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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

  Sebagai pijakan teori dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan beberapa teori yang telah di dapat selama perkuliahan di 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta dan menggunakan teori dari buku 

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi. 

2.1. Sistem 

  Ada dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sebuah 

yang lebih menekankan pada komponen mendefinisikan sistem sebagai 

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang 

menekankan pada komponen-komponen atau elemennya. Pendekatan 

sistem yang menekankan pada komponen-komponen atau elemennya. 

Pendekatan sisstem berikut: 

“Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling 

berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu poses 

pencapaian suatu tujuan utama”.(Sutarman,2009) 

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah : 

a. Tujuan 

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat berupa 

tujuan, usaha, kebutuhan, masalah dan prosedur mencapai tujuan. 

b. Batasan 

Merupakan batasan untuk mencapai tujuan dari sistem, dapat 

berupa peraturan-peraturan, biaya-biaya, SDM dan peralatan. 
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c. Kontrol 

Merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian dari tujuan 

sistem, yang dapat berupa control masukan data atau input, control 

keluaran dan control pengoperasian. 

d. Input 

Bagian dari sistem yang digunakan untuk menerima data masukan 

dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan data. 

e. Proses 

Merupakan bagian dari sistem yang mengolah data masukan 

sehingga menjadi satu output ataupun informasi. 

f. Output 

Bagian dari sistem yang merupakan hasil dari masukan yang telah 

diproses. 

g. Umpan balik 

Dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan sistem 

2.2.  Informasi 

 Informasi merupakan Sekumpulan fakta (data yang diorganisasikan 

dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi 

penerima.(Sutarman,2009) 
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2.3. Pengolahan 

Pengolahan berasal dari bahasa olah yang mengandung arti yaitu 

suatu proses dengan mekanisme dan proses tertentu guna memperoleh 

dan bisa menghasilkan suatu keluaran dalam hasil, olah juga bisa berarti 

bercampur, meramu dan memformulasikan suatu atau beberapa unsur 

masukan melalui cara dan langkah-langkah tertentu.  

 Pengolahan berarti suatu pemrosesan terhadap input atau masukan 

yang berupa suatu atau beberapa unsur variabel tertentu melalui 

mekanisme dan formulasi yang berlaku dan telah ditetapkan sehingga di 

dapat suatu hasil atau produk keluaran. 

 Dalam hal ini keluaran tersebut bisa berupa data atau informasi. 

Pengolahan data adalah kegiatan memanipulasi data yang dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu lainnya. (Tarvi, 2009) 

 2.4. Nilai 

 Dalam pengolahan nilai, nilai merupakan data yang penting untuk 

dilakukannya suatu proses pengolahan. Nilai dapat didapat dari siswa 

yang melakukan suatu uji tertentu dengan aturan tertentu sehingga 

menghasilkan suatu data yang disebut nilai . 

“Nilai adalah kumpulan data-data yang sudah diolah berdasarkan 

aturan tertentu yang dapat disimbolkan dengan angka atau huruf”. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009) 
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 2.5 Nilai Raport 

  Nilai Raport adalah kegiatan penilaian dengan melakukan 

pengukuran atau pengujian sejauh mana tingkat kecerdasan , 

Kepintaran dan prestasi terhadap siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran dalam suatu unit tertentu.(Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,2009). 

 

 2.6. Sistem Informasi 

   Merupakan  suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri 

atas sekumpulan komponen berbasis computer dan manual  yang dibuat  

menghimpun,menyimpan dan mengelola data serta  menyediakan 

informasi keluaran kepada para pemakai .(Sutarman,2009) 

 Jadi sistem informasi adalah suatu himpunan komponen sistematik dan 

formal yang melakukan operasi pengolahan data untuk: 

a. Meningkatkan pemahaman atau mengurangi ketidakpastian  terhadap 

sesuatu data  atau fdakta-fakta yang akan dilaporkan. 

b. Memberikan berbagai laporan seperti yang diinginkan oleh pihak yang 

membutuhkan informasi tersebut. 

c. Memberikan kepada pihak manajemen untuk menunjang perencanaan , 

pengawasan dan pengambilan keputusan. 

 

 2.7.Visual Basic 6.0 

 “Microsoft Visual Basic 6.0 adalah bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk membuat aplikasi Windows berbasis grafis (GUI-
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Graphical User Interface), visual basic merupakan event-driven 

programming (pemrograman terkendali kejadian) artinya program 

menunggu sampai adanya respon dari pemakai berupa event/kejadian 

tertentu (tombol diklik, menu dipilih, dan lain-lain). Ketika event 

terdeteksi, kode yang berhubungan dengan event (prosedur event) akan 

dijalankan”.  (Kusuma, 2010). 

 

 2.8. SQL Server 

SQL Server adalah aplikasi yang akan membantu dalam merancang, 

membuat dan mengolah database. Program aplikasi ini mudah dipakai 

dan fleksibel serta mudah diintegritaskan dengan aplikasi lainnya. 

(Riyanto, 2009). 

 

  

 


