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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem 

Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan 

atau berinteraksi antara satu elemen dengan elemen lain untuk membentuk 

sistem (Jogiyanto HM, 1992). 

Menurut Sutedjo B (2002), Sistem adalah elemen yang saling 

berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha 

untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan menurut Gordon B. Darvis (1992), Sistem adalah 

himpunan suatu benda nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian atau 

komponen-komponen yang saling berhubungan, berkaitan, ketergantungan 

dan saling mendukung dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan 

untuk mncapai suatu tujuan tertentu secara efisien dan efektif. 

2.1.1. Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu 

yaitu komponen basis data (boundries), lingkungan luar sistem 

(environment), penghubung (interface), masukan (input), keluaran 

(output), proses sasaran atau tujuan (target). 
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2.1.2. Perancangan Sistem 

Untuk membentuk suatu sistem ada tahapan-tahapan yaitu : 

2.1.2.1. Desain Sistem Secara Umum (General System Desain) 

Desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara umum kepada pengguna tentang sistem baru yang 

diusulkan. Pada tahapan ini komponen-komponen sistem 

dirancang dengan tujuan untuk dikemukakan pada 

penggunaan bukan untuk pemrograman komponen sistem 

yang didesain adalah model, input, output, database 

technologi dan control. 

2.1.2.2. Desain Sistem Secara Terinci (Detailed System Desain) 

Desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk nantinya 

digunakan dalam pembuatan program komputer.  

2.2. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan 

satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, 

memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi (Sutedjo B, 

2002). 

Sistem informasi adalah suatu tipe khusus dari sistem kerja yang 

fungsi internalnya terbatas pada pemrosesan informasi dengan melakukan 

enam tipe operasi: menangkap (capturing), mentransmisikan (transmitting), 

menyimpan (storing), mengambil (retrieving), memanipulasi 
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(manipulating), dan menampilkan (displaying) informasi (Jogiyanto HM, 

2007). 

Menurut Eko R (2000), sistem informasi merupakan suatu kumpulan 

dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang 

berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. 

2.2.1. Komponen Sistem Informasi 

Komponen-komponen sistem informasi adalah :  

a. Hardware, terdiri dari komputer,  peripheral  (printer) dan 

jaringan.  

b. Software, merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang 

ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer 

melaksanakan tugas tertentu. 

c. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang  akan 

diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi.  

d. Prosedur, dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku 

penuntun operasional (aplikasi) dan teknis.  

e. Manusia, yang terlibat dalam komponen manusia adalah seperti 

operator, pemimpin sistem informasi, dan sebagainya. 

2.2.2. Kegiatan Sistem Informasi 

Kegiatan yang dilakukan dalam sebuah sistem informasi 

adalah :  

a. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data 

untuk diproses.  
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b. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk 

menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.  

c. Output, menggambarkan suatu kegiatan untuk menghasilkan 

laporan dari proses di atas tersebut. 

d. Penyimpanan, menggambarkan suatu kegiatan untuk 

memelihara dan menyimpan data.  

e. Control, menggambarkan suatu aktivitas untuk menjamin bahwa 

sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2.3. Pengertian Client Server 

Client dan Server pada dasarnya tidaklah berarti dua buah komputer 

yang berbeda. Client dan Server adalah dua buah aplikasi yang berjalan dan 

saling berinteraksi satu sama lain sehingga aplikasi Client dan Server bisa 

saja berada bersama dalam satu buah komputer secara sekaligus. 

Aplikasi Server cenderung bersifat pasif dan menunggu datangnya 

permintaan (request) dari satu atau lebih aplikasi client, kemudian memberi 

jawaban (response) dari setiap request tersebut secara simultan. Aplikasi 

Client cenderung bersifat aktif untuk meminta atau mengirim request ke 

aplikasi Server. 

Pada masa kini banyak aplikasi Server yang kita kenal, contohnya : 

Web Server, File Server, Database Server dan lain-lain. 
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2.4. Database 

Database merupakan komponen terpenting dalam pembangunan 

sistem informasi, karena menjadi tempat untuk menampung dan 

mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat 

dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. 

Database merupakan himpunan kelompok data yang saling berkaitan.  data 

tersebut diorganisasikan sedemikian rupa agar tidak terjadi duplikasi  yang 

tidak perlu, sehingga dapat diolah atau dieksplorasi secara cepat dan mudah 

untuk menghasilkan informasi (Sutedjo B, 2002). 

2.5. Borland Delphi 7.0 

Delphi merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bekerja di 

dalam lingkup sistem opeerasi Windows, di mana Delphi memberikan 

fasilitas-fasilitas pembuatan aplikasi visual seperti Visual Basic. 

Dengan menggunakan Delphi Anda dapat membuat aplikasi berbasis 

Windows dengan beberapa keunggulan, yaitu pada produktivitas, kualitas, 

pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompiler, pola desain yang 

menarik serta diperkuat dengan bahasa pemrograman yang terstruktur dalam 

struktur bahasa pemrograman Object Pascal. 

Kemampuan Delphi dapat digunakan untuk merancang program 

aplikasi yang memiliki tampilan seperti program aplikasi lain yang berbasis 

Windows. 

Khusus untuk pemrograman database, Borland Delphi menyediakan 

fasilitas objek yang kuat dan lengkap yang memudahkan programmer 
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membuat program untuk aplikasi database, Format database yang dimiliki 

Delphi yaitu format database Paradox, dBase, MS Access, ODBC, SyBASE, 

mysql, Oracle, SQL Server 2000, dan lain-lain. (Abdul Kadir, 2001) 

2.6. MySQL 

MYSQL adalah salah satu jenis database server yang sangat 

terkenal, kepopulerannya disebababkan MYSQL menggunakan SQL 

sebagai bahasa dasar untuk mengakses datanya. Selain itu MYSQL bersifat 

free artinya kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan dan 

mengunakannya pada berbagai petform kecuali windows. MYSQL termasuk 

RDBMS (Relationl Database Mnagement System). Itulah sebabanya istilah 

table, baris dan kolom digunakan pada MYSQL. Pada MYSQL sebuah 

database mengandung satu atau sejumlah table. Table terdiri atas sejumlah 

baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. ( Abdul Kadir, 

2002). 

2.7. Crystal Report  

Crystal report merupakan program khusus untuk membuat laporan 

yang terpisah dengan Microsoft visual basic 6.0, tetapi keduanya dapat 

dihubungkan . hasil mencetak dengan crystal report lebih baik dan lebih 

mudah karena pada crystal report banyak tersedia obyek maupun komponen 

yang mudah digunakan (Wahana: 2005). 

Crystal report adalah program yang matang dengan fitur yang luas 

seperti membuat report cross-tab dan pembuatan formula yang lebih 

powerfull. Crystal report berupa poket third party yang disertakan dalam 
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visual basic. Poket tersebut berisi program Crystal report desainer yang 

bekerja terpisah dengan visual basic dan berfungsi untuk membuat dan 

menguji report, control active, dan beberapa file lainnya. 

Didalam Crystal report mempunyai kelebihan yang diantaranya 

adalah  

a. Dari segi pembuatan laporan, tidak terlalu rumit yang memungkinkan 

para programmer pemula sekalipun dapat membuat laporan yang 

sederhana tanpa melibatkan banyak kode pemrograman. 

b. Integrasi, dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang 

memungkinkan dapat digunakan oleh banyak programmer dengan 

masing-masing keahlian. 

c. Fasilitas impor hasil laporan mendukung.  

2.8. Aplikasi Berbasis Client Server  

Aplikasi berbasis client server database di tempatkan dalam satu 

tempat yang berfungsi sebagai server. Setiap computer lain yang terhubung 

dengan server disebut client. Client berfungsi sebagai tempat aplikasi 

pengolahan nilai. Komputer client dapat melakukan akses secara bersamaan 

sehingga memungkinkan beberapa pihak melakukan koordinasi serta aling 

tukar informasi. Jika jika client akan dikirimkan dan disimpan dalam server. 

Pendek kata, semua proses dilakukan di computer client dan server hanya 

menyimpan data saja. Sehingga aplikasi pengolahan nilai berbasis client 

server ini dapat computer client memerlukan informasi dari database server, 

data akan dikirim dari server ke client untuk kemudian diproses dalam 

computer client. Selanjutnya disimpulkan menggunakan arsitektur 
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Client/Server dua tingkat yang disebut two tier. Untuk menghubungkan 

antara client dan server mengunakan sebuah jaringan dengan media 

LAN/WirelessLan. Server  menggunakan sistem operasi windows. 


