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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. KOMPUTER 

Istilah komputer atau compute diambil dari bahasa latin yaitu computare 

yang berarti menghitung (to compute atau reckon) 

Menurut Robert H. Bussmer dalam bukunya computer Annual : 

“Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa 

tugas yaitu menerima input, memproses input tadi sesuai programnya, 

menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan 

output dalam bentuk informasi”. 

“Komputer adalah sistem elektronik untuk mengolah data yang cepat dan 

tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima 

dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output 

dibawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi, program yang 

tersimpan di memori”.(Teguh, 2004) 

 

2.2. SISTEM 

Pengertian sistem menurut Raymond Meleon, Jr, definisi sistem 

adalah sebagai berikut : 

“Sistem adalah sekelompok elemen yang berinteraksi dengan 

maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan”.(Raymond, 2001). 
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Sedang sistem dapat didenifisikan dengan pendsekatan prosedur dan 

pendekatan komponen yaitu : 

1. Dengan Pendekatan Prosedur 

Sistem ini dapat didenifisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur 

yang mempunyai tujuan tertentu. 

 2.  Dengan Pendekatan Komponen 

Sistem dapat didenifisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

2.3. INFORMASI 

a. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang telah 

mempunyai arti.  

b. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti 

bagi penerimanya dan mempunyai nilai yang nyata dan dapat digunakan 

atau bermanfaat dalam pengambilan keputusan baik untuk masa sekarang 

maupun untuk masa yang akan datang”.(Davis,2004). 
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2.4. SISTEM INFORMASI 

a. Sistem informasi adalah  Seperangkat elemen yang digabungkan satu 

sama lain yang bertujuan untuk menyusun data yang berperan dalam 

proses peengambilan keputusan dan langkah –langkah yang operasional 

yang memungkinkan adanya komunikasi. (Bob, 2005) 

b. Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. (Davis, 2003) 

 

2.5. DINAS PERHUBUNGAN 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian 

Tugas,  Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika : 

Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu 

penyelenggaraan pemerintahan   di bidang  Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika. 

Fungsi  Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika. 

2. Pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 
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3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi 

dan informatika. 

4. Pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika. 

Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

berdasarkan Peraturan Pemerintah  nomor 34 Tahun 2009, terdiri atas 

Kepala Dinas, Sekretariat, 3 Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang 

Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Komunikasi dan Informasi, 

Unit Pelaksa Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.6. INTERNET 

Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, adalah sistem 

komunikasi yang menghubungkan antar jaringan-jaringan komputer secara 

global. Sedangkan perangkat yang digunakan agar tiap komputer dalam 

internet dapat berkomunikasi adalah protocol TCP/IP.. (Jogiyanto, 2006). 

 

2.7. XAMPP 

XAMPP adalah singkatan dari Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin. 

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam 

satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi 

melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL 

secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya 

secara otomatis atau auto konfigurasi. Software XAMPP terdiri atas : 
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a. Apache 

Apache bersifat open source, artinya setiap orang boleh 

menggunakannya, mengambil dan bahkan mengubah kode 

programnya.Tugas utama apache adalah menghasilkan halaman web 

yang benar kepada peminta, berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh 

pembuat halaman web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP 

yang dituliskan, maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu 

(misalnya dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang 

dihasilkan. 

b. MySQL 

Perkembangannya disebut SQL yang merupakan kepanjangan 

dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur 

yang khusus digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali 

didefinisikan oleh American National Standards Institute (ANSI) pada 

tahun 1986. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang 

bersifat open source. MySQL adalah pasangan serasi dari PHP. MySQL 

dibuat dan dikembangkan oleh MySQL AB yang berada di Swedia. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengola database 

beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, 

mengubah dan menghapus data yang berada dalam database. MySQL 

merupakan sisitem manajemen database yang bersifat at relational. 

Artinya data-data yang dikelola dalam database akan diletakkan pada 
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beberapa tabel yang terpisah sehingga manipulasi data akan menjadi 

jauh lebih cepat. 

MySQL dapat digunakan untuk mengelola database mulai dari 

yang kecil sampai dengan yang sangat besar. MySQL juga dapat 

menjalankan perintah-perintah Structured Query Language (SQL) untuk 

mengelola database-database yang ada di dalamnya. 

c. PHP 

Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman 

untuk mebuat web yang bersifat server-side scripting. PHP 

memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat 

dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam Operating System 

(OS), misalnya Windows, Linux dan Mac OS. Selain Apache, PHP juga 

mendukung beberapa web server lain, misalnya Microsoft IIS, 

Caudium, PWS dan lain-lain. 

PHP dapat memanfaatkan database untuk menghasilkan 

halaman web yang dinamis. Sistem manajemen database yang sering 

digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun PHP juga mendukung 

system manajemen Database Oracle, Microsoft Acces, Interbase, d-

Base, PostgreSQL dan sebagainya. 

Hingga kini PHP sudah berkembang hingga versi ke 5. PHP 5 

mendukung penuh Object Oriented Programing(OOP), integrasi XML, 

mendukung semua ekstensi terbaru MySQL, pengembangan web 

services dengan SOAP dan REST, serta ratusan peningkatan 
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kemampuan lainnya dibandingkan versi sebelumnya. Sama dengan web 

server lainnya PHP juga bersifat open source sehingga setiap orang 

dapat menggunakannya dengan gratis. 

d. PHP MyAdmin 

Pengelolaan database dengan MySQL harus dilakukan dengan 

mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk 

setiap maksud tertentu. Jika anda ingin membuat database, ketikkan 

baris perintah yang sesuai untuk membuat database. Jika kita ingin 

menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk menghapus 

tabel. Hal tersebut tentu cukup menyulitkan karena kita harus hafal dan 

mengetikkan perintahnya satu persatu. 

Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengelola data base dalam MySQL, salah satunya adalah 

phpMyAdmin. Dengan phpMyAdmin kita dapat membuat tabel, 

mengisi data dan lain-lain dengan mudah tanpa harus hafal perintahnya. 

 

 

 

 


