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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  SISTEM 

Pengertian sistem secara  umum adalah kesatuan yang terdiri dari 

bagian-bagian atau sub sistem yang sedang berinteraksi dan bekerja sama 

untuk  mencapai tujuan. 

“Sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek-obyek, atau unsur-

unsur, atau komponen - komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan 

satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan 

satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan” (Prasojo Lantip Diat dan 

Riyanto, 2011). 

Terdapat dua kelompok  pendekatan didalam mendefinisikan sebuah 

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan 

pada komponen – komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang 

lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

 

“Sistem  adalah  sekelompok  elemen  yang   berinteraksi  dengan 

maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan” (Raymond Mcleod, Jr, 

2001). 

“Sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek - obyek, atau unsur-

unsur, atau komponen - komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan 

satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan 
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satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan” (Prasojo Lantip Diat dan 

Riyanto, 2011). 

 

2.2. KOMPUTERISASI 

Pada dasarnya manusia dapat melakukan kegiatan yang ada secara 

manual, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh 

manusia maka perlu suatu alat bantu yang dapat mengatasi keterbatasan 

tersebut. 

Komputer sebagai alat yang mampu mengatasi permasalahan manusia. 

Proses-proses yang dahulunya manual kemudian digantikan dengan 

komputer, hal inilah yang dinamakan dengan proses komputerisasi. 

Fungsi utama komputer saat ini terutama untuk mengolah data (Data 

Processing), sehingga komputer sering disebut pengolah data elektronika 

(Elektronika Data Processing). Komputer bekerja untuk suatu proses yang 

menerima data sebagai masukan (Input), proses (Processing), oleh suatu 

program tertentu yang tersimpan dan menghasilkan keluaran (Output) yang 

berbentuk informasi.(Jogiyanto HM, 2006) 

Komputerisasi adalah kegiatan pengelolahan data yang mengandalkan 

komputer sebagai alat pengolah data yang dilakukan oleh unsur-unsur atau 

komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan 

yang utuh, sehingga menghasilkan keluaran yang berupa informasi. (Edi 

Noersasongko, 2007) 
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2.3. DATABASE 

Database adalah penggunaan bersama dari data yang terhubung secara 

logis dan deskripsi dari data, yang dirancang untuk keperluan informasi dari 

suatu perusahaan.Dua tujuan utama dari konsep database adalah untuk 

memperkecil pengulangan data dan mencapai independensi data. 

Pengulangan data adalah duplikasi dari data, yaitu data yang sama yang 

disimpan dalam bermacam-macam file (Connolly dan Begg, 2002). 

Independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan 

dalam struktur data tanpa membuat perubahan untuk program yang 

memproses data. Independensi data dilakukan melalui penempatan 

spesifikasi data dalam table-tabel dan kamus yang terpisah secara khusus 

dari program-program. Program tersebut menunjukan tabel dalam 

pemesanan untuk mengakses data. Perubahan struktur data hanya dilakukan 

sekali dalam tabel. 

 

2.4. GAJI DAN UPAH 

Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan 

oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan seperti menejer (Mulyadi, 

2001.377). 

Penggajian dapat diartikan sebagai proses pembayaran upah kepada 

seseorang atau individu untuk mengganti hasil kerja atau jasa yang telah 

dilakukan. Jadi sustem penggajian atau kepegawaiann adalah sistem ang 

mencakup seluruh tahap pemrosesan, penggajian, pelaporan dan  

kepegawaian. (Mulyadi,2001,377). 
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Sistem menyajikan cara-cara penggajian pegawai secara memadai dan 

akurat, menghasilkan laporan-laporan penggajian yang diperlukan dan 

menyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada menejemen. Pemrosesan 

harus meliputi pengurangan pajak, potongan tertentu, pelaporan kepada 

pemerintah dan persyaratan - persyaratan kepegawaian lainnya. Pemrosesan 

penggajian merupakan satu kegiatan yang peka terhadap hukuman denda 

maupun penjara jika pencatatan yang dibuat tidak memadahi. Sistem yang 

efisien diperlukan untuk menjaga hubungan baik antara pegawai dan 

perusahaan. 

 

2.5. APLIKASI 

Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan,  

Lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah: program siap pakai 

yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi 

yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. (Arif, 2013) 

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan akan beberapa aktivitas.(Astuti, 2013) 

 

2.6. MULTIUSER 

Multiuser adalah suatu perangkat lunak aplikasi yang 

memperbolehkan akses oleh beberapa pengguna dalam waktu bersamaan ke 

sistem operasi atau aplikasi tersebut. 

Suatu sistem atau program aplikasi yang menggabungkan antara satu 

sistem dan yang lainnya, dimana akan menghasilkan suatu output yang 
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dapat dioperasikan dikedua sistem tersebut, dimana pada sistem atau 

program aplikasi ini dapat dijalankan secara bersama-sama pada suatu 

jaringan komputer. (Aryanto,SE, AK, 2003) 

Berikut ini merupakan definisi dari Multi User yang penulis ambil 

dari beberapa sumber yakni dari buku antara lain sebagai berikut : 

Multiuser adalah sistem komputer yang dapat dipahami oleh lebih 

dari satu orang, meskipun sebuah mikro computer dipakai bersama - sama 

oleh beberapa orang dapat dipandang sebagai sistem multiuser, istilah ini 

biasa diperuntukkan untuk mesin yang oleh beberapa orang melalui fasilitas 

terminal jaringan (DonalJ. Bowersox, 2000). 

Sebuah   sistem  yang  dijalankan  dengan  sistem   multiuser 

mempunyai kelebihan,yaitu menggunakan sistem multiuser yang 

memungkinkan penggunaan program secara bersama-sama (Local 

AreaNetwork) dilengkapi dengan fungsi proteksi berupa fasilitas password 

pemakai besertahak akses. 

 

2.7. SQL SERVER 

MicrosoftSQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) 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 basis data berskala kecil sampai 

dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya 

SQL Server pada basis data besar (Arif Ramadhan, 2005). 
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2.8. VISUAL BASIC .NET 

Visual Studio .NET terdiri dari empat edisi yang dimulai dari edisi 

yang paling dasar sampai edisi paling lengkap. Keempat edisi yang ada di 

Visual Studio .NET sebagai berikut : (Yuswanto, 2006) 

a. Visual Studio .NET Professional  

Pada edisi ini selain terdiri dari empat bahasa pemograman juga 

dilengkapi dengan layanan Web XML (Extensible Markup Language) 

meembangun aplikasi Web maupun Windows dan membangun  aplikasi 

mobile dengan WML pada telepon seluler berbasis WAP dan HTML 

untuk PC, Palm dan pager. Pada sedsi ini disertakan Microsoft SQl 

Server 2000 Desktop Engine yang kompatibel dengan database 

SQLServer. 

b.  Visual Studio .NET Academic 

Pada edisi ini selain terdapat seluruh fitur pasa edisi Professional 

juga terdapat beberapa fitur instruksional yang didesain untuk 

menyederhanakan pengelolaan mata kuliah.Dengan fitur-fitur yang ada 

memungkinkan materi kulaih atau tugas-tugas untuk mahasiswa dapat 

diakses melalui server Web atau situs FTP (File Transfer Protocol). 

c. Visual Studio .NET Enterprise Developer 

Pada edisi ini selain terdapat seluruh fitur pada edisi professional 

juga ditambah kemampuan pengembangan aplikasi enterprise, seperti: 

1. Tim pengembangan enterprise dapat bekerja sama untuk aplikasi 

Windows dan Web. 

2. Terdapat tool dan teknologi untuk membangun aplikasi enterprise. 
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3. Mempunyai template proyek enterprise dan Frameworks yang berisi  

pentunjuk arsitektur untuk membuat aplikasi. 

d. Visual Studio .NET Enterprise Architect 

Pada edisi ini selain terdapat seluruh fitir pada edisi enterprise 

Developer juga ditambah dengan kemampuan untuk mendesain, 

menentukan dan mengkomunikasikan arsitektur dan fungsionalitas 

aplikasi. Beberapa fitur tambahan yang ada, diantaranya: 

1. Dapat digunakan untuk mendesain layanan Web XML dan aplikasi 

secara Visual. 

2. Terdapat software modeling Visio berbasis UML (Unified 

Modelling language) untuk membuat aplikasi arsitekur bisnis dan 

desain database. 

3. Terdapat fasilitas BizTalkServer 2000 Developer Edition untuk 

proses bisnis. 

4. Terdapat Enterprise Template dan Frameworks dengan   

menggunakan template Description Language. 

 

2.9. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD) 

Pemodelan awal basis data yang paling  banyak digunakan adalah 

menggunakan  Entity Relationship Diagram  (ERD). ERD  dikembangkan 

berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan 

untuk pemodelan basis  data relasional. Sehingga jika penyimpanan basis 

data menggunakan OODBMS maka perancangan basis data tidak perlu 

menggunakan ERD. (Pressman, 2002) 
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2.10. DATA FLOW DIAGRAM (DFD) 

Data flow diagram (DFD) awalnya dikembangkan oleh Chris gane 

dan Trish Sarson pada tahun 1979 yang termasuk dalam Structured 

Systems Analysis and Design Methodology (SSADM) yang ditulis oleh 

Chris gane dan Trish sarson. Sistem yang dikembangkan ini berbasisi pada 

dekomposisi  fungsional dari sebuah sistem.  

Edward Yourdon dan Tom DeMacro memperkenalkan metode yang 

lain pada tahu 1980-an dimana mengubah persegi dengan sudut lengkung 

(pada DFD Chris gane dan Trish Sarson ) dengan lingkaran untuk 

menotasikan. DFD Edward Yourdon dan Tom DeMacro popular digunakan 

sebagai model analisis sistem perangkat lunak untuk sistem perangkat 

lunak yang  diimplementasikan dengan pemograman terstruktur. 

(Pressman, 2002) 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan perancangan dengan 

menggunakan DFD:  

1. Membuat DFD level 0  

DFD level 0 atau sering disebut juga Context Diagram DFD 

level 0 menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas 

tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. DFD level 

0 digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem yang 

akandikembangkan dengan entitas luar. 

2. Membuat DFD level 1 

DFD level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul 

yang ada  dalam sistem yang akan dikembangkan. DFD level 1 
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merupakan hasil breakdown DFD level 0 yang sebelumnya sudah 

dibuat. 

3. Membuat DFD level 2 

Modul-modul pada DFD level 1 dapat di breakdown menjadi 

DFD tergantung pada tingkat kedetailan modul tersebut.  Apabila 

modul tersebut sudah cukup detail dan rinci maka modul tersebut 

sudah tidak perlu untuk dibreakdown lagi. Untuk sebuah sistem, 

jumlah DfD level 2 sama dengan jumlah modul pada DFD level 1 yang 

di breakdown. 

4. Membuat DFD level 3 dan seterusnya 

DFD level 3, 4, 5 dan seterusnya merupakan breakdown dari 

modul-modul pada DFD level diatasnya. Breakdown pada level 3, 4, 5 

dan seterusnya aturannya sama persis dengan DFD level 1 atau level 2. 


