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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Sistem 

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 kumpulan elemen-elemen sistem yang saling berhubungan 

atau brinteraksi antara satu elemen yang lain untuk membentuk suatu 

informasi” (Jogianto HM,1992). 

 Sedangkan menurut (Abdul Kadir, 2003). “Sistem adalah sekumpulan 

elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai 

suatu tujuan”. 

Elemen – elemen yang menyusun sebuah sistem adalah : 

1. Tujuan 

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat berupa tujuan 

usaha, kebutuhan, masalah dan  prosedure pencapaian tujuan. 

2. Batasan 

Merupakan batasan – batasan yang ada dalam mencapai tujuan dari 

sistem dimana batasan itu dapat berupa  peraturan – peraturan, biaya – 

biaya, personil dan peralatan. 
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3. Kontrol 

Merupakan pengawas dari pelaksana pencapaian tujuan sistem, yang 

dapat berupa control masukan data atau input, kontrol keluaran data atau 

output dan kontrol pengoperasian. 

4. Input 

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data 

masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan 

ataupun jenis masukan data. 

5. Proses 

Merupakan bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan data yamg 

berupa klasifikasi, peringkasan dan pencarian. 

6. Output 

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat berupa laporan 

dan grafik. 

7. Umpan Balik 

Biasanya dapat berupa perbaikan diri pemeliharaan sistem. Dalam 

pembuatan sistem, tidak hanya memperhatikan sistem apa yang harus dibuat 

dan bagaimana cara pengoperasian yang baik, tetapi juga harus 

memperhatikan fungsi – fungsi yang lain. 
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2.2. Pengertian Informasi 

a. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang telah 

mempunyai arti.  

b. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan 

c. 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.(Gordon B 

Davis,1991). 

 

2.3. Pengertian Sistem Informasi 

a. Sistem informasi adalah  Seperangkat elemen yang digabungkan satu 

sama lain yang bertujuan untuk menyusun data yang berperan dalam 

proses peengambilan keputusan dan langkah –langkah yang operasional 

yang memungkinkan adanya komunikasi. (Bob Widya Hartono, 1984). 

b. Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. (Robert A. Leitch/K. scoe Davis. Accounting information 

system, 1983, hal.6) 
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2.4. Pengertian Akademik 

Akademik adalah seluruh lembaga pendidikan formal baik 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan kejuruan maupun perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. 

2.5. Pengertian Sistem Informasi Akademik 

Sistem Informasi Akademik merupakan sumber daya yang 

terhadap segala sesuatu dalam bentuk informasi yang ada kaitannya dengan 

masalah-masalah akademik di kampus. Sistem  Informasi Akademik selain 

merupakan sumber daya informasi di kampus, juga dapat digunakan sebagai 

sarana media komunikasi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan 

mahasiswa dosen dengan pejabat kampus terkait dan siapa saja yang ada di 

lingkungan kampus tersebut. Karena menggunakan teknologi internet tidak 

hanya dilakukan dalam kampus saja tetapi diluar kampus pun bias dilakukan 

bahkan dimana saja di seluruh dunia ini asalkan ada sebuah computer yang 

terhubung dengan internet. Sistim Informasi Akademik adalah merupakan 

sistem  informasi yang berbasis web yang bertujuan untuk membentuk 

Knowledge Based System yang dapat diakses internet, sebagai contoh 

macam informasi yang ada didalamnya adalah; (Arifin, 2002) 

a. Berita, berisi informasi terbaru yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan 

maupun informasi teknologi dari berbagai sumber berita. 
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b. Pendidikan, berisi informasi yang berkaitan dengan perkuliahan yang terdapat 

dilembaga pendidikan, misalnya kurikulum, Satuan Acara Perkuliahan(SAP), 

dosen, materi kuliah, Kerja Praktek, tugas akhir dan penelitian. 

c. Komunitas, berisi tentang komunitas yang ada di lembaga pendidikan yang 

akan menginformasikan tentang Civitas Akademika misalnya Staff, 

mahasiswa, Alumni, bulletin dan lain-lain. 

d. Data Personal, berisi Informasi yang berrhubungan dengan mahasiswa 

diantaranya; 

1) Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan mata kuliah yang telah 

diprogramkan dalam satu semester 

2) Kartu Hasil Studi(KHS) unruk mengetahui hasil yang telah dicapai 

selama mengikuti perkuliahan dan hasil evaluasi studi, sekaligus 

mengetahui indeks prestasinya 

e. Jadwal Perkuliahan, yang berisi tentang jadwal kuliah, kegiatan mahasiswa, 

memonitor jadwal perkuliahan dosen, jumlah kehadiran dalam mengikuti 

perkuliahan 

f. Perpustakaan, berisi tentang informasi buku melalui catalog online 

g. Electronic Mail (Email), fasilitas ini untuk mengirim dan menerima 

surat/pesan sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana atau alat diskusi antar 

mahasiswa, dosen bahkan karyawan dalam lembaga pendidikan. 

2.6. Pengertian Internet 

Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, 

adalah sistem komunikasi yang menghubungkan antar jaringan-jaringan 

komputer secara global. Sedangkan perangkat yang digunakan agar tiap 

komputer dalam internet dapat berkomunikasi adalah protocol TCP/IP. 
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2.7. Pengertian Website 

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang 

biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya 

berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet. Sebuah web page 

adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup 

Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol 

yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan 

kepada para pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari website-

website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat 

besar. 

Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah 

URL yang biasa disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman 

situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada 

di halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka 

sususan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan. 

 

2.8. XAMPP 

XAMPP adalah singkatan dari Apache, MySQL, PHP, dan 

phpMyAdmin. XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat 

lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak 

perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan 

MySQL secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan 

mengkonfigurasikannya secara otomatis atau auto konfigurasi. Software 

XAMPP terdiri atas : 
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2.8.1 Apache 

Apache bersifat open source, artinya setiap orang boleh 

menggunakannya, mengambil dan bahkan mengubah kode 

programnya.Tugas utama apache adalah menghasilkan halaman web 

yang benar kepada peminta, berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh 

pembuat halaman web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP 

yang dituliskan, maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu 

(misalnya dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang 

dihasilkan. 

2.8.2 MySQL 

Perkembangannya disebut SQL yang merupakan kepanjangan 

dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur 

yang khusus digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali 

didefinisikan oleh American National Standards Institute (ANSI) pada 

tahun 1986. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang 

bersifat open source. MySQL adalah pasangan serasi dari PHP. MySQL 

dibuat dan dikembangkan oleh MySQL AB yang berada di Swedia. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengola database 

beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, 

mengubah dan menghapus data yang berada dalam database. MySQL 

merupakan sisitem manajemen database yang bersifat at relational. 

Artinya data-data yang dikelola dalam database akan diletakkan pada 

beberapa tabel yang terpisah sehingga manipulasi data akan menjadi 

jauh lebih cepat. 
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MySQL dapat digunakan untuk mengelola database mulai dari 

yang kecil sampai dengan yang sangat besar. MySQL juga dapat 

menjalankan perintah-perintah Structured Query Language (SQL) untuk 

mengelola database-database yang ada di dalamnya. 

2.8.3 PHP 

Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman 

untuk mebuat web yang bersifat server-side scripting. PHP 

memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat 

dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam Operating System 

(OS), misalnya Windows, Linux dan Mac OS. Selain Apache, PHP juga 

mendukung beberapa web server lain, misalnya Microsoft IIS, 

Caudium, PWS dan lain-lain. 

PHP dapat memanfaatkan database untuk menghasilkan halaman 

web yang dinamis. Sistem manajemen database yang sering digunakan 

bersama PHP adalah MySQL. Namun PHP juga mendukung system 

manajemen Database Oracle, Microsoft Acces, Interbase, d-Base, 

PostgreSQL dan sebagainya. 

Hingga kini PHP sudah berkembang hingga versi ke 5. PHP 5 

mendukung penuh Object Oriented Programing(OOP), integrasi XML, 

mendukung semua ekstensi terbaru MySQL, pengembangan web 

services dengan SOAP dan REST, serta ratusan peningkatan 

kemampuan lainnya dibandingkan versi sebelumnya. Sama dengan web 

server lainnya PHP juga bersifat open source sehingga setiap orang 

dapat menggunakannya dengan gratis. 



21 

2.8.4 PHP MyAdmin 

Pengelolaan database dengan MySQL harus dilakukan dengan 

mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk 

setiap maksud tertentu. Jika anda ingin membuat database, ketikkan 

baris perintah yang sesuai untuk membuat database. Jika kita ingin 

menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk menghapus 

tabel. Hal tersebut tentu cukup menyulitkan karena kita harus hafal dan 

mengetikkan perintahnya satu persatu. 

Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengelola data base dalam MySQL, salah satunya adalah 

phpMyAdmin. Dengan phpMyAdmin kita dapat membuat tabel, 

mengisi data dan lain-lain dengan mudah tanpa harus hafal perintahnya. 

 

2.9. Database 

Database merupakan suatu tempat untuk menyimpan data atau 

kumpulan data yang terdiri atas satu atau lebih table yang terintegerasi satu 

sama lain, dimana setiap pemakai (user) diberi wewenang untuk dapat 

mengakses (mengubah, menghapus, menganalisis, menambah, 

memperbaiki) data dalam table tersebut. 

Pada sebuah database bisa terdapat satu atau lebih table dan query. 

Operasi yang biasa dilakukan pada database berhubungan erat dengan 

pengaksesan table atau query. Dengan aplikasi jaringan komputer, sebuah 

database dapat digunakan oleh beberapa komputer Client secara bersama-
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sama, jadi data yang dimasukkan ke database dari sebuah atau beberapa 

komputer dapat digunakan oleh komputer lain. (Kok Yung, 2002). 

Mengapa Diperlukan Database  

- Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena 

merupakan dasar dalam menyediakan informasi  

- Menentukan kualitas informasi : akurat, tepat pada waktunya dan 

relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 

efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.  

- Mengurangi duplikasi data (data redudancy)  

- Hubungan data dapat ditingkatkan (data relatability)  

- Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar  

 

Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang 

mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, karena hal ini relatif 

kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan 

proses yang harus dilakukan. Dan dengan ERD kita mencoba menjawab 

pertanyaan seperti; data apa yang kita perlukan? bagaimana data yang satu 

berhubungan dengan yang lain?  

Jenis – jenis hubungan : 

Satu ke satu , misalnya dalam suatu perusahaan mempunyai aturan satu 

supir hanya boleh menangani satu kendaraan karena alasan tertentu. 
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Satu ke banyak / banyak ke satu, misalnya suatu sekolah selalu 

mempunyai asumsi bahwa satu kelas terdiri dari banyak siswa tetapi tidak 

sebaliknya, yaitu satu siswa tidak dapat belajar pada kelas yang berbeda. 

Relasi (Relational Database Management System/RDBMS) 

Merupakan sekumpulan data yang disimpan sedemikian rupa sehingga 

mudah diambil informasinya bagi pengguna, dan data tersebut saling 

berhubungan.  

RDBMS merupakan suatu paket perangkat lunak yang kompleks digunakan 

untuk memanipulasi database.  

 

Ada tiga prinsip dalam RDBMS :  

 Data Definition  

Mendefinisikan jenis data yang akan dibuat (dapat berupa angka atau 

huruf), cara relasi data, validasi data dan lainnya.  

 Data Manipulation  

Data yang telah dibuat dan didefinisikan tersebut akan dilakukan 

beberapa pengerjaan, seperti menyaring data, melakukan proses query, 

dsb  

 Data Control  

Bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data, seperti siapa saja 

yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak 

user, dsb.  
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Beberapa Software Database : 

Dbase, Foxbase, Foxpro, Microsoft Access, File Maker Pro, DB2, 

Postgres/Ingres, Microsoft SQL Server, Oracle, Power Builder, Sybase, 

MySQL, dsb  

 

2.10 Adobe Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk 

mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. 

Bilamana kita menyukai untuk berurusan dengan kode-kode HTML secara 

manual atau lebih menyukai bekerja dengan lingkungan secara visual dalam 

melakukan editing, Dreamweaver mambuatnya menjadi lebih mudah 

dengan menyediakan tool-tool yang sangat berguna dalam peningkatan 

kemampuan dan pengalaman kita dalam mendesain web. 

Dreamweaver dalam hal ini digunakan untuk web desain. 

Dreamweaver mengikutsertakan banyak tool untuk kode-kode dalam 

halaman web beserta fasilitas-fasilitasnya, antara lain : Referensi HTML, 

CSS dan Javascript, Javascript debugger, dan editor kode (tampilan kode 

dan Code inspector) yang mengizinkan kita mengedit kode Javascript, 

XML, dan dokumen teks lain secara langsung dalam Dreamweaver. 

Teknologi Dreamweaver Roundtrip HTML mampu mengimpor dokumen 

HTML tanpa perlu memformat ulang kode tersebut dan kita dapat 

menggunakan Dreamweaver pula untuk membersihkan dan memformat 

ulang HTML bila kita menginginkannya. 
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Selain itu Dreamweaver juga dilengkapi kemampuan manajemen 

situs, yang memudahkan kita mengelola keseluruhan elemen yang ada 

dalam situs. Kita juga dapat melakukan evaluasi situs dengan melakukan 

pengecekan broken link, kompatibilitas browser, maupun perkiraan waktu 

download halaman web. 

 


