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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Teori yang mendasari atau menjadikan landasan teori pelaksanaan dan 

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

penerapan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa baik yang telah diperoleh 

selama duduk di bangku perguruan tinggi atau pengetahuan umum lainya. Dengan 

ini mahasiswa diharapkan mempunyai mutu dan edukasi ilmiah yang bermanfaat 

bagi semua pihak. Adapun landasan teori yang mendasari pelaksanaan skripsi 

adalah : 

2.1. SISTEM 

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kristanto, 2003). 

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sebuah 

sistem yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada 

komponen-komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih 

menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau 

subsistem yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai suatu 

tujuan (B.Darwis, 1984). 
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Sistem adalah suatu jaringan daripada elemen-elemen yang saling 

berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan 

pokok dari sistem tersebut. Menurut bery e. chossing dalam bukunya 

menerangkan bahwa suatu sistem adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau 

lebih komponen sebagai sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan.(Kadir, 2003). 

Sedangkan menurut (Kristanto, 2003). “sistem adalah sekumpulan elemen 

yang terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”. 

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah : 

a. Tujuan  

Merupaka 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. 

c. Kontrol  

Merupakan pengawasan dari pelaksanaan mencapai dari tujuan sistem, 

yang dapat berupa control masukan data atau input, control keluaran dan 

control pengoperasiaan. 
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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 atau masukan sehingga 

menjadi suatu output ataupun informasi. 

f. Output 

Bagian dari sistem yang merupakan hasil dari masukan yang telah 

diproses. 

2.2. KOMPUTERISASI 

Kata “komputer” berasal dari bahasa inggris yakni “ to compute “ 

yang berarti hitung atau menghitung, namun definisi yang dapat dikemukakan 

dari beberapa para pakar adalah sebagai berikut : 

“ komputer merupakan alat elektronik otomatis yang dapat 

menghitung atau mengolah data secara cepat dan cermat “(prof. dr. js. 

Badudun dan prof. sutan mohammad zain, 1996). 

“ komputerisasi merupakan suatu pengolahan data atau suatu proses 

input dan output, dan proses yang menggunakan alat bantu komputer yang 

hasilnya merupakan suatu informasi“.(jogianto, H. M, 1995). 
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2.3. PENGOLAHAN 

Pengolahan berasal dari bahasa olah yang mengandung arti suatu 

proses dengan mekanisme dan proses tertentu guna memperoleh dan bias 

menghasilkan suatu keluaran dalam hasil. Olah juga bias berarti bercampur, 

meramu dan memformulasi 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 variable tertentu melalui mekanisme 

dan formulasi yang berlaku dan telah ditetapkan sehingga didapat suatu hasil 

atau produk keluaran. 

Dalam hal ini keluaran tersebut bias berupa data atau informasi. 

Pengolahan data adalah kegiatan memanipulasi data yang dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu lainya (Tarvi, 2003). 

2.4. NILAI 

Dalam pengolahan nilai raport nilai merupakan data yang penting 

untuk dilakukan suatu proses pengolahan. Nilai dapat didapat dari siswa yang 

dilakukan 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, 2003). 



14 

 

 

2.5. RAPORT 

Raport berasal dari kata dasar report yang berarti laporan. Raport 

merupakan laporan hasil dari suatu kegiatan yang disusun secara benar. 

Materi yang dilaporkan dalam hal ini adalah hasil ulangan harian, tugas 

harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kepribadian, 

ekstrakulikuler beserta data yang diperlukan yang berkaitan dengan raport 

atau hasil evaluasi selama periode tertentu yang dibuat sebagai dokumentasi 

untuk perencanaan dan perkembangan lebih lanjut (kamus besar bahasa 

Indonesia, 2003) 

2.6. MULTIUSER 

Multiuser merupakan suatu dimana penggunaan atau user dapat 

menggunakan data secara bersama-sama atau berbagi dengan tanpa terjadi 

tabrakan (M.Syukani, 2003). 

Keuntungan menggunakan multiuser adalah dapat lebih efektif dan 

efisien serta tidak memakan banyak waktu (M.Syukani, 2003). 

Kelebihan lain dari sistem multiuser adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan sistem multiuser yang memungkinkan penggunaan program 

secara  bersama-sama (local area network). 

2. Bila diinstal dari sistem windows standar, program akan membuat shortcut 

folder pada desktop windows untuk mempermudah menjalankannya. 



15 

 

 

3. Dilengkapi dengan fungsi proteksi berupa fasilitas password pemakai 

beserta hak akses. 

2.7. VISUAL BASIC 

Microsoft visual basic adalah bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk membuat aplikasi windows yang berbasis grafis GUI(grafhical user 

interface). Visual basic merupakan event-driven programming (pemrograman 

terkendali kejadian) artinya program menunggu sampai adanya respon dari 

pemakai berupa event atau kejadian tertentu ( tombol diklik, menu dipilih, 

dan lainlain). Ketika event terdeteksi, kode yang berhubungan dengan event ( 

procedure event) akan dijalankan. (kusumo, 2000). 

Visual basic merupakan bahasa pemrograman event-driven yang 

berasal dari basic, event-driven artinya  program menunggu sampai adanya 

respon dari pemakai berupa kejadian tertentu, misalnya tombol diklik atau 

menu dipilih. Ketik event terdeteksi event yang berhubungan akan melakukan 

aksi sesuai dengan kode yang diberikan. (budiarto s.si, 2001). 

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 di integrasikan dengan aplikasi lainnya. (Riyanto, 

2005). 

 


