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2. DASAR TEORI 

 

 

2.1. Pengertian Psikotes 

“Psikotes yang dikenal dengan nama tes psikologi adalah sebuah tes yang 

dilaksanakan untuk mengukur aspek individu secara psikis” (Mengenal dan 

Memahami Psikotes lebih jauh, 2009). Psikotes dapat dianggap sebagai interview 

tertulis, karena menggunakan sejumlah besar pertanyaan secara tidak langsung, 

yang satu atau lain pertimbangan lebih bebas menjawab bagi yang 

mengisi/menjawabya dari pada interview lisan secara langsung. Psikotes dapat 

memberikan informasi yang lebih baik daripada pertanyaan yang langsung dan 

terus terang. Psikotes dapat berbentuk tes yang tertulis, proyeksi gambar, dan 

sebagainya untuk mengukur fungsi kemampuan kognitif maupun emosi seseorang 

mulai dari tingkat kecerdasan, bakat, minat, sampai kepribadian orang tersebut. 

Dari hasil yang tergambar pada psikotes didapatkan suatu gambaran tentang orang 

tersebut yang nantinya dapat dipergunakan sebagai informasi yang dapat 

membantu orang tersebut dalam beberapa bidang, contohnya : peminatan, bidang 

pekerjaan yang cocok, bakat, peminatan studi yang cocok dan sebagainya 

(Darmodjo, 1995). 

 

2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi  

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama 

lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Suatu 

sistem harus memiliki elemen, lingkungan, interaksi antara elemen dengan 

lingkungannya, dan sistem harus memiliki tujuan yang dicapai. Sedangkan 

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem 

tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang 

relevan dan dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap 

fakta-fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen akan berbeda satu sama lain 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, sistem informasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang dikembangkan oleh manusia untuk 

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification
http://digilib.petra.ac.id/help.html
http://www.petra.ac.id
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menyiapkan informasi yang tepat, akurat, ekonomis dan relevan (McLeod, 2001, 

p. 12;). 

Sistem Informasi juga dapat didefinisiskan sebagai perangkat elemen yang 

bekerja mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, analisis, dan 

visualisasi dalam organisasi (Laudon, 2003) 

 

2.3. Teori Holland 

Konsep dasar kepribadian seseorang menurut John Holland merupakan 

hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan (Osipow, 1983 : 84). Winkel & 

Hastuti (2005 ; 634-635) menjelaskan bahwa pandangan Holland mencakup tiga 

ide dasar, yaitu: 

1. Semua orang dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh orang 

tersebut mendekati salah satu di antara enam tipe kepribadian, yaitu: Tipe 

Realistik (The Realistic Type), Tipe Peneliti/Pengusut (The Investigative Type), 

Tipe Seniman (The Artistic Type), Tipe Sosial (The Social Type), Tipe Pengusaha 

(The Enterprising Type), dan Tipe Orang Rutin (Conventional Type). Semakin 

mirip seseorang dengan salah satu di antara enam tipe itu, makin tampaklah 

padanya ciri-ciri dan corak perilaku yang khas untuk tipe bersangkutan. 

Kombinasi dari minat dan kemampuan itu menciptakan suatu disposisi yang 

bersifat sangat pribadi untuk menafsirkan, bersikap, berpikir, dan bertindak 

dengan cara-cara tertentu. Sebagai sebuah contoh: seseorang dengan tipe sosial 

yang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan karena itu lebih cenderung 

memasuki lingkungan okupasi yang mengandung unsur pelayanan sosial seperti 

perawat, guru, pekerja sosial, dan pemuka agama.  

2. Berbagai lingkungan baik lingkungan tempat bekerja maupun lingkungan 

tempat tinggal, dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh suatu 

lingkungan tertentu mendekati salah satu model lingkungan (a model 

environment), yaitu: Lingkungan Realistik (The Realistic Environment), 

Lingkungan Penelitian/Pengusutan (The Investigative Environment), Lingkungan 

Kesenian (The Artistic Environment), Lingkungan Pengusaha (The Enterprising 

Environment), Lingkungan Pelayanan Sosial (The Social Environment), 



8 
  Universitas Kristen Petra 

Lingkungan Bersuasana Kegiatan Rutin (The Conventional Environment). 

Semakin mirip lingkungan tertentu dengan salah satu di antara enam model 

lingkungan, makin tampaklah di dalamnya corak dan suasana kehidupan yang 

khas untuk lingkungan bersangkutan, misalkan lingkungan kesenian didominasi 

oleh orang yang bertipe orang seniman, dalam arti kebanyakan orang yang hidup 

dan bekerja di lingkungan itu termasuk tipe kepribadian ini. 

3. Perpaduan antara tipe kepribadian tertentu dan model lingkungan yang sesuai 

menghasilkan keselarasan dan kecocokan okupasional (occupational 

homogeneity), sehingga seseorang dapat mengembangkan diri dalam lingkungan 

okupasi tertentu dan merasa puas.  

Perkembangan tipe kepribadian adalah hasil dari interaksi faktor bawaan 

dan lingkungan dan interaksi ini membawa kepada preferensi untuk jenis aktivitas 

khusus, yang pada gilirannya mengarahkan individu kepada tipe perilaku tertentu 

yang rangkumannya adalah sebagai berikut (Sukardi, 1993) :  

1. Tipe Realistik  

Tipe Realistik adalah kelaki-lakian, tidak sosial, emosi mantap 

(kestabilan emosi), bersifat materialistik, keaslian, kekonkretan, dan berorientasi 

pada apa yang ada sekarang. Orang-orang dengan tipe ini lebih menyukai aktivitas 

yang melibatkan kecakapan gerak, benda-benda, dan realism sedangkan hal-hal 

yang tidak disukai yaitu sering menghindari situasi sosial yang memerlukan 

ekspresi diri yang bebas, menghindari tugas-tugas intelektual dan tugas-tugas 

verbal yang memerlukan memebaca, menghindari situasi kerja yang menekankan 

pada pakaian yang pantas, berbicara dan tata karma yang konvensional. Orang-

orang yang realistik lebih suka bekerja pada pekerjaan seperti : pemimpin tukang 

las, fotografer, ahli mesin, pengawas pembangunan, pilot, perwira angkatan 

bersenjata, montir mobil, operator radio, tukang kayu, pelayan pompa bensin, 

penebang pohon, tukang cat, ahli teknik listrik, pengamat cuaca, masinis 

lokomotif, dan ahli mesin pesawat udara. 

2. Tipe Investigatif  

Orang-orang pada tipe ini ditandai oleh sifat-sifat seperti analitis, 

rasional, berdiri sendiri, radikal, abstrak, introvert, kritis, ingin tahu dan cerdas. 

Orang dengan tipe seperti ini tidak menyukai situasi yang memerlukan 
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keterampilan sosial atau interaksi sosial dan lebih menyukai aktivitas dari 

permulaan sampai selesai sehingga dapat mengekspresikan ketidaksosialannya, 

analitis, orientasi yang imajinatif, membaca dan belajar bahasa-bahasa asing dan 

ilmu-ilmu fisik.  Orang-orang yang Investigatif lebih suka bekerja pada pekerjaan 

seperti : ahli ilmu fisika, ahli bedah, ahli kimia dan ahli matematika. 

3. Tipe Artistik  

Orang-orang pada tipe ini lebih menyukai aktivitas yang ambigu, bebas, 

dan tidak tersistematisasi untuk menciptakan produk artistik, seperti lukisan, 

drama dan karangan dan tidak menyukai aktivitas yang sistematik, teratur, dan 

rutin. Orang-orang dengan tipe ini lebih suka bekerja pada pekerjaan seperti : 

penyair, novelis, actor/artis, seniman, pengarang, dramawan, pemusik, dan 

perancang busana.  

4. Tipe Sosial  

Orang dengan tipe ini lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan 

orang lain dengan penekanan pada membantu, mengajar, atau menyediakan 

bantuan serta tidak menyukai aktivitas rutin dan sistematik yang melibatkan 

obyek dan materi. Orang-orang dengan tipe ini suka bekerja pada pekerjaan 

seperti : wasit, duta besar, dokter anak, pekerja sosial, kepala sekolah, konselor 

pribadi dan pengajar. 

5. Tipe Enterprising  

Orang-orang pada tipe ini cenderung menyukai aktivitas yang dapat 

memenuhi kebutuhan untuk menguasai orang lain, aktivitas yang 

mengekspresikan keberanian mengambil resiko dan semangat yang besar serta 

tidak menyukai aktivitas yang sistematik, abstrak, dan ilmiah. Orang-orang 

dengan tipe enterprising juga ditandai oleh sifat-sifatnya yang persuasif, verbal, 

ekstrover, penerimaan diri, percaya diri, keagresifan lisan (berbicara), dan sifat-

sifat pamer atau suka memamerkan kecakap-kecakapannya. Orang dengan tipe ini 

suka bekerja sebagai pedagang, manajer penjualan, juru leleang, promoter bisnis, 

direktur perusahaan, dan manajer asuransi.  
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6. Tipe Konvensional  

Orang-orang konvensional menguasai lingkungan fisik dan sosial 

dengan memilih tujuan, nilai-nilai dan tugas-tugas yang didukung oleh adat 

kebiasaan masyarakat. Orang tipe ini ditandai dengan sifat stereotip, praktis, tepat, 

control yang baik, rapi, suka bergaul, dan menciptakan suatu kesan yang baik, 

namun sedikit kurang fleksibel, konservatif, dan keras hati. Orang-orang dengan 

tipe ini suka bekerja pada pekerjaan seperti : kasir bank, ahli pajak, ahli statistic, 

analisis keuangan, akuntan public, banker, manajer kantor, dan kepala tata usaha. 

 

2.4. Teori Dasar Tes Minat Jabatan  

Sejarah tes minat dimulai pada tahun 1921 dengan diterbitkannya tes 

minat yang pertama, yakni Carnegie Interest Inventory.  Sumber informasi utama 

tes psikologi (Mental measurement Yearbook) pertama kali diterbitkan tahun 

1939, ternyata di dalamnya terdapat 15 macam tes minat. Dalam skala 

Internasional, tes minat yang paling banyak digunakan sampai saat ini adalah 

(Darmodjo, 1995) : 

1. Strong Vocational Interest Blank (SVIB) 

Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1927, sekarang terkenal dengan 

nama Strong-Campbell Interest Inventory SCII. Terdapat dua pengukuran: 

o Suka / tidak suka terhadap aktifitas spesifik, objek atau tipe individu.  

o Jawaban-jawaban di skor dengan kunci jawaban yang bersifat empiris bagi 

berbagai okupasional. Biasanya orang-orang dalam suatu okupasional 

tertentu, cenderung banyak menyukai berbagai jenis aktivitas yang sama. 

Jadi, kemungkinan besar orang muda yang memiliki minat dalam kelompok 

okupasional kemungkinan besar akan menyukai pekerjaan dalam okupasional 

itu. 

2. Kuder Inventories 

Kuder Prefence Survey (KPS) yang pertama kali dipublikasikan pada 

tahun 1939. Tes Kuder digunakan oleh tentara Amerika Serikat sejak Perang 

dunia ke-2, dan banyak inventori yang dipublikasikan setelah perang. G. F . Kuder 

menunjukan dan membagi sepuluh kategori yang masing-masing homogeny dan 

independen, yaitu: Outdoor, Mechanical, Computational, Scientific, Persuasive, 
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Artistic, Literary, Social-service dan Clerical. Inventorinya menggunakan format 

pilihan. Responden atau teste memilih mana yang paling disukai dan paling tidak 

disukai, sisanya, alternatif yang lain ditinggalkan atau tidak dipilih. Teste yang 

memilih a sebagai alternatif yang paling disukai mengisyaratkan berminat pada 

bidang Sains dan Artistik, yang memilih alternatife b berkecenderungan berminat 

pada pekerjaan yang bersifat Persuasif, dan yang memilih alternatif c cenderung 

mempunyai minat pada bidang klerikal. 

3. Occupational Interest Inventory  

Inventori ini dikembangkan oleh Edwin A Lee dan Louis P. Thorpe 

sehingga sering juga disebut sebagai Tes minat Lee-Thorpe. Inventori ini didesain 

untuk mengukur kecenderungan pemilihan vokasional, atau kesukaan atau tidak 

kesukaan terhadap pekerjaan atau jabatan. Inventori ini bukan suatu tes abilitas 

atau keterampilan minat. Skornya menunjukan seberapa tinggi atau seberapa 

rendah minat yang dimiliki oleh seorang dalam bidang-bidang okupasional. 

Tujuan dari inventori ini adalah sebagai sarana untuk mengidentifikasi bidang-

bidang (fields) minat yang menarik perhatian individu. Enam bidang, fields dari 

minat dalam inventori ini adalah (Darmodjo, 1995) : 

a. Personal-Social (Pribadi-Sosial) 

Skor tinggi dalam bidang ini secara umum menunjukan sangat senang 

pekerjaan yang berhubungan dengan orang dan biasanya, ada keinginan 

mengerjakan sesuatu untuk orang, minat semacam ini tipikal dari berbagai 

pekerjaan pelayanan personal, pengajaran, pelayanan keagamaan dan hukum.  

b. Natural  

Skor tinggi dalam bidang ini menunjukan senang pekerjaan luar 

(outdoor), pekerjaan yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hortikultura 

dan binatang, perlindungan sumber daya alam, lebih khusus lagi bidang pertanian, 

keindahan alam, peternakan dan kehutanan. 

c. Mechanical (Mekanik) 

Orang yang mempunyai minat yang besar dalam permesinan dan 

peralatan mekanik akan mempunyai skor yang tinggi dalam bidang ini. Orang ini 

menyukai pekerjaan bongkar-membongkar dan merakit kembali, minat semacam 

ini tipikal dari mekanik, pertukangan, dokter gigi, dan permesinan. 
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d. Business (Bisnis) 

Minat dalam semua aktivitas yang khas dalam dunia bisnis 

dikelompokkan dalam bidang ini, bidang ini mencakup akuntansi per-bankan, 

klerikal, stenografi dan sales personal. 

e. The Arts (Seni) 

Skor tinggi dalam bidang ini menunjukan minat dalam musik, drama, 

sastra, dan seni lainnya. Bidang ini mencakup minat estetis dan tipikal dari aktor, 

sastrawan, komposer, artis bidang komersial dan yang tertarik dalam per-

advertensian. 

f. The Sciences (Sains) 

Orang-orang yang berminat dalam penelitian,penemuan, penjelasan 

gejala-gejala alam, dan sebagainya akan mencapai skor tinggi dalam bidang ini, 

minat semacam ini tipikal bagi pekerjaan fisika, kimia, dan kebanyakan pekerjaan 

laboran. 

Tiga tipe minat diidentifikasi oleh inventori minat okupasional ini. Tipe-

tipe minat memusatkan bidang, field, atau bidang-bidang minat pada tipe tertentu 

dari okupasi-okupasi, yaitu (Darmodjo, 1995) : 

1. Verbal 

Skor tinggi dalam bidang ini mengisyaratkan bahwa seseorang menyukai 

komunikasi dengan menggunakan kata-kata baik yang tertulis maupun lisan. 

Orang-orang pada tipe minat ini cenderung menyukai pekerjaan seperti 

pramuniaga, pengacara, penulis dan guru. 

2. Manipulatif 

Orang yang suka bekerja dengan menggunakan tangan, baik secara rutin 

atau kreatif kemungkinan besar akan mendapat skor tinggi pada tipe minat ini. 

Orang pada tipe minat ini cenderung menyukai pekerjaan seperti pengrajin, 

teknisi mesin atau mekanik. 

3. Komputasional 

Skor tinggi pada tipe minat ini mengisyaratkan suatu kecenderungan 

menyukai bekerja dengan angka-angka dan simbol-simbol matematik serta 

konsep-konsep. Orang pada tipe minat ini cenderung menyukai pekerjaan seperti 

kasir, pemegang buku keuangan, akuntan dan pekerja bank. 
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2.5. Data Flow Diagram (DFD) 

2.5.1. Pengertian DFD 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan professional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, 

baik secara manual maupun komputerisasi. DFD sering digunakan untuk 

menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan 

dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana 

data tersebut mengalir atau dimana data tersebut akan disimpan (Fajar, 2009). 

 

2.5.2. Simbol DFD 

Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD terdiri dari 4 macam, yaitu 

process, data flow, data store, dan external entitiy. Berikut uraian singkat 

mengenai 4 simbol tersebut (Fajar, 2009). 

1. Kesatuan luar (External Entity) 

Merupakan kesatuan luar (entity) dilingkungan luar sistem yang dapat 

berupa sekelompok orang, divisi, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di 

lingkungan luarnya yang memberikan input atau menerima output dari sistem. 

Satu kesatuan luar dapat disimbolkan dengan bentuk suatu notasi kotak atau segi 

empat dan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

External Entity_1

 

Gambar 2.1. External Entity 

 

2. Proses (Process) 

Adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau 

komputer dari hasil suatu arus data yang masuk dalam proses untuk dihasilkan 

arus data yang keluar dari proses atau untuk mengubah input menjadi output. 

Suatu proses dapat ditunjukkan dengan symbol lingkaran yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 
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Proses

 

Gambar 2.2. Process 

 

3. Aliran Data (Data Flow) 

Data mengalir melalui sistem, dimulai dengan sebagian input dan diubah 

atau diproses menjadi output. Arus data (Data Flow) diberi simbol dengan suatu 

garis panah yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3. Data Flow  

 

4. Penyimpanan Data (Data Storage) 

Tempat menyimpan data atau file dalam jangka waktu panjang atau 

pendek. Simpanan data di DFD disimbolkan dengan garis pararel, yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Data store

 

Gambar 2.4. Data Storage 

 

2.5.3. DFD Level 

DFD dapat digambarkan dalam Diagram Context dan Level n. Huruf n 

dapat menggambarkan level dan proses dari setiap lingkaran (Fajar, 2009). 

 

2.5.3.1. Context Diagram (CD) 

Jenis pertama Context Diagram,  adalah data flow diagram tingkat atas 

(DFD Top Level), yaitu diagram yang paling tidak detail, dari sebuah sistem 

informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar sistem 

yang berhubungan dengan entitas-entitas eksternal, (CD menggambarkan sistem 
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dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut 

menggambarkan keseluruhan sistem dari proses). 

 

2.5.3.2. Diagram Level n / Data Flow Diagram Levelled 

Dalam Diagram Level n, DFD dapat digunakan untuk menggambarkan 

diagram fisik maupun diagram logis. Diagram Level n merupakan hasil 

pengembangan dari Context Diagram ke dalam komponen yang lebih detail 

tersebut disebut dengan top-down partitioning.  

 

2.6. Entity Relationship Diagram (ERD)  

Entity relationship diagram adalah suatu cara memodelkan suatu data 

ditingkat konsptual dalam perancangan data. Model Entity-Relationship 

merupakan alat modeling data popular dan banyak digunakan oleh para perancang 

database. Data model merupakan representasi abstrak dari data tentang entitas, 

kejadian, aktifitas dan asosiasinya dalam suatu organisasi. Tujuan permodelan 

data adalah untuk membuat data menjadikan data yang mudah dimengerti, 

sehingga mempermudah pengaksesan dan perancangan database. Berdasarkan 

tiper konsepnya, data model dibagi menjadi dua kategori yaitu Conceptual Data 

Model merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap 

data, sedangkan Physical Data Model merupakan konsep yang menerangkan 

detail dan bagaimana data di simpan di dalam komputer. Dalam pandangan ini 

model Entity-Relationship digunakan untuk menggambarkan Conceptual Data 

Model (E-R) (Romney, 2006). 

 

2.6.1. Cardinality 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam database berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan 

antar relasi ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk 

menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 

simbol yang digunakan, yaitu (Romney, 2006) : 
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1. Entity adalah objek seseorang, sekelompok, departemen, atau sebuah sistem 

yang menerima atau menghasilkan informasi atau data. Simbolnya menggunakan 

kotak dan dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5. Entity 

 

2. Atribut adalah karekteristik dari entity  atau relasi yang menjelaskan entity  

atau relasi tersebut. Penulisan diletakkan di dalam kotak entity-nya dan dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6. Atribut 

 

3. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara entity. Simbolnya menggunakan 

anak panah yang menunjukkan arah relasi dan ini dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7. Relasi 

 

Relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas (misalnya A dan B) 

dalam satu database yaitu (Romney, 2006):  

a. One-to-One 

Pada bentuk relasi One-to-One, tiap elemen pada entity_1 berelasi hanya 

dengan satu elemenn pada entity_2, begitu juga sebaliknya. Simbol relasi One-to-

One dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

Entity_1

Supplier

id_supplier

alamat

telepon

kota

keterangan

<pi> Variable characters (5)

Variable characters (30)

Integer

Characters (20)

Variable characters (30)

Relationship_1
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Gambar 2.8. Relasi One-to-One 

 

b. One-to-Many 

Pada bentuk relasi One-to-Many, tiap elemen pada entity_1 dapat berelasi 

dengan banyak elemen pada entity_2, namun pada elemen entity_2 hanya dapat 

berelasi dengan satu elemen pada entity_1. Simbol relasi One-to-Many dapat 

dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9. Relasi One-to-Many 

 

c. Many-to-Many 

Pada bentuk relasi Many-to-Many, tiap elemen pada entity_1 dapat 

berelasi dengan banyak elemen pada entity_2, begitu juga sebaliknya. Simbol 

relasi Many-to-Many  dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

Gambar 2.10. Many-to-Many 

 

2.6.2. Relationship 

Relationship adalah hubungan antar dua entitas atau lebih. Tiga jenis 

relationship yaitu Obligatory, Non-Obligation, dan Dependency (Romney, 2006). 

a. Obligatory, dapat disebut juga mandatory, Obligatory adalah keadaan 

dimana semua anggota dari semua entitas harus berpartisipasi atau memiliki 

hubungan dengan entitas yang lain. Obligatory dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

Relationship_1

Entity_1 Entity_2

Relationship_1

Entity_1 Entity_2

Relationship_1

Entity_1 Entity_2
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Gambar 2.11. Many-to-Many Relationship - Mandatory 

 

b. Non- Obligatory, Non- Obligatory adalah keadaan dimana tidak semua 

anggota dari suatu entitas harus berpartisipasi atau memilki hubungan dengan 

entitas yang lain. Non- Obligatory dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

 

Gambar 2.12. Many-to-Many Relationship - Non-mandatory 

 

c. Dependency, dependency adalah suatu keadaan di mana satu entitas 

didefiniskan secara sebagian (partial) oleh entitas lainnya. Agar terjadi hubungan 

ini, setiap entitas harus memiliki suatu identifier. Simbol dependency dapat dilihat 

pada Gambar 2.13. 

 

 

Gambar 2.13. Dependency Relationship 

 

2.7. Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen database 

relasional produk Microsoft. Bahasa query utamanya adalah Transact-SQL yang 

merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan oleh 

Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang 

memiliki database berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian 

berkembang dengan digunakannya SQL Server pada database besar. 

Microsoft SQL Server dan Sybase/ASE dapat berkomunikasi lewat 

jaringan dengan menggunakan protokol TDS (Tabular Data Stream). Selain dari 
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itu, Microsoft SQL Server juga mendukung ODBC (Open Database 

Connectivity), dan mempunyai driver JDBC untuk bahasa pemrograman Java. 

Fitur yang lain dari SQL Server ini adalah kemampuannya untuk membuat basis 

data mirroring dan clustering. Pada versi sebelumnya, MS SQL Server 2000 

terserang oleh cacing komputer SQL Slammer yang mengakibatkan kelambatan 

akses internet pada tanggal 25 Januari 2003 (Rizky, 2008). 

 

2.8. Visual Basic .NET 

Microsoft Visual Basic .NET adalah sebuah alat untuk mengembangkan 

dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem.NET Framework, dengan 

menggunakan bahasa BASIC. Microsoft Visual Basic .NET  memudahkan para 

programmer dalam membangun aplikasi Windows Forms, Aplikasi web berbasis 

ASP.NET, dan juga aplikasi command-line. Microsoft Visual Basic .NET dapat 

diperoleh secara terpisah dari beberapa produk lainnya (seperti Microsoft Visual 

C++, Visual C#, atau Visual J#), atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam 

Microsoft Visual Studio .NET. Bahasa Visual Basic .NET sendiri menganut 

paradigma bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai 

evolusi dari Microsoft Visual Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di 

atas .NET Framework. Peluncurannya mengundang kontroversi, mengingat 

banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Microsoft, dan versi baru ini tidak 

kompatibel dengan versiter dahulu (Rusmawan, 2011). 
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