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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Teori yang mendasari atau menjadikan landasan teori pelaksaan dan 

pengerjaan skripsi ini diambil dari beberapa sumber, termasuk juga dalam hal ini 

penerapan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa baik yang telah diperoleh 

selama duduk dibangku perguruan tinggi atau pengetahuan umum lainnya. 

Dengan ini mahasiswa diharapkan mempunyai mutu dan edukasi ilmiah yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Adapun landasan teori yang mendasari pelaksanaan 

skripsi adalah: 

 
2.1 Bursa Kerja Khusus  

BKK (Bursa Kerja Khusus) adalah Suatu organisasi di sekolah yang 

khusus menangani masalah penyaluran tenaga kerja para siswa alumni dan 

penelusuran kelulusan dalam periode tertentu ke perusahaan yang sudah 

menjalin kerjasama MOU dengan sekolah yang terkait. 

  

2.2 Pengertian Sistem 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. (Jogiyanto,2010) 

2.2.1. Desain Sistem Secara Umum  

Desain sistem secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen 

sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Desain terinci  

dimaksudkan untuk pemrogram komputer dan ahli teknik lainnya yang  

akan mengimplementasikan sistem. Tahap desain sistem secara umum  
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dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai dan hasil analisis disetujui  

oleh manajemen. (Jogiyanto, 2010). Adapun komponen-komponen yang 

harus didefinisikan pada desain secara umum adalah :  

1. Desain Model Secara Umum  

Yaitu tahapan mendesain model dari sistem yang diharapkan  

dalam bentuk fisik dan logik. Bagan alir sistem (system flowchart)  

merupakan alat yang tepat digunakan untuk menggambarkan sistem  

secara fisik. Simbol-simbol bagan alir sistem ini  menunjukkan secara 

tepat arti fisiknya, seperti simbol terminal, harddisk dan laporan-

laporan.  

Model logic dari sistem lebih menjelaskan kepada pengguna  

sistem bagaimana nantinya fungsi-fungsi di sistem secara logika akan  

bekerja. Model logic dapat digambarkan dengan menggunakan diagram 

arus data (data flow diagram).   

2. Desain Output Secara Umum  

Output (keluaran) adalah produk dari sistem informasi yang dapat 

dilihat. Output dapat berupa hasil di media keras seperti kertas atau 

hasil di media lunak berupa tampilan di layar monitor. Disamping itu  

output dapat berupa hasil dari suatu proses yang akan digunakan oleh 

proses lain dan tersimpan di suatu media seperti tape, disk, atau kartu.   

3. Desain Input Secara Umum  

Yang dimaksud dengan desain input secara umum disini adalah  

alat input yang akan digunakan pada sistem yang akan dikembangkan  

seperti keyboard, mouse ataupun touchscreen. 
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4. Desain Database Secara Umum  

Basisdata (Database) merupakan kumpulan dari data yang saling  

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan pada komputer  dan  

digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Database 

merupakan salah satu komponen yang penting di sistem informasi,  

karena berfungsi sebagai penyedia informasi bagi para pemakainya. 

5. Desain Teknologi Secara Umum  

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan  

keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

Teknologi terdiri dari 3 bagian utama yaitu hardware, software, 

brainware. (Jogiyanto, 2010)    

2.2.2. Desain Sistem Secara Terinci  

Desain sistem secara terinci merupakan pembuatan rancang bangun 

yang jelas dan  lengkap  untuk  nantinya  digunakan  untuk  pembuatan  

program  komputer. Rancangan-rancangan pada desain sistem terinci ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Desain Output Terinci  

Desain output secara terinci adalah rancangan dalam pembuatan  

bentuk output yang diperlukan dari suatu sistem seperti bentuk laporan 

dalam bentuk tabel atau grafik.  

2. Desain Input Terinci  

Desain input secara terinci dimaksudkan untuk merancang 

dokumen dasar dalam bentuk formulir-formulir dan kode-kode yang  
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digunakan untuk input data dan dokumen-dokumen yang akan diolah 

dan menghasilkan informasi.  

3. Desain Dialog Layar Terminal  

Desain dialog layar terminal merupakan rancang bangun dari  

percakapan antara pemakai sistem (user) dengan komputer.  Percakapan  

ini dapat terdiri dari proses memasukkan data ke sistem, menampilkan 

output informasi kepada pemakai atau keduanya.  

4. Desain Database Terinci  

Pada tahap desain umum, desain database hanya dimaksudkan  

untuk mengidentifikasi kebutuhan file-file database yang diperlukan  

oleh sistem informasi. Sedangkan pada tahap desain terinci ini, desain 

database dimaksudkan untuk mengidentifikasi isi atau struktur dari tiap-

tiap file yang telah diidentifikasi pada desain umum.  

5. Desain Teknologi Terinci  

Pada desain teknologi terinci ini akan dijelaskan kapasitas dari  

teknologi simpanan luar yang akan digunakan. Setelah file-file  

database berhasil didesain secara rinci, maka kebutuhan kapasitas 

simpanan baru dapat dihitung dengan lebih tepat (Jogiyanto, 2010). 

 

2.3 Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna  

dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 2010).  

Komponen suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang  

berinteraksi yang saling bekerja sama membentuk sebuah kesatuan. Sebagai 

berikut:   
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1. Batas sistem (Boundary)   

Batas sistem adalah merupakan daerah yang membatasi antara  

suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya. 

2. Lingkungan luar sistem (Environments)   

Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang  

mempengaruhi operasi sistem.   

3. Penghubung (Interface)   

Penghubung adalah media penghubung antara satu subsistem  

dengan subsistem yang lain.   

4. Masukan (Input)   

Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem.   

5. Keluaran (Output)   

Keluaran adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan  

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.   

6. Pengolah (Process)   

Pengolah adalah suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian  

pengolahan yang akan merubah suatu masukan menjadi suatu keluaran.   

7. Sasaran (Objective) atau Tujuan (Goal)   

Sasaran atau tujuan adalah suatu sistem yang mempunyai sasaran  

kalau suatu sistem tersebut tidak memiliki sasaran, maka sistem  

tersebut tidak berguna.(Jogiyanto, 2010). 
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2.4 Internet 

Internet berasal dari kata Interconnection Networking, yang berarti 

hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, 

dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, salelit, dan lainnya. 

Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini 

menggunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) 

bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, 

sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu 

komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute 

terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di 

gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. 

Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, Anda harus 

berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada dan 

melayani daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet. 

Anda bisa menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkomnet Instan, 

speedy dan juga layanan ISP lain seperti first media, netzip dan sebagainya. 

Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada yang bisa memberikan 

manfaat baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk pembelajaran informasi 

dan buruk bila digunakan untuk hal yang berbau pornografi, informasi 

kekerasan, dan lain-lainnya yang negatif. 

Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk 

saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling 

mengirimkan  email, menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang 

lain, mengirim dan menerima file dalam bentuk text, audio, video, 
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membahas topik tertentu pada newsgroup, website social networking dan 

lain-lain (Kurniawan, 2008) . 

2.5 HTML 

HTML (HyperText Mark up Language) merupakan suatu metode 

untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau 

dokumen. HTML sendiri bukan tergolong pada suatu bahasa pemrograman 

karena sifatnya yang hanya memberikan tanda (marking up) pada suatu 

naskah teks dan bukan sebagai program (Sampurna, 2009) .             

Berdasarkan kata-kata penyusunnya HTML dapat diartikan lebih 

dalam lagi menjadi : 

a. Hypertext 

Link hypertext adalah kata atau frase yang dapat menunjukkan 

hubungan suatu naskah dokumen dengan naskah-naskah lainnya. Jika 

kita klik pada kata atau frase untuk mengikuti link ini maka web 

browser akan memindahkan tampilan pada bagian lain dari naskah atau 

dokumen yang kita tuju. 

b. Markup 

Pada pengertiannya di sini markup menunjukkan bahwa pada file 

HTML berisi suatu intruksi tertentu yang dapat memberikan suatu 

format pada dokumen yang akan ditampilkan pada World Wide Web. 

c. Language 

Meski HTML sendiri bukan merupakan bahasa pemrograman, 

HTML merupakan kumpulan dari beberapa instruksi yang dapat 
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digunakan untuk mengubah-ubah format suatu naskah atau dokumen. 

Berikut contoh Tag HTML : 

1 (!-- --) Memberi komentar atau keterangan. Kalimat yang terletak 

pada tag kontiner ini tidak akan terlihat pada browser 

2 (a href) Membuat link ke halaman lain atau ke bagian lain dari 

halaman tersebut 

3 (b) Membuat teks tebal 

4 (blink) Membuat teks berkedip 

5 (body) Tag awal untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap 

text, warna link & visited link (Sampurna, 2009) . 

2.6 PHP 

PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yang 

merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian 

besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa 

fungsi PHP yang spesifik. 

Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan 

perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat. Hubungan 

PHP dengan HTML Halaman web biasanya disusun dari kode-kode html 

yang disimpan dalam sebuah file berekstensi .html. File html ini dikirimkan 

oleh server (atau file) ke browser, kemudian browser menerjemahkan kode-

kode tersebut sehingga menghasilkan suatu tampilan yang indah. Lain 

halnya dengan program php, program ini harus diterjemahkan oleh web-

server sehingga menghasilkan kode html yang dikirim ke browser agar 

dapat ditampilkan. Program ini dapat berdiri sendiri ataupun disisipkan di 
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antara kode-kode html sehingga dapat langsung ditampilkan bersama 

dengan kode-kode html tersebut.  

Program php dapat ditambahkan dengan mengapit program tersebut di 

antara tanda. Tanda-tanda tersebut biasanya disebut tanda untuk escaping 

(kabur) dari kode html. File html yang telah dibubuhi program php harus 

diganti ekstensi-nya menjadi. php3 atau php. PHP merupakan bahasa 

pemograman web yang bersifat server-side HTML=embedded scripting, di 

mana script-nya menyatu dengan HTML dan berada si server. Artinya 

adalah sintaks dan perintah-perintah yang kita berikan akan sepenuhnya 

dijalankan di server tetapi disertakan HTML biasa. PHP dikenal sebgai 

bahasa scripting yang menyatu dengan tag HTML, dieksekusi di server dan 

digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti ASP (Active 

Server Pages) dan JSP (Java Server Pages) (Kurniawan, 2008) . 

2.7 Mysql 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data 

SQL (database management system) atau DBMS yang multithread, multi-

user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU 

General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi 

komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan 

penggunaan GPL. 
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MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain : 

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem 

operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, 

Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi. 

b. Open Source.MySQL didistribusikan secara open source, dibawah 

lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma. 

c. ‘Multiuser’. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

d. Antar Muka. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap 

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan 

fungsi API (Application Programming Interface). (Kurniawan, 

2008) . 


