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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. SISTEM

Suatu tingkatan tidak ada yang lepas dari sistem. Sistem mempunyai

banyak pengertian, dalam bentuk paling sederhana dapat didefinisikan

sebagai keseluruhan dari komponen-komponen yang diletakkan bersama-

sama didalam bentuk tertentu untuk mencapai tujuan.

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen sistem yang saling

berhubungan atau berinteraksi antara satu elemen dengan elemen yang lain

untuk membentuk sistem informasi. (Jogiyanto Hartono, 2011).

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah :

a. Tujuan

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat berupa tujuan

usaha, kebutuhan, masalah dan prosedur pencapaian tujuan.

b. Batasan

Merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuandari sistem

dimana batasan itu dapat berupa peraturan-peraturan, biaya-biaya,

personel dan peralatan.

c. Kontrol

Merupakan pengawasdari pelaksanaan pencapaian tujuan sistem, yang

dapat berupa kontrol masukan data atau input, kontrol keluaran data atau

output dan kontrol pengoperasian
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d. Input

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data

masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan

ataupun jenis masukan data.

e. Proses

Merupakan bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan data yang

dapat berupa klasifikasi, peringkasan dan pencarian.

f. Output

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat berupa laporan

dan grafik.

g. Umpan Balik

Biasanya dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan system.

2.2. INFORMASI

“Informasi adalah data yang di olah menjadi bentuk yang lebih

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya” (Jogiyanto HM, 2009).

Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Data merupakan bentuk

jamak dari bentuk tunggal data atau data item. Data adalah kenyataan yang

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata.

“Informasi adalah data yang di olah menjadi bentuk yang lebih

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. (Yogiyanto Hartono,

2010).
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2.3. KUALITAS INFORMASI

Kualitas dari suatu informasi dapat ditentukan dari 5 hal berikut :

a. Akurat

Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak

bias atau menyesatkan, akurat juga berarti informasi harus jelas

mencerminkan maksudnya.

b. Tepat Waktu

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi

merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila

pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat yang fatal bagi

organisasi atau instansi.

c. Relevan

Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi

pemakainya. Relevansi informasi antar satu orang dengan orang lainya

berbeda.

d. Kelengkapan

Ketidaklengkapan informasi akan mempengaruhi hasil keputusan yang

akan diambil oleh manajer. Jadi informasi harus lengkap.
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e. Ringkas

Informasi yang disampaikan hendaknya ringkas dan langsung

mengenai sasaran dan tidak terlalu rinci agar manajer yang akan

mengambil keputusan tidak akan bingung.

2.4. SISTEM INFORMASI

“Sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja secara

bersama-sama baik secara manual ataupun berbasis komputer dalan

melaksanakan pengolahan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan,

pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan

berguna bagi proses pengambilan keputusan”. Yogiyanto Hartono, 2010)

Sistem informasi bertujuan untuk menghasilkan informasi yang

berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan, baik bersifat

semi terstruktur ataupun tidak terstruktur.

2.5. PENGAGENDAAN

Pengertian pengagendaan dalam bahasa indonesia adalah kegiatan

seseorang dalam penyimpanan laporan kegiatan surat baik tang berupa surat

masuk maupun surat keluar yang disusun berdasarkan urutan nomor dan

tanggal surat, sehingga memudahkan kita dalam pencarian surat baik yang

telah masuk maupun keluar yang sifatnya penting.

(Sondang P siagian, 2011 )
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2.6. SURAT MASUK

Surat masuk menurut pengertian bahasa indonesia adalah semua

tulisan dinas atau surat pribadi yang diterima instansi/pihak lain untuk

disampaikan kepada pejabat yang tercantum pada alamat, baik yang

tercantum pada sampul maupun pada tulisan dinas itu sendiri, dan

untuk memudahkan pengawasan dan pengendaliannya, penerimaan surat

masuk hendaknya dipusatkan di sekretariat atau di bagian lain yang di beri

wewenang melaksanakan tugas tersebut. ( Sondang P Siagian, 2011 )

2.7. PENGARSIPAN

Pengarsipan menurut pengertian penulis adalah kegiatan atau

pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan arsip yang meliputi

pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan.

( Sondang P Siagian, 2011)

2.8. SURAT KELUAR

Surat keluar dalam bahasa indonesia adalah semua tulisan yang

dikirimkan kepada pejabat diluar instansi sendiri sesuai dengan alamat

yang dicantum pada tulisan dinas atau pada sampulnya yang biasanya

berisikan berupa pemberitahuan, undangan pertemuan/ rapat, undangan

,kerjasama ataupun jawaban (konfirmasi) dari surat yang telah dikirimkan

sebelumnya. ( Sondang P Siagian, 2011)
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2.9. MULTI USER

Berikut ini merupakan definisi dari Multi User yang penulis ambil

dari beberapa sumber yakni dari buku dan internet yang antara lain sebagai

berikut :

“Multi User adalah dimana lebih dari satu orang dapat

menggunakan program yang sama atau berbeda dari satu mesin yang sama

pada saat bersamaan, diterminal yang sama atau berbeda”. (WAHANA

Komputer, 2010).

Multiuser sistem adalah Sistem Komputer yang dapat dipakai oleh

lebih dari satu orang, meskipun sebuah mikro komputer yang dipakai

bersama-sama oleh beberapa orang dapat dipandang sebagai sistem multi

user, istilah ini biasa diperuntukkan untuk mesin yang oleh beberapa orang

melalui fasilitas terminal jaringan. (Andi,2012).

2.10. DESAIN SISTEM

a. Data Flow Diagram (DFD)

Data flow diagram (DFD) adalah diagram yang menggunakan

notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem dalam bukunya

Basis Data ada beberapa simbol digunakan pada DFD anatara lain

Kesatuan Luar, Arus Data, Proses dan Data Store. (Jogiyanto, 2010).

Unsur - Unsur Data Flow Diagram (DFD) diantaranya adalah :
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a. Sumber dan tujuan data (Terminator)

Simbol sumber dan tujuan dalam DFD mewakili sebuah organisasi

atau individu yang mengirim atau menerima data yang

dipergunakan atau dihasilkan sistem.

b. Arus Data

Arus data (Data Flow) mewakili arus data antara pemrosesan,

penyimpanan, serta sumber dan tujuan data.

c. Proses

Proses mewakili transformasi data dari masukan (input) ke

keluaran (output), bentuk masukan dan keluaran dapat berupa

informasi atau data.

d. Tempat Penyimpanan Data

Tempat penyimpanan data (data store) adalah tempat menyimpan

data baik secara permanen maupun temporer. Dan berikut tabel

simbol-simbol Diagram Alir Data.
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Tabel 1 Simbol-Simbol DAD

Simbol Keterangan

Entitas

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

asal atau tujuan data.

Aliran Data

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

aliran data yang berjalan, dengan kepala tanda

panah mengarah ketujuan data

Proses

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

proses pengolahan atau transformasi data.

Data Store

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

data flow yang sudah disimpan.

b. Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu

kumpulan file-file yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya

pada model data relation hubungan antar file direlasikan dengan
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kunci relasi (Relation Key) yang merupakan kunci utama dimasing-

masing file.

Entity Relationship Diagram menggunakan sejumlah notasi

dan symbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antra

data. Pada dasarnya ada tiga macam symbol yang digunakan, yaitu:

1) Entity

Suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan

pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks

system yang dibuat. Sebagai contoh Entity dapat berupa

seseorang, sebuah tempat, sebuah objek dan sebuah kejadian

atau konsep.

2) Atribut

Entity mempunyai elemen yang disebut atribut berfungsi

mendeskripsikan suatu karakter.

3) Hubungan

Entity dapat berhubungan satu sama yang lain. Hubungan ini

dinamakan relationship. Sebagai halnya Entity maka dalam

hubungannyapun harus dibedakan antarahubungan atau bentuk

hubungan antar entity dengan isi dari hubungan tersebut.

Dimana ini banyak menghubungkan antara beberapa relasi

database yang mempermudah dalam penggunaan alur sistem

dalam program. (Fathansyah, 2010).
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Tabel 2 Simbol – simbol Entity relationship Diagram

Simbol Keterangan

Entity

Entity dapat berupa seseorang, sebuah

tempat, sebuah objek dan sebuah

kejadian atau konsep.

Atribut

Entity mempunyai elemen yang disebut

atribut berfungsi mendeskripsikan suatu

karakter

Relasi

Entity dapat berhubungan satu sama

yang lain

2.11. VISUAL BASIC 6.0.

Visual Basic (VB) adalah perangkat lunak untuk menyusun program

aplikasi yang bekerja dalam lingkungan sistem operasi Windows.  Dengan

Visual Basic dapat memanfaatkan kemampuan Windows secara optimal,

kecanggihan yang ditawarkan oleh Visual Basic membuat pengguna

merasakan mudahnya menyusun program aplikasi dengan tampilan grafis

yang menawan dalam waktu relatef singkat (Prasetia et al, 2013).
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2.12. SQL SERVER

Microsoft SQL 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 (Wahan Komputer, 2010).

Ada 3 interface utama saat bekerja dengan SQL Server:

1. Enterprise Manager

Merupakan interface utama dan paling sering digunakan oleh

administrator database. Bagian ini mengandung besar fungsi pokok

dalam mengatur database. Di dalam folder database ditampilkan

berbagai database yang ada. Database master, model, msdb, dan tempdb

merupakan default system database yang diperlukan agar SQL Server

dapat berfungsi baik. Keempat database ini tidak boleh dihapus atau

dimodifikasi tanpa pengetahuan yang mencukupi tentang system SQL

Server.

2. Query Analyser

Merupakan interface utama dalam melakukan pemrograman di SQL

Server. Bahasa yang digunakan adalah Transact SQL (T-SQL). Query

Analyser dapat membuat perintah untuk mengambil data, sortir,
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manipulasi data serta melakukan perhitungan tertentu terhadap

sekumpulan data terhadap sekumpulan data dalam database.

3. Service Manager

Digunakan untuk mengatur service yang ada di SQL Server, apakah

akan dijalankan atau dimatikan. Sebuah Service juga dapat di set up

agar berjalan otomatis sebagai Windows service, atau dijalankan secara

manual.

2.13. CRYSTAL REPORT

Crystal Report merupakan software yang dapat membantu dalam

menyusun maupun merancang bentuk laporan seperti yang kita inginkan.

Dengan software ini dapat merancang laporan menggunakan sumber

database yang beraneka ragam misalnya DBF dari Clipper atau Foxbase,

Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracles dan lain sebagainya.

Crystal Report adalah suatu program aplikasi yang dirancang untuk

membuat laporan-laporan yang dapat digunakan dengan bahasa

pemograman berbasis windows, seperti Visual Basic 6.0, Visual  C++,

Visual Interdev. Crystal Report adalah software untuk membuat laporan

yang berdiri sendiri terintegrasi dengan Microsoft Visual Basic dan

merupakan salah satu media untuk membuat laporan dan mencetaknya ke

printer (Rahardian Hadi, 2010)


