
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Guna mempelajar lebih lanjut dan memudahkan pemahaman dalam 

penyusunan Laporan Kerja Praktek, penulis perlu kiranya mengadakan studi 

kepustakaan mengenai arti dan istilah-istilah yang digunakan salam penelitian 

Laporan Kerja Praktek sehingga memudahkan penulis dalam memecahkan suatu 

masalah yang terdapat dalam suatu penelitian kerja praktek. 

 

2.1 SISTEM 

Istilah sistem  sudah menjadi sangat popular dalam dunia analisis 

dan perancangan sistem. Sistem  digunakan untuk mendeskripsikan banyak 

hal, khususnya untuk aktifitas-aktifitas yang diperlukan untuk memproses 

data. Usaha-usaha yang telah dilakukan pada masa yang lalu dalam 

mengaplikasikan teknologi untuk memproseskan data terfokus pada 

pengembangan mesin-mesin yang mampu menjalankan suatu operasi data 

yang lebih efisien. 

Pengertian sistem  menurut (Jogiyanto, 2002) adalah sekumpulan 

elemen atau variable yang saling berinteraksi, saling tergantung, 

terorganisasi dan terpadu melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Elemen tersebut bisa berupa organisasi, orang atau benda yang 

melakukan pekerjaan. Masing-masing elemen melakukan pekerjaannya juga 

harus melakukan hubungan/kerjasama untuk melakukan pekerjaan yang 



lain, dimana pekerjaan tersebut merupakaan tujuan bersama dari masing 

masing elemen”. 

 

2.2 INFORMASI 

  Suatu susunan organisasi pasti tidak terlepas dari adanya informasi, 

karena itu informasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas 

pekerjaan dan memudahkan dalam berkomunikasi baik informasi yang 

datang dari luar maupun dari dalam. 

   Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan mempunyai nilai yang nyata dan dapat 

digunakan atau bermanfaat dalam pengambilan keputusan baik untuk masa 

sekarang maupun untuk masa yang akan datang. ( Darvis BG, 1993 ). 

Sistem informasi adalah seperangkat elemen yang digabungkan 

satu sama lain yang bertujuan untuk menyusun data yang berperan dalam 

proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah operasional yang 

memungkinkan adanya komunikasi. ( Widya HB, 1982  ). 

 

2.3 INTERNET DAN INTRANET 

Internet adalah Kumpulan sumber daya informasi atau kumpulan dari 

jaringan komputer yang berbeda host, client dan server yang secara bersama 

menyediakan dan menggunakan layanan informasi dan hubungan.   

Sedangkan Intranet adalah Jaringan yang tidak terhubung ke internet 

namun menggunakan standar komunikasi internet dan fasilitas-fasilitas 

untuk menyediakan informasi user pada jaringan pribadi. ( Suryana,  2000 ). 



2.4 DATABASE 

Database adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer 

milik organisasi dan sistem. Database yang dikendalikan oleh sistem 

manajemen database adalah satu set catatan data yang berhubungan dan 

saling menjelaskan. ( Raymond, 2004 ). 

 

2.5 DATA 

Data adalah sekumpulan fakta tentang peristiwa atau operasi tanpa 

dipengaruhi oleh pertimbangan atau hasil analisis. Data dapat berupaapa 

saja dan dapat ditemui dimana saja. Dalam suatu organisasi, data merupakan 

sumber daya yang sangat vital dan harus dikelola dan diperoses sebaik-

baiknya. ( Jogiyanto, 2001 ) 

 

2.6 PHP 

PHP merupakan skrip yang dijalankan di server, dimana kode yang 

menyusun program tidak perlu diedarkan ke pemakai sehingga kerahasiaan 

kode dapat dilindungi. ( Kadir, 2009 ). 

 

2.7 MySQL 

SQL (Structured Query Language) adalah sebuah bahasa yang 

dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. SQL 

memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses  informasi tanpa 

mengetahui dimana lokasinya atau bagaimana informasi tersebut disusun. 

(Kurniawan H,  2011). 



2.8 AKADEMIK DAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK 

Akademi adalah lembaga-lembaga pendidikan tinggi kurang lebih tiga 

tahun lamanya yang mendidik tenaga profesi. Sedangkan akademik adalah 

proses yang mendidik tenaga profesi yang bersifat akademik. Sistem 

informasi akademik adalah sistem yang memberikan layanan informasi yang 

berupa data yang berhubungan dengan akademik.  ( Indonesia, 2003 ). 

Dalam hal ini pelayanan yang diberikan dalah berupa penyimpanan 

data untuk siswa baru, penentuan kelas, penetuan jadwal pelajaran, penetuan 

jadwal mengajar, penentuan wali kelas, dan proses penilaian. 

 

2.9 NILAI  

Nilai adalah kumpulan data-data yang sudah diolah berdasarkan 

aturan tertentu yang dapat disimbolkan dengan angka atau huruf.                  

( Indonesia, 2003 ). 

 

2.10 SEKOLAH DASAR 

Sekolah Dasar merupakan sekolah tempat memperoleh pendidikan 

sebagai dasar pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.                  

( Indonesia, 2003 ) 

 

 

 

 

 


