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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, 

yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada 

komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada 

prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai berikut : “Sistem adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

suatu sasaran tertentu.”Pendekatan sistem yang menekankan pada 

komponen atau elemennya mendefinisikan sistem sebagai berikut : “Sistem 

adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.” Dari kedua pendekatan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen- elemen atau 

sub-sub sistem yang saling berintegrasi dan saling berhubungan satu sama 

lain membentuk satu kesatuan utuh untuk melaksanakan suatu fungsi guna 

mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2010). 

 

2.2 Prediksi 

Prediksi mirip seperti klasifikasi dan estimasi, tapi hasilnya  untuk 

memprediksi  masa  depan. Contoh, memprediksi  harga  barang  tiga bulan 

mendatang, memprediksi prosentase kenaikan angka  kematian karena 

kecelakaan tahun mendatang jika kecepatan berkendara dinaikkan. Metode 
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dan teknik untuk klasifikasi dan estimasi, jika cocok, bisa juga digunakan 

untuk prediksi, termasuk metode statistik (Han, 2009).  

 

2.3 Kelulusan 

Kelulusan adalah tanda keberhasilan seseorang yang telah menempuh 

ujian. Bagi seorang siswa atau mahasiswa merupakan batu loncatan untuk 

melangkah ke jenjang selanjutnya (James H. McMillan, 2008). 

 

2.4 K-Nearest Neighbors 

Algortima KNN merupakan sebuah metode untuk melakukan 

klasifikasi terhadap obyek baru berdasarkan (K) tetangga terdekatnya 

(Gorunescu, 2011). KNN termasuk algoritma supervised learning, yaitu 

proses suatu sistem yang mempelajari labeled data sebagai training set yang 

terdiri dari fitur dan label. Tujuan akhir dari supervised learning adalah 

untuk mengidentifikasi label input yang baru dengan fitur yang ada pada 

data baru tersebut. Kelas yang paling banyak muncul yang akan menjadi 

kelas hasil klasifikasi. Adapun Urutan Algoritma KNN sebagai berikut : 

a. Menentukan parameter K (jumlah tetangga paling dekat) 

b. Menghitung kuadrat jarak euclidian (euclidean distance) masing-

masing obyek terhadap data sampel yang diberikan 

 

 

c. Mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang 

mempunyai jarak euclid terkecil 
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d. Mengumpulkan kategori Y (klasifikasi nearest neighbors) 

e. Hasil Prediksi berdasarkan K mayoritas. 

 

2.5 Aplikasi 

Aplikasi adalah program yang digunakan untuk melakukan pekerjaan 

tertentu, misalkan aplikasi untuk menghitung gaji suatu perusahaan dan 

aplikasi untuk kasir dalam swalayan. Biasanya aplikasi dibuat oleh 

perusahaan atas permintaan seseorang/lembaga perusahaan-perusahaan, baik 

besar maupun kecil yang melayani pembuatan aplikasi untuk keperluan 

perusahaan, lemabaga ataupun perorangan.(Dwi Maryono, 2009) 

 

2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 

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 kunci relasi (Relaton Key) 

yang merupakan kunci utama dimasing-masing file. Perancangan database 

yang tepat akan menyebabkan MySql/paket program lainnya akan bekerja 

dengan optimal. (Fathansyah, 2010) 

Entity Relationship Diagram menggunakan sejumlah notasi dan 

simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada 

dasarnya ada 3 macam symbol yang digunakan, yaitu : 

1. Entity 

Suatu obyek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan 

pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks system yang 
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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. Relationship  

Entity dapat berhubungan satu sama yang lain. Hubungan ini 

dinamakan relationship. Sebagai halnya entity maka dalam 

hubungannyapun  harus dibedakan antara hubungan 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). 

Tabel 2.1. Simbol Entity Relationship Diagram 
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2.7 Database 

Merupakan sembarang pengumpulan data, sebuah file terdiri dari atas 

sejumlah record atau tabel. Masing-masing terbentuk dari field atau kolom 

dari tipe tertentu, dan kumpulan operasi yang memudahkan pencarian, 

penyimpanan, kombinasi ulang, dan aktivitas sejenisnya. (Fathansyah, 

2010). 

 

2.8 Mysql 

MySQL atau sering dibaca dengan ejaan “mai es que el” ini 

merupakan sebuah database yang berbasiskan server database. 

Kemampuannya dalam menangani RDBMS (Relasional Database 

Management System) mengakibatkan database ini menjadi database yang 

sangat populer saat ini. Database MYSQL bersifat open source dan mampu 

menangani data yang sangat besar hingga ukuran GigaByte, dengan 

kemampuan daya tampung data ini maka MySQL sangat cocok digunakan 

untuk mengcover data pada perusahaan baik yang kecil sampai perusahaan 

besar (Madcoms,2009). 

 

2.9 PHP 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam 

sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. 

Dengan menggunakan PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan 

dinamis. Data yang dikirim oleh pengunjung website/komputer client akan 

diolah dan disimpan dalam database web server (Madcoms,2009). 


