 
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2. Hibrido de Timor ( HDT ) 

Kopi ini dikenal dengan nama varietas TimTim, hasil persilangan 

Arabica dengan Robusta. Di Timor Timur ditanam tahun 1978, di 

Aceh tahun 1979, dan di Flores tahun 1980. Varietas TimTim 

sekarang disebut Churia. 

3. Lini S. 

Varietas ini berasal dari India, di Indonesia kopi ini dapat ditemukan 

di Lintong, Aceh, Flores, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Papua. 

4. Lini Ethiopia 

Jenis kopi ini menyebar di Jawa dan Aceh pada tahun 1928. Varietas 

ini ditemukan di Sumatera dan Flores, dari lini ini disebut USDA. 

5. Caturra cultivars 

Merupakan hasil mutasi dari kopi Bourbon Coffee, yang berasal dari 

Brazil. 

6. Lini Catimor 

Persilangan antara Arabica dan Robusta. Catimor yang terkenal 

adalah Ateng – Jaluk. 
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2.3.1 Manfaat Kopi  

 Menurut (www.illy.com, 2010) sejak tahun 1500 manfaat kopi 

telah diakui oleh Sufi Yemenis sebagai substansi yang membantunya 

agar tetap terjaga. Kemudian pada awal tahun 1600, kopi mulai 

tersebar secara cepat di dataran Eropa dan kopi dihargai sebagai obat 

pada masa itu. Kafein pertama kali diidentifikasikan pada awal tahun 

1800 oleh Ferdinand Runge, seorang doktor muda asal Jerman yang 

menyadari efek stimulan dari substansi kopi terhadap sistem saraf 

pusat dan kecenderungannya untuk mempertahankan perhatian serta 

suasana hati gembira. Efek kafein yang ada pada kopi mengurangi rasa 

lapar, bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa satu cangkir 

kopi dapat mengurangi gejala migraine. Bahkan dalam penelitian 

terbaru tehadap kafein, terdapat kemungkinan bahwa kafein dapat 

mencegah gejala penyakit Alzheimer dan Parkinson. 

  Kemudian menurut (Bisht, 2010), kopi memiliki beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

 Traditional Medicinal Uses 

 Di Brazil, hasil rebusan biji kopi digunakan untuk mengobati 

influenza. Di Haiti, hasil rebusan dari buah yang telah dibakar 

dan daunnya digunakan untuk anemia, edema, dan asthenia. Di 
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Peru, air panas digunakan terhadap buah kopi yang kering dan 

digunakan untuk stimulan terhadap rasa kantuk dan mabuk. Di 

India, air panas dituangkan terhadap biji kopi dan diminum 

untuk mengobati asma. 

 Antioxidant Power 

Kopi merupakan salah satu sumber yang kaya akan 

antioksidan. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian, diketahui 

bahwa tingkat antioksidan yang diperoleh lebih tinggi ketika 

kopi telah dikonsumsi. 

 Coffee, Asthma, and Bronchitis 

 Kopi kaya akan senyawa yang bernama methylxanthines, dan 

senyawa tersebut termasuk dalam golongan xanthine. Xanthine 

kerap digunakan didalam resep bagi orang yang menderita 

penyakit asma. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa 

mengkonsumsi kopi dapat turut mengobati asma. 

 Coffee and Diabetes 

 Dalam penelitian terbaru, peminum kopi aktif atau pada masa 

lampau yang sebelumnya tidak memiliki penyakit diabetes 

memiliki kemungkinan sebesar hampir enam puluh persen 

mengurangi kemungkinan diri mereka terkena dua tipe diabetes 
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dalam jangka waktu delapan tahun kedepan, dibandingkan 

dengan mereka yang tidak mengkonsumsi kopi. 

 Menurut (Rukmana, 2014), kopi memiliki kandungan kafein 

yang memiliki manfaat – manfaat seperti mencegah rasa kantuk, 

menaikkan daya tangkap pancaindera, mempercepat daya pikir, dan 

mengurangi rasa lelah. Manfaat kopi dalam mencegah berbagai 

penyakit adalah sebagai berikut : 

 Diabetes 

 Hasil studi menunjukkan bahwa kopi mengurangi risiko 

diabetes tipe 2 hingga 50%. Para peneliti menduga penyebabnya 

adalah asam klorogenik didalam kopi yang memperlambat 

penyerapan gula dalam sistem pencernaan. Zat lain adalah 

trigonelin yang diduga membantu memperlambat penyerapan 

glukosa. 

 Kanker 

 Riset secara konsisten menunjukkan bahwa kopi 

mengurangi risiko kanker hati, kanker payudara, dan kanker 

usus besar. Menjelang masa menopause, wanita yang 

mengkonsumsi empat cangkir kopi sehari mengalami penurunan 

risiko kanker payudara sebesar 38%. Kopi melepaskan 

Analisis jenis..., Michelle Angelica, FTI UMN, 2016



37 

 

phytoestrogen dan flavonoid yang dapat menahan pertumbuhan 

tumor. 

 Penyakit Parkinson 

 Para peminum kopi memiliki risiko terkena penyakit ini 

setengah lebih rendah dibanding mereka yang tidak meminum 

kopi. Kandungan antioksidan didalam kopi mencegah 

kerusakan sel yang dihubungkan dengan Parkinson sementara 

kafein akan menghambat peradangan di dalam otak yang kerap 

kali dikaitkan dengan Alzheimer. 

 Penyakit jantung dan stroke 

 Suatu studi atas lebih dari 83.000 wanita berusia lebih dari 

24 tahun menunjukkan bahwa mereka yang meminum 2-3 

cangkir kopi sehari memiliki risiko terkena stroke lebih rendah 

19% dibanding mereka yang tidak minum kopi.  

 Fungsi kognitif 

 Studi atas 4.197 orang wanita dan 2.820 orang pria di 

Perancis menunjukkan bahwa minum 3 cangkir kopi sehari 

dapat menghambat penurunan fungsi kognitif otak akibat 

penuaan sebanyak 33% pada wanita. Hal tersebut tidak 
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ditemukan terhadap pria, hal ini mungkin disebabkan tingkat 

peka wanita terhadap kafein yang lebih tinggi. 

 Melindungi gigi 

 Kafein memiliki kemampuan antibakteri dan antilengket 

sehingga dapat menjaga bakteri penyebab lubang menggerogoti 

lapisan gigi. Satu cangkir kopi setiap hari dapat mencegah 

kanker mulut hingga 50%.  

 Mencegah batu empedu 

 Xanthine yang ditemukan didalam kafein mengurangi 

lender didalam kantong empedu dan risiko penyimpanannya. 

Minum 2 cangkir kopi atau lebih setiap hari akan membantu 

proses ini. 

 Mengatasi sirosis pada hati 

 Sirosis akibat minuman beralkohol dapat diatasi dengan 

mengkonsumsi kopi secara teratur. Kopi membantu menetrakan 

kandungan alcohol dalam hati sehingga mencegah kerusakan 

pada hati. 
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 Menghilangkan rasa kantuk 

 Zat kafein pada kopi meningkatkan kinerja psikomotorik 

tubuh yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan membuat 

tubuh selalu terjaga saat mengantuk. Kafein memperlancar 

peredaran darah dan memompanya ke jantung sehingga orang 

dapat berkonsentrasi saat melakukan kegiatan setelah minum 

kopi. 

 Melindungi kulit 

 Konsumsi kopi sebanyak dua hingga lima cangkir sehari 

dapat membantu menurunkan risiko kanker kulit non-melanoma 

hingga 17%. Kafein membantu memicu kulit untuk membunuh 

sel – sel prakanker dan menghentikan pertumbuhan tumor. 

2.4 Coffee Shop 

Terdapat beberapa pengertian perihal coffee shop, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Menurut (www.merriam-webster.com), coffee shop adalah restoran 

kecil yang menyediakan kopi dan minuman lain beserta makanan 

sederhana.  
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2. Menurut (American Heritage® Dictionary of the English 

Language, Fifth Edition, 2011), coffee shop adalah sebuah restoran 

kecil dimana kopi dan makanan ringan disajikan. 

3. Menurut (Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 

12th Edition, 2014) coffee shop adalah sebuah toko dimana kopi 

dijual atau diminum. 

4. Menurut (Random House Kernerman Webster’s College 

Dictionary, 2010) coffee shop adalah sebuah restoran, seperti di 

hotel, dimana minuman ringan atau makanan yang cepat dan tidak 

mahal disajikan. 

5. Menurut (https://en.wikipedia.org) Coffee shop atau lebih dikenal 

di golongan muda mudi dengan nama café atau kafe, merupakan 

sebuah tempat dimana yang bertujuan utama untuk menyajikan 

minuman berbahan dasar kopi seperti latte, cappuccino, dan 

espresso. Akan tetapi, biasanya sebuah kafe juga menyediakan 

minuman hangat lainnya seperti teh dan cokelat panas (hot 

chocolate). Selain minuman hangat, kafe pada saat kini juga 

menyediakan minuman dingin, baik yang berbahan dasar kopi 

seperti frappuccino maupun yang tidak berbahan dasar kopi. 

Sebagai pelengkap, kafe juga menyediakan berbagai makanan 
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ringan, biasanya berupa roti, kue potongan, muffin, croissant, dan 

juga pie. 

 Tujuan awal berdirinya sebuah kafe adalah sebagai tempat 

berkumpul dan bercengkerama, akan tetapi apabila dilihat dari 

kecendurangan saat ini, kafe lebih sering digunakan sebagai tempat 

bertemu rekan bisnis dan menyelesaikan tugas sekolah maupun 

universitas. Maka dari itu tidak heran apabila ketersediaan internet 

nirkabel atau lebih dikenal dengan sebutan wi-fi menjadi salah satu 

faktor penting yang harus dimiliki oleh kafe pada masa kini.  

2.5 Roastery 

 Menurut (Oxford Dictionaries), roastery adalah sebuah tempat dimana 

biji kopi dipanggang dan diproses. Proses tersebut adalah penyangraian. 

Proses ini merupakan tahapan pembentukan aroma dan citarasa khas kopi dari 

dalam biji kopi dengan perlakuan panas. Biji kopi secara alami mengandung 

cukup banyak senyawa organik calon pembentuk citarasa dan aroma khas 

kopi. Waktu sangrai ditentukan atas dasar warna biji kopi sangrai atau sering 

disebut derajad sangrai. Makin lama waktu sangrai, warna biji kopi sangrai 

mendekati cokelat tua kehitaman (Mulato, 2002).  

Roasting merupakan proses penyangraian biji kopi yang tergantung 

pada waktu dan suhu yang ditandai dengan perubahan kimiawi yang 
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signifikan. Terjadi kehilangan berat kering terutama gas  dan produk 

pirolisis volatil lainnya. Kebanyakan produk pirolisis ini sangat menentukan 

cita rasa kopi. Kehilangan berat kering terkait erat dengan suhu penyangraian. 

Berdasarkan suhu penyangraian yang digunakan kopi sangrai dibedakan atas 3 

golongan yaitu ligh roast suhu yang digunakan 1930 sampai 199°C, medium 

roast suhu yang digunakan 204°C dan dark roast suhu yang digunakan 2130 

sampai 221°C. Ligh roast menghilangkan 3-5% kadar air: medium roast, 5-8 

% dan dark roast 8-14% (Varnam and Sutherland, 1994). 

Penyangrai bisa berupa oven yang beroperasi secara batch atau 

kontinous. Pemanasan dilakukan pada tekanan atmosfir dengan media udara 

panas atau gas pembakaran. Pemanasan dapat juga dilakukan dengan 

melakukan kontak dengan permukaan yang dipanaskan, dan pada beberapa 

desain pemanas, hal ini merupakan faktor penentu pada pemanasan. Desain 

paling umum yang dapat disesuaikan baik untuk penyangraian secara batch 

maupun kontinous merupakan drum horizontal yang dapat berputar. 

Umumnya, biji kopi dicurahkan sealiran dengan udara panas melalui drum ini, 

kecuali pada beberapa roaster dimana dimungkinkan terjadi aliran silang 

dengan udara panas. Udara yang digunakan langsung dipanaskan 

menggunakan gas atau bahan bakar, dan pada desain baru digunakan sistem 

udara daur ulang yang dapat menurunkan polusi di atmosfir serta menekan 

biaya operasional (Ciptadi dan Nasution ,1985). 

Analisis jenis..., Michelle Angelica, FTI UMN, 2016



43 

 

Penyangraian sangat menentukan warna dan cita rasa produk kopi 

yang akan dikonsumsi, perubahan warna biji dapat dijadikan dasar untuk 

sistem klasifikasi sederhana. Perubahan fisik terjadi termasuk kehilangan 

densitas ketika pecah (Varnam and Sutherland, 1994).  

Tingkat penyangraian dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan (light), 

medium dan gelap (dark). Secara laboratoris tingkat kecerahan warna biji kopi 

sangrai diukur dengan pembeda warna lovibond. Biji kopi beras sebelum 

disangrai mempunyai warna permukaan kehijauan yang bersifat memantulkan 

sinar sehingga nilai Lovibond nya (L) berkisar antara 60-65. Pada 

penyangraian ringan (light), sebagian warna permukaan biji kopi berubah 

kecoklatan dan nilai L turun menjadi 44-45. Jika proses penyangraian 

dilanjutkan pada tingkat medium, maka nilai L biji kopi makin berkurang 

secara signifikan kekisaran 38-40. Pada penyangraian gelap, warna biji kopi 

sangrai makin mendekati hitam karena senyawa hidrokarbon terpirolisis 

menjadi unsur karbon. Sedangkan senyawa gula mengalami proses 

karamelisasi dan akhirnya nilai L biji kopi sangrai tinggal 34-35. Kisaran suhu 

sangrai untuk tingkat sangrai ringan adalah antara 190-195o C, sedangkan 

untuk tingkat sangrai medium adalah sedikit di atas 200o C. Untuk tingkat 

sangrai gelap adalah di atas 205o C (Mulato, 2002). 

Tahap awal roasting adalah membuang uap air pada suhu 

penyangraian 100°C dan berikutnya tahap pirolisis pada suhu 180° C. Pada 
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tahap pirolisis terjadi perubahan-perubahan komposisi kimia dan pengurangan 

berat sebanyak 10 %. Proses roasting berlangsung 5-30 menit. Sampel segera 

diambil setelah roasting dan digiling dengan metoda standar, sedikit air 

ditambahkan ke biji kopi pada tahap pendinginan untuk mempercepat 

pendinginan dan meningkatkan keseragaman ukuran partikel untuk 

penggilingan berikutnya. Pada beberapa roaster, air ditambahkan ke biji dalam 

drum penyangrai diakhir proses. Biji kopi kemudian dikeluarkan lalu ditaruh 

dalam baki dingin berlobang dimana udara dihembuskan (Ciptadi dan 

Nasution ,1985). 

Perubahan sifat fisik dan kimia terjadi selama proses penyangraian, 

menurut Ukers dan Prescott dalam Ciptadi dan Nasution (1985) terjadi seperti 

swelling, penguapan air, tebentuknya senyawa volatile, karamelisasi 

karbohidrat, pengurangan serat kasar, denaturasi protein, terbentuknya gas 

 sebagai hasil oksidasi dan terbentuknya aroma yang karakteristik pada 

kopi. Swelling selama penyangraian disebabkan karena terbentuknya gas-gas 

yang sebagian besar terdiri dari  kemudian gas-gas ini mengisi ruang 

dalam sel atau pori-pori kopi. Senyawa yang membentuk aroma di dalam kopi 

menurut Mabrouk dan Deatherage dalam Ciptadi dan Nasution (1985) adalah 

:  

1. Golongan fenol dan asam tidak mudah menguap yaitu asam kofeat, asam 

klorogenat, asam ginat dan riboflavin.  
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2. Golongan senyawa karbonil yaitu asetaldehid, propanon, alkohol, vanilin 

aldehid.  

3. Golongan senyawa karbonil asam yaitu oksasuksinat, aseto asetat, 

hidroksi pirufat, keton kaproat, oksalasetat, mekoksalat, merkaptopiruvat.  

4. Golongan asam amino yaitu leusin, iso leusin, variline, hidroksiproline, 

alanin, threonin, glisin dan asam aspartat.  

5. Golongan asam mudah menguap yaitu asam asetat, propionat, butirat dan 

volerat.  

Di dalam proses penyangraian sebagian kecil dari kafein akan 

menguap dan terbentuk komponen-komponen lain yaitu aseton, furfural, 

amonia, trimethilamin, asam formiat dan asam asetat. Kafein di dalam kopi 

terdapat baik sebagai senyawa bebas maupun dalam bentuk kombinasi dengan 

klorogenat sebagai senyawa kalium kafein klorogenat. Biji kopi yang di 

sangrai dapat langsung dikemas. Pengemasan dilakukan dengan kantong 

kertas, ketika kopi dipisahkan dari otlet khusus dan digunakan langsung oleh 

konsumen. Tempat penyimpanan yang lebih baik serta kemasan vakum 

diperlukan untuk mencegah deteriorasi oksidatif jika kopi tidak melewati 

oulet khusus. Saat ini digunakan kemasan vakum dari kaleng yang mampu 

menahan tekanan yang terbentuk atau menggunakan kantung yang dapat 

melepaskan  tapi menerima oksigen (Ciptadi dan Nasution ,1985). 
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2.6 Kafein 

 Kafein ialah senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal dan berasa 

pahit yang bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. 

Kafein dijumpai secara alami pada bahan pangan seperti biji kopi, daun teh, 

dan mate. Pada tumbuhan, ia berperan sebagai pestisida alami yang 

melumpuhkan dan mematikan serangga-serangga tertentu yang memakan 

tanaman tersebut. Ia umumnya dikonsumsi oleh manusia dengan 

mengekstraksinya dari biji kopi dan daun teh (Suriani, 1997). 

 Kandungan kafein dalam kopi masih bisa ditolerir apabila kopi 

mengandung kafein sebesar 0,13 - 1,5% (Davia, 1982). Kafein merupakan zat 

antagonis non spesifik bagi reseptor adenosin, yang disebarkan secara luas di 

korteks (Ryan, 2001). Kafein bekerja sebagai stimulan dengan cara 

mengurung reseptor adenosin untuk menghambat kerja neurotransmiter 

tersebut (Ramachandran, 2002). Kafein menghalangi adesonin untuk 

berfungsi dan bekerja sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan 

performa kognitif seorang individu meningkat. Selain itu, kafein juga akan 

menaikkan permukaan dopamin di otak. Dopamin merupakan 

neurotransmitter yang berperan mengatur gerakan dan membentuk ingatan 

sehingga dengan meningkatnya dopamin maka performa ingatan pun akan 

meningkat (Nelson and Gilbert, 2005). 
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 Kafein dalam kopi terdapat dalam bentuk ikatan kalium kafein 

klorogenat dan asam klorogenat. Ikatan ini akan terlepas dengan adanya air 

panas, sehingga kafein dengan cepat dapat terserap oleh tubuh. Asam 

klorogenat terdapat secara luas pada tanaman namun dibandingkan dengan 

kafein, kurang mempunyai efek fisiologi. Melalui penyangraian, trigonellin 

pada biji kopi sebagian akan berubah menjadi asam nikotinat (niasin), yaitu 

jenis vitamin dalam kelompok vitamin B  (Mahendradatta, 2007). 

  Menurut (Gilbert, Rice, 1991), kafein merupakan zat kimia yang 

berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan janin, tetapi masih 

dikonsumsi oleh sebagian besar ibu hamil di Amerika Serikat. Kenyataan 

serupa mungkin juga  terjadi di Indonesia. Selain itu, kafein memiliki sifat 

sebagai agensia teratogenik yang tidak spesifik sehingga dimungkinkan 

menyebabkan timbulnya jenis cacat lain yang dijumpai pada berbagai sistem 

organ. 

  Kafein sering digunakan sebagai perangsang kerja jantung dan 

meningkatkan produksi urin. Dalam dosis yang rendah kafein dapat berfungsi 

sebagai bahan pembangkit stamina dan penghilang rasa sakit. Mekanisme 

kerja kafein dalam tubuh adalah menyaingi fungsi adenosin (salah satu 

senyawa yang dalam sel otak bisa membuat orang cepat tertidur). Dimana 

kafein itu tidak memperlambat gerak sel-sel tubuh, melainkan kafein akan 

membalikkan semua kerja adenosin sehingga tubuh tidak lagi mengantuk, 

tetapi muncul perasaan segar, sedikit gembira, mata terbuka lebar, jantung 
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berdetak lebih kencang, tekanan darah  naik, otot-otot   berkontraksi  dan hati 

akan melepas gula ke aliran darah yang akan membentuk energi ekstra. Itulah 

sebabnya berbagai jenis minuman pembangkit stamina umumnya 

mengandung kafein sebagai bahan utamanya (Suriani, 1997). 

  2.7  Use Case Diagram 

  Menurut (www.sourcemaking.com), dalam sebuah use case diagram 

terdapat beberapa elemen penting, yaitu : 

 Actor 

 Actor mewakili atau melambangkan suatu peran yang digunakan 

oleh user ketika mereka menggunakan sistem teknologi informasi. 

Satu orang dapat berperan di dalam satu atau lebih peran terhadap 

sistem teknologi informasi. Actor sendiri bukanlah bagian dari sistem 

teknologi informasi, tetapi dapat merupakan bagian dari sistem bisnis. 

Berikut gambar yang melambangkan actor pada use case diagram : 

 

 

Gambar 2.14 Lambang Actor pada use case diagram 
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 Use Case 

 Use Case menjelaskan interaksi yang terjadi antara actor dengan 

sistem teknologi informasi selama pelaksanaan proses yang sedang 

berlangsung. Sebuah use case melambangkan bagian fungsi dari 

sistem teknologi informasi dan membuat user dapat mengakses fungsi 

– fungsi tersebut. Berikut adalah lambang use case yang digunakan 

pada use case diagram : 

 

Gambar 2.15 Lambang Use Case pada use case diagram 

  Fungsi atau kegiatan yang hendak dilakukan oleh user terhadap 

sistem harus dinyatakan pada use case ini. Ide dibelakang use case 

adalah untuk menjelaskan interaksi, aliran pemrosesan, dan actor yang 

melakukan interaksi antar fungsi atau kegiatan yang dinyatakan 

didalam use case. 

 Association 

 Sebuah association adalah koneksi antara actor dan use case. 

Sebuah association mengindikasikan bahwa seorang actor dapat 

menjalankan sebuah use case. Beberapa actor yang berada pada satu 

use case secara bersamaan berarti setiap actor dapat menjalankan use 
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case tersebut secara sendiri – sendiri, dan bukan berarti para actor 

tersebut menjalankan use case tersebut bersama atau secara 

bersamaan. Berikut adalah lambang association yang digunakan pada 

use case diagram : 

 

Gambar 2.16 Lambang Association pada use case diagram 

 2.8 Activity Diagram 

  Menurut (www.sourcemaking.com), activity diagram digunakan untuk 

mengilustrasikan aktifitas. Pada activity diagram, dijelaskan dengan jelas 

apabila para actor dapat menjalankan suatu use case secara bersamaan atau 

secara terpisah antara satu sama lain. Activity diagram terdiri dari beberapa 

elemen dasar, yaitu : 

 Initial Node 

 Initial node adalah titik awal mula suatu activity. Sebuah activity 

dapat memiliki satu atau lebih initial node. Sebuah aktifitas juga 

mungkin tidak memiliki sebuah initial node, tetapi dimulai oleh 

aktifitas lainnya. Berikut adalah lambang initial node pada activity 

diagram : 
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Gambar 2.17 Lambang Initial Node pada activity diagram 

 

 Activity 

 Activity diagram mengilustrasikan satu aktifitas individu. Aktifitas 

yang dimaksudkan adalah satu aktifitas use case. Satu aktifitas use 

case digambarkan secara lebih jelas lagi pada activity diagram 

menggunakan beberapa activity. Berikut lambang activity yang 

digunakan pada activity diagram : 

 

Gambar 2.18 Lambang Activity pada activity diagram 

 Edge ( Control Flow ) 

 Edge atau control flow dilambangkan dengan tanda panah, yang 

menghubungkan komponen – komponen individu dari activity 

diagram dan mengillustrasikan aliran dari aktifitas – aktifitas tersebut. 

Berikut adalah lambang dari edge atau control flow pada activity 

diagram : 

 

  Gambar 2.19 Lambang Control Flow pada activity diagram 
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 Activity Final Node 

 Activity final node mengindikasikan bahwa suatu aktifitas telah 

selesai. Sebuah activity diagram dapat memiliki lebih dati satu 

lambang penyelesaian. Berikut adalah lambang activity final node 

pada activity diagram : 

 

  Gambar 2.20 Lambang Final Node pada activity diagram 

2.9  Waterfall Model 

Menurut (www.buzzle.com) Waterfall model pertama kali 

dipublikasikan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970. Sejak saat itu model 

ini telah digunakan secara luas dalam bidang pengembangan perangkat lunak. 

Berikut gambaran diagram Waterfall model : 

 

 

Analisis jenis..., Michelle Angelica, FTI UMN, 2016

http://www.buzzle.com/


53 

 

 

Gambar 2.21 Waterfall Model Diagram 

 Requirements 

Fase pertama merupakan pemahaman tentang apa yang perlu 

dirancang dan fungsi serta tujuan sistem yang akan dibuat. 

Pada tahap ini, kebutuhan yang akan dipenuhi oleh sistem 

harus dijelaskan dengan terperinci. Apabila tahapan ini telah 

dibuat dengan baik, maka tahap – tahap berikutnya akan dapat 

berjalan dengan lancar. 

 Analysis 

Setelah kebutuhan atas sistem ditentukan pada fase pertama, 

software dan hardware yang dibutuhkan untuk dapat 

menyelesaikan tujuan sistem dianalisa pada fase ini. Mulai dari 

menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk 
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mendesain sistem, hingga database yang akan digunakan untuk 

dapat mendukung kinerja sistem. 

 Design 

Algoritma atau flowchart dari sistem dibuat pada fase ini. Fase 

ini adalah fase yang sangat penting, dan bergantung pada dua 

fase sebelumnya agar dapat selesai dengan baik. Apabila 

perancangan sistem dilaksanakan dengan baik, maka 

pelaksanaan tahap berikutnya dapat berhalan dengan lancar. 

 Coding 

Berdasarkan algoritma atau flowchart yang telah dirancang 

pada fase sebelumnya, pemrograman sistem dilaksanakan pada 

tahap ini. 

 Testing 

Setelah pemrograman sistem selesai dilaksanakan, proses 

pengujian kode dilaksanakan pada tahapan ini. Apabila terjadi 

kesalahan atau hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

maka harus kembali ke tahap perancangan dan setelah itu baru 

kembali ke tahap pemrograman. 
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 Acceptance 

Apabila hasil pengujian telah sesuai dengan kemauan 

pelanggan atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka 

sistem ini diterima dan digunakan. 

2.10  Agile Model 

Menurut (www.buzzle.com) Agile model adalah model pengembangan 

perangkat lunak yang berdasarkan pendekatan pembangunan sistem yang 

berulang dan bertingkat. Model ini membantu programmer dan developer 

dalam membuat perangkat lunak yang disesuaikan berdasarkan permintaan 

pelanggan. Perubahan apapun dalam persyaratan dapat dimasukkan kedalam 

tahapan siklus perangkat lunak mana saja. 

Kata “Agile” berarti bergerak secara cepat. Model ini terkenal dengan 

kemampuan adaptasinya yang cepat terhadap perubahan realita. Oleh karena 

perangkat lunak dikembangkan dalam kumpulan yang kecil, perubahan dapat 

dengan mudah dilakukan terhadap produk. Tim pengembangan perangkat 

lunak harus beradaptasi setiap hari terhadap keadaan yang berubah. 

Keuntungan dari model ini adalah kemampuan untuk merespon 

terhadap perubahan kebutuhan proyek. Hal ini memastikan usaha dari tim 

pengembangan tidak sia – sia, dimana hal tersebut merupakan masalah di 

mayoritas metodologi jenis lainnya. Perubahan diintegrasikan secepat 

Analisis jenis..., Michelle Angelica, FTI UMN, 2016

http://www.buzzle.com/


56 

 

mungkin, untuk menghindari masalah dikemudian hari. Terdapat komunikasi 

secara langsung antara tim pengembangan dan pelanggan, sehingga 

miskomunikasi terhindari dan hasilnya adalah tercapainya perangkat lunak 

berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. 

Sisi negatif dari model ini adalah apabila ukuran proyek yang 

dilakukan besar, maka sulit untuk memprediksikan jumlah usaha dan waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Hal tersebut 

disebabkan oleh persyaratan yang kerap kali berubah, dan berdampak 

terhadap tujuan akhir dari proyek yang menyimpang dari tujuan awalnya. 
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