
10 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. SISTEM 

Sistem adalah kumpulam dari bagian-bagian yang bekerjasama 

untuk mencapai tujuan yang sama dan saling berelasi dan berinteraksi serta 

berhubungan antar objek bias dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang 

untuk mencapai satu tujuan ( Fatta,2007 ). 

Sistemadalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainya yang 

saling berhubungan satu sama lainna dan uang tidak dapat dipisahkan serta 

menuju suatu kesatian dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Apabila suatu unit macet /terganggu, unit lainpun ikut akan 

terganggu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut (Gaol . 2008 ). 

Sistemadalah sustu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian 

yang berkaitan satu sama lain yang breusaha mencapai suatu tujuan dalam 

suatu lingkungan kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya 

beberapa bagian dan hubungan antar bagian, ini menunjukkan 

kompleksitas dari sistemyang meliputi kerja sama antara bagian yang 

interdependen satu sama lain. Selain itu, dapat dilihat bahwa 

sistembrusaha mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini menyebabbkan 

timbulnya dinamika, perubahan yang terus-menerus perlu dikembangkan 

dan dikendalikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sistemsebgai 
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gugus dari elemen2 yang saling berinteraksi secara teratur dalam rangka 

mencapai tujuan atau subtujuan (Marimin, Tanjung dan Prabowo, 2006).  

2.2. INFORMASI 

Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk 

para pengambil keputusan/manajer dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi yang sudah di tetapkan sebelumya. (Informasi adalah data yang 

sudah dibentuk kedalam sebuah formulir bentuk yang bermanfaat dan 

dapat digunakan untuk manusia. Data adalah deretan fakta-fakta yang 

menggambarkan kejadian yang terjadi dalam organisasi lingkungan fisik 

sebelum di organisasi dan diatir ke dalam bentuk yang dapat dimengerti 

dan digunakan orang (Gaol , 2008). 

Informasi adalah data yang sudah diolah dengan cara tertentu 

sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Dengan perkembangan teknologi 

alat pengolah data sampai ke pada computer dewasa ini, maka data dapat 

diolah menjadi informasi sesuai keperluan tingkat manajemen organisasi. 

Dengan demikian unit organisasi dapat mencapai tujuannya masing-

masing sehingga secara keseluruhan organisasi akan dapat mencapai 

tujuan secara efisien dan efektif (Amsyah ,2008). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulakan bahwa informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya, menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan nyata dan digunakan untuk menggambil keputusan sekarang 

maupun masa depan.  
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2.3. SISTEM INFORMASI 

Sisteminformasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen 

dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengna proses 

penciptaan dan mengaliran informasi. Sisteminformasi dapat juga 

didefinisikan sebagai suatu sistemyang menrima sumber data sebagai input 

dan mengolahnya menjadi produk informasi sebagai output. 

Sisteminformasi merupakan suatu sistemyang terdiri dari beberapa 

subsistem atau komponen hardware, software dan brainware, data dan 

prosedur untuk menjalankan input, proses, output, penyimpanan, dan 

pengontrolan yang mengubah sumber data menjadi informasi. Atau dapat 

juga didefinisikanm sebagai suatu sistemdi dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan stategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan 

(Marimin, Tanjung dan Prabowo, 2006).  

2.4. SISTEM AKADEMIK 

Sistem akademik adalah suatu sistem yang dirancang guna 

mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mengakses segala keperluan 

yang berkaitan dengan belajar mengajar ataupun akademik.  

2.5. SISTEM INFORMASI AKADEMIK 

Sistem Informasi Akademik merupakan sistem yang mengolah 

data dan melakukan proses kegiatan akademi yang melibatkan antara 
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mahasiswa, dosen, administrasi akademik, keuangan dan data atribut 

lainnya. 

Sistem informasi Akademik melakukan kegiatan proses 

administrasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan administrasi akademik, 

melakukan proses pada transaksi belajar-mengajar antara dosen dan 

mahasiswa, melakukan proses administrasi akademi baik yang 

menyangkut kelengkapan dokumen dan biaya yang muncul pada kegiatan 

registrasi ataupun kegiatan operasional harian administrasi akademik. 

Proses pengolahan data keuangan dilakukan setiap kali terjadi transaksi 

keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga pada proses ini 

Sistem Informasi Akademi dapat melakukan update untuk data mahasiswa . 

2.6. DATA 

Data menurut Webster New World Dictionary, data adalah things 

known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui 

atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan 

fakta(bukti). Data dapar memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau 

persoalan.  Data bias juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai 

yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat berupa 

angka dan dapat pula merupakan lambing atau sifat. Beberapa macam data 

antara lain data populasi dan data sampel, data observasi, data primer, dan 

data sekunder. Data yang baik adalah data yang bias dipercaya 

kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang 

luas atau bias memberikan gambaran tentang suatu masalah secara 
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menyeluruh merupakan data relevan. (Situmorang, Muda, Ja'far 

Dalimunte, Fadli, dan   Syarief, 2010).  

2.7. DATABASE 

Banyak sekali definisi tentang database yang diberikan oleh para 

pakar dibidang ini. Database terdiri dari dua penggalan kata yaitu data dan 

base, yang artinya berbasiskan pada data. Tetapi secara konseptual, 

database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data yang saling 

berhubungan (relation), disusun menurut aturan tertentu secara logis, 

sehingga menghasilkan infomrasi. Sebuah informasi yang berdiri sendiri 

tidaklah dikatakan database (Yuhefizard, 2008).  

Sebuah aplikasi web dinamis memerlukan sebuah tempat untuk  

menyimpanan segala informasi secara sistematis agar dapat digunakan lagi 

jika informasi tersebut diperlukan Tempat penyimpanan informasi-

informasi ini disebut dengan database atau basis data. Perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengelola database disebut dengan Database 

Management Sistem (DBMS). DBMS bertugas membantu pengguna 

dalam pengelolaan database seperti membuat database seperti membuat 

database, memelihara database, mengontrol database, maupun mengakses 

database secara efektif dan efisien (Komputer, 2011). 

2.8. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)  

Teknik ERD menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang 

dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user 
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menjadi hal yang lebih detail, preaisi, dan deskripsi detail tersebut dapat 

diimplementasikan ke dalam DBMS(Kristanto, 2003). 

Pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah 

menggunakan Etinty Relationship Diagram (ERD). ERD dikembangkan 

berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan 

untuk pemodelan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD 

digunakan untuk pemodelan basis data relasional (Shalahuddin, 2011). 

Kardinalitas adalah jumlah minimum dan maksimum kemunculan 

suatu entitas yang mungkin dihubungkan dengan kemunculan tunggal dan 

entitas lain. 

 Satu ke Satu (One to One) 

Setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan paling 

banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas, begitu juga 

sebaliknya setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan 

dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas 

A. 

 Satu ke Banyak (One to Many) 

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan 

banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya,  

dimana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan 

dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. 

 Banyak ke Sattu (Many to One) 
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Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling 

banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak 

sebaliknya, dimana setiap entitas pada himpunan entitas A 

berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan 

entitas B. 

 Banyak ke Banyak (Many to many) 

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan 

banyak entitas pada himpunan entitas B,demikian juga sebaliknya, 

di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan 

dengan banyak entitas pada himpunan entitas A.  

2.9. UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) 

UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu standar 

bahasa yang banyak digunakan di dunia industry untuk mendefinisikan 

requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan 

arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek (Rosa dan Shalahuddin, 

2011). 

Pemodelan perangkat lunak digunakan untuk mengembangkan 

sebuah sistem informasi sehingg sistem lebih terencana dan dapat 

digunakan untuk mengembangkan sistem. Perancangan sistem 

memudahkan dalam memisahkan sistem berdasarkan fungsi sistem 

sehingga sistem lebih mudah diatur dan tertata rapi. Pemodelan juga 

membantu dalam pencarian kembali apabila sistem pengalami perbaikan.  
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Bahasa pemrograman berorientasi objek pertama dikenal dengan 

nama Simula-67 yang berkembang pada tahun 1967. Bahasa pemrograman 

Simula-67 telah memberikan sumbangan yang besar terhadap developer 

pengembang bahasa pemrograman berorientasi selanjutnya.  

Setelah munculnya bahasa pemrograman Smalltalk pada tahun 

1980-an, pemrograman berorientasi objek mulai berkembang pesat. 

Kemudian berkembanglah bahasa lainnya seperti C objek, C++, Eiffel, dan 

CLOS. 

Karena banyaknya metodologi yang berkembang pesat saat ini, 

maka muncullah ide untuk membuat sebuah bahasa yang dapat dimengerti 

semua orang. Maka di buat bahasa yang merupakan gabungan dari 

beberapa konsep seperti konsep Object Modeling Technique (OMT) dari 

rumbaugh dan Booch (1991), konsep The Classes, Responsibilities, 

Collaborators (CRC) dari Rebecca Wirfs-Brock (1990), konsep pemikiran 

Ivar Jocabson, dan beberapa konsep lainnya dimana James R. Rumbaigh, 

Grady Booch, dan Ivar Jocabson bergabung dalam sebuah perusahaan 

yang bernama Rational Software Coorporation menghasilkan bahasa yang 

disebut dengan Unified Modeling Language (UML) (Rosa dan 

Shalahuddin, 2011). 

Pada tahun 1996, Object Management Group (OMG) mengajukan 

proposal agar adanya standarisasi pemodelan objek dan pada bulan 

September 1997 UML diakomodasi oleh OMG sehingga sampai saat ini 

UML telah memberikan kontribusinya yang cukup besar di dalam 
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metodologi berorientasi objek dan hal-hal yang terkait di dalamnya (Rosa 

dan Shalahuddin, 2011). 

2.10. HTML 

HTML kepanjangan dari Hypertext Mark-up Language. HTML 

meruapakan plaint-text (atau lebih dikenal sebagai ASCII yang dapat 

dibuat atau ditulis menggunakan beberapa text editor seperti, Emacs atau 

Vi pada UNIX, Simple text pada Machitosh, ataupun Notepad pada 

Windows. Dengan HTML anda dapat menggabungkan teks, gambar, 

suara, dan link menjadi satu. 

Ciri utama dari file HTML adalah memiliki ekstensi .htm, .html 

atau .shtml. HTML merupakan bahasa mark up (pengkodean) sehingga 

setiap teks diberi kode sesuai dengan keinginan user. Kode-kode yang 

dibuat menggunakan bahasa inggris atau singkatan dalam bahasa inggris, 

misalnya untuk membuat teks berhuruf tebal, digunakan kode B atau yang 

berarti bold (tebal), untuk teks yang dicetak miring digunakan kode I atau 

italic (miring), dan sebagainya (Wahana, 2002).  

2.11. PHP 

PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan 

html untuk membuat halaman web yang dinamis.  Maksud dari server-side 

scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan 

sepenuhnya dijalankan deserver tetapi disertakan pada dokumen HTML. 

Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai 

bahasa pemrograman dan HTML sebagai pembangun halaman web. 
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Ketika seorang pengguna internet akan membuka suatu situs yang 

menggunakan fasilitas server-side scripting PHP, maka terlebih dahulu 

server yang bersangkutan akan memproses semua perintah PHP lalu 

mengirimkan hasilnya dalam format HTML ke web browser pengguna 

internet tadi. Dengan demikian seorang pengguna internet tidak dapat 

melihat kode program yang ditulis dalam PHP sehingga keamanan dari 

halaman web menjadi lebih terjamin.  

Tetapi tidak seperti ASP yang juga cukup terkenal sebagai server-

side scripting, PHP merupakan software yang Open Source (gratis) dan 

mampu lintas platform, yaiut dapat digunakan dengan sistem operasi dan 

web server apapun. PHP mampu berjalan di Windows dan beberapa versi 

Linux. PHP juga dapat dibangun sebagai modul pada web server Apache 

dan sebagai binary yang dapat dijalankan sebagai CGI.  

Ada beberapa cara untuk mulai menuliskan scrip PHP, yaitu :  

2.11.1. <?php Script PHP anda ?> 

2.11.2. <? Script PHP anda ?> 

2.11.3. <script language = “php”> Script PHP anda </script>  

2.11.4. <% Script PHP anda %> (Sunarfrihantono, 2003 ). 

 Cara pertama merupakan format yang dianjurkan tetapi mungkin 

cara yang kedua lebih sering digunakan karena lebih ringkas. Cara yang 

ketiga digunakan untuk mengantisipasi editor dan web server yang tidak 

dapat menerima kedua cara diatas. Selain itu kita juga bias menggunakan 

cara penulisan ASP, tetapi tentu saja ada beberapa konfigurasi yang perlu 
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ditambahkan terlebih dahulu pada file konfigurasi PHP (Sunarfrihantono, 

2003 ). 

Penemu bahasa pemrograman ini adalah Rasmus Lerdorf yang 

bermula dari keinginan sederhana ahli tersebut untuk mempunyai alat 

bantu (tools) dalam memonitor pengunjung yang melihat situs web 

pribadinya. Inilah sebabnya pada awal pengembangannya, PHP 

merupakan singkatan dari Personal Home Page tools, sebelumnya 

akhirnya menjadi PHP : Hypertext Preprocessor. Pertengahan tahun 1995 

dirilis PHP/FI (PHP-Form Interpreter) yang memiliki kemampuan dasar 

membangun aplikasi web,memproses form, dan mendukung database 

mSQL.  

2.12. MYSQL 

MySQL merupakan salah satu perangkat lunak untuk sistem 

manajemen database SQL. MySQL diciptakan oleh David Axmark, Allan 

Larson dan Michael Widernius. MySQL juga merupakan perangkat lunak 

gratis dibawah lisensi GNU (General Public Lisence), tetapi lisensi 

MySQL juga dijual untuk kasus-kasus tertentu karena penggunaanya tidak 

cocok dengan penggunaan General Public Licences (GPL). MySQL tidak 

sama seperti proyek-proyek open source yang lainnya yang dikembangkan 

oleh komunitas umum dimana pemilik hak cipta atas kode sumber 

program tersebut adalah masing-masing penulis program. Pada MySQL, 

Hak cipta atas segala kode sumbernya ada pada perusahaan komersial 
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Swedia yaitu MySQLAB. MySQLAB pemilik sekaligus sponsor dari 

MySQL (Komputer, 2011). 

2.13. CASCADING STYLE SHEET (CSS) 

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan salahsatu bahasa 

pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam 

sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Samahalnya 

styles dalam aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word yang dapat 

mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, bodytext, footer, 

images, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama – sama dalam 

beberapa berkas file. Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat 

tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. 

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh 

pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, 

warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, 

kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet 

yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS 

memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan 

format yang berbeda (Riyanto,2010). 

CSS merupakan sebuah perintah yang mampu berjalan di antara tag 

HTML, jadi versi HTML juga akan berpengaruh terhadap objek yang 

dihasilkan oleh CSS itu sendiri (Nugroho, 2004). 

2.14. MACROMEDIA DREAMWEAVER  

http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://id.wikipedia.org/wiki/File
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML
http://id.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
http://id.wikipedia.org/wiki/Tabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
http://id.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://id.wikipedia.org/wiki/Stylesheet
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Macromedia Dreamweaver adalah sebuah Editor Web Profesional 

yang dapat digunakan untuk men-desain dan mengelola sistus Web atau 

halaman Web. Dreamweaver paling sering digunakan oleh WEB Desainer 

atau Web Programmmer dalam mengembangkan suatu situs Web. Hal ini 

disebabkan pada area kerja, fasilitas, dan kemampuan Dreaweaver yang 

makin powerful dan menunjang peningkatan produktifitas dan efektifitas 

untuk men-desain atau membangun (Ibrahim, 2008). 


