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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Sebagai dasar dalam penyusunan skripsi ini adalah penerapan kemampuan 

mahasiswa dibidang informatika yang telah diperoleh di Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara Surakarta.  

Di bawah ini penulis mengemukakan beberapa pokok yang menjadi landasan teori 

dalam penyusunan skripsi 

2.1. Pengertian Komputer 

Komputer berasal dari bahasa Yunani “Compute” yang kemudian 

diartikan kedalam Bahasa Inggris “to Compute” yang berarti menghitung. 

Komputer adalah “Serangkaian atau sekelompok mesin elektronik 

yang berkecepatan tinggi yang mampu menyelesaikan dan melaksanakan 

serangkaian instruksi operasi tanpa campur tangan manusia”
1
  

Ada pendapat lain mengenai pengertian komputer yaitu : 

“Komputer adalah alat pengolah data elektronik yang bekerja dan dikontrol 

oleh sekumpulan instruksi (program) yang dimasukkan kedalam unit 

memori utama (main memori) komputer tersebut”
2
. 

Menurut Robert H. Bussmer dalam bukunya computer Annual : 

“Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa 

tugas yaitu menerima input, memproses input tadi sesuai programnya, 

menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan 

output dalam bentuk informasi”. 

                                                 
1 Baary E. Chusing, “Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan”, Erlangga, 1996, hal 110. 
2 Ali Atas Siregar, “Dasar-dasar Akuntansi”, Bandung, Erlangga, 1997,  hal 157. 
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2.2. Pengertian Sistem 

Sistem adalah sekelompok elemen yang berinteraksi dengan 

maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.
3
 

Sistem adalah sekelompok elemen yang erat hubungannya antara 

satu dengan yang lainnya berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu.
5
  

Model Sistem Sederhana 

 

 

Gambar 2.1 Model Sistem Sederhana.  

Contoh : 

 

 Program perhitungan basic kita masukkan, setelah dijalankan kita 

dapatkan hasilnya. 

 Data mahasiswa (nama, nilai) diproses menjadi daftar nilai semester 

(berupa laporan). 

 

2.3. Pengertian Informasi 

Informasi adalah arti data, seperti yang diharapkan agar orang 

mengartikannya, data adalah fakta, mereka menjadi informasi bila dilihat 

dalam konteks dan memberikan arti bagi orang-orang, komputer memproses 

data tanpa mengerti data itu menyatakan apa.
6
 

                                                 
3 Raymond Meleond Jr., Sistem Informasi Manajemen, Pearson Education Asia Pte.Ltd dan PT Prenhallindo, Jakarta,2001,  

hal 11. 
5 Gordon B. Darwis, Sistem Informasi Manajemen, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1984  
6 Microsoft Press, Kamus Komputer. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999 , hal 206. 

Input Output Proses 
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Informasi dapat juga dibuat prosedur, sehingga dapat diteruskan ke 

unit kerja yang lainnya.Informasi dibuat untuk keperluan manajemen sesuai 

dengan unit kerjanya pada tingkatnya masing-masing informasi berasal dari 

kegiatan operasional, sehingga informasi dapat dibuat beberapa model. 

Informasi merupakan “data yang sudah diolah, dibentuk, atau 

dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu”. 

 

2.4. Pengertian Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah “Serangkaian ataupun sekelompok mesin 

elektronika yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang saling 

bekerjasama dan untuk mengolah data yang menggunakan komputer sebagai 

alat bantu, dimana semua data yang dimasukkan. kemudian diproses 

sehingga menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi instansi yang 

menggunakan”.
7
  

 

2.5. Pengertian Multi User 

Berikut ini merupakan definisi dari multi user yang penulis ambil 

dari beberapa sumber yaitu dari buku dan internet, antara lain sebagai 

berikut : 

“Multi user suatu lingkungan yang memungkinkan sejumlah orang 

dapat berbagi data yang sama dalam waktu yang bersama
8
.  

“Multi User merupakan dimana lebih dari satu orang dapat 

menggunakan program yang sama/ berbeda dari satu mesin yang sama pada 

                                                 
7 Zulkifli Amsyah, MLS, Drs. Manajemen Sistem Informasi. 
8 Abdul Kadir, Tuntunan Praktis Pemrograman Visual dBase Tingkat Lanjut, Elex Media Komputindo, Jakarta,1997,hal 

205. 
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saat bersamaan, di terminal yang sama / berbeda (Wahana Komputer, 

2001)” 

Multi User memudahkan kita untuk mengoptimalkan suatu sistem, 

memudahkan dalam setiap proses transaksi dengan cepat, tepat dan akurat 

sehingga akan menghasilkan keluaran yang diharapkan sesuai keinginan. 

Dalam setiap transaksinya multi user berpusat pada satu server atau satu 

computer sebagai pusatnya semua transaksi. Server harus selalu dijaga dan 

dirawat keberadaannya karena sangat penting sebagai urat nadi sistem multi 

user. Multi user dapat diakses atau dapat digunakan lebih dari satu komputer 

sehingga akan memudahkan jalannya semua transaksi ataupun hanya untuk 

melihat hasi transaksi yang ada. 

 

2.6. Pengertian Internet 

Sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah 

mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi 

dengan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa 

terhalang batas geografis.
9
 

Internet adalah jaringan global (world wide network) yang 

menyatukan jaringan-jaringan komputer (local area network / LAN) milik 

perusahaan-perusahaan, perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga 

swasta dan lainnya. Internet juga dapat dihubungkan dengan komp uter 

pribadi.
10

 

 

                                                 
9 Riyeke Ustadiyah, Framework e-commerce, Andi Jogjakarta, 2004,  hal 1. 
10 Muhammad Fachri Hussein, 2001. 
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2.7. Pengertian Website 

Website adalah penyingkatan World Wide Web sistem layanan 

informasi di Internet yang berbasis grafis dan memungkinkan siapapun 

“berada” 24 jam/hari di Internet. 

Sedangkan untuk menjelajahi internet dengan cara menelusuri link-

link pada halaman web dan mengeksplorasi hal yang ada di dalamnya 

disebut dengan browsing/browser. 

Landasan teori di atas penulis jadikan sebagai dasar pembuatan 

aplikasi yang berbasis website, dan internet sebagai media penyebaran 

informasi yang semakin berkembang merupakan suatu media yang dapat 

diakses oleh lapisan masyarakat luas. 

2.8. ARSITEKTUR TCP / IP
11

 

 Dua arsitektur yang dikembangkan sebagai basis pengembangan 

standart komunikasi dapat saling bekerjasama merupakan protokol TCP / IP 

dan OSI. Arsitektur yang telah digunakan secara luas merupakan TCP / IP, 

sedangkan OSI menjadi model standart untuk memperjelas fungsi tiap 

bagian dalam komunikasi. 

Berdasarkan standart protokol yang dikembangkan, dan selanjutnya 

dipilah kedalam tugas masing-masing dalam komunikasi, maka TCP / IP 

dapat dipisah menjadi : 

 Aplication layer berisi logika yang diperlukan untuk mendukung 

program aplikasi yang digunakan oleh user. 

 Host to host layer memiliki fungsi untuk menjamin bahwa semua 

data yang tiba di program aplikasi tujuan merupakan sama dengan 

                                                 
11 Drew Heywood, Konsep dan penerapan Microsoft TCP/IP, Andi Offset, Yogyakarta, 1997. 
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yang dikirim oleh aplikasi sistem user. Protokol yang dipergunakan 

untuk melengkapi tugas ini merupakan TCP. 

 Internet layer memiliki ruang lingkup mengenai prosedur yang 

diperlukan bila kedua sistem saling berkomunikasi terletak pada 

sistem jaringan yang berbeda. Internet protokol dipergunakan untuk 

melengkapi beberapa fungsi route lewat jaringan yang berbeda. 

Protokol ini tidak saja diimplementasikan kepada komunikasi kedua 

sistem yang berbeda tetapi juga untuk routing. Routing merupakan 

proses yang menghubungkan dua jaringan yang memiliki fungsi 

utama untuk mengalirkan data dari suatu jaringan ke jaringan yang 

lain diantar sistem sumber ke sistem tujuan. 

 Network Access layer memiliki ruang lingkup pada pertukaran data 

diantara ujung sistem yang tersambung kepada suatu sistem jaringan. 

Komputer pengirim akan melengkapi alamat (address) dari komputer 

tujuan, sehingga jaringan dapat memberikan route kepada data agar 

sampai ke tujuan yang benar. 

 Physical layer meliputi interface hardware diantara peralatan 

transmisi data dan media jaringan. Layer ini memiliki perhatian 

khusus pada media transmisi, sinyal, kecepatan data, dan hal-hal 

yang berhubungan dengan jaringan transmisi. 

2.9. Pengertian HTML 

Merupakan “Suatu script dimana kita bisa menappilkan informasi 

dan daya kreasi kita lewat internet”
12

. HTML sendiri adalah suatu dokumen 

                                                 
12 Gregorius Agung, “Membuat Homepage Interaktif dengan CGI/Perl”, PT Elex Media. Komputindo, Jakarta, 1999,  hal 
13. 
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teks biasa yang mudah untuk dimengerti dibandingkan pembuatan bahasa 

pemrograman lainnya, dan karena bentuknya itu maka HTML dapat dibaca 

oleh platform yang berlainan seperti Windows, UNIX, dan lainnya. HTML 

merupakan kode pemformatan atau pengkodean ssperti dokumen yang 

disertai teks, grafis, grafis animasi, bahkan dalam bentuk suara untuk 

ditampilkan di sebuah web page
13

. Dari pengkodean dengan bahasa HTML 

kemudian diterjemahkan oleh oleh web browser agar dapat dilihat hasilnya 

secara langsung web browser  sendiri merupakan seebuah pemrograman 

yang menerjemahkan kode-kode HTML dari sebuah dokumen internet
14

.  

Dari penulisan script HTML, kita tidak akan menemukan pesan 

kesalahan bila terjadi kekeliruan dalam penuisan script HTML. HTML 

merupakan suatu bahasa pemrograman yang lain seperti javascript, Visual 

Basic, C dan lain-lain dapat disisipkan.  

 

2.10. Pengertian PHP  

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemograman yang 

digunakan untuk membuat aplikasi website, jika kode HTML diproses oleh 

web browser di komputer user, maka PHP diproses pada server web dan 

hasilnya baru dikirim ke web browser.
15

 

Untuk pembuatan website ini penulis menggunakan bahasa 

pemograman PHP versi 4.0 dengan databases MySQL. Tujuan dari bahasa 

pemrograman ini untuk membuat aplikasi aplikasi yang dijalankan diatas 

                                                 
13 Microsoft Press, “Step By Step Font Page”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 5 
14 OnnoW Purbo, “Membangun Web E-Commerce”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995 
15 Kamus Istilah Komputer, Penerbit Andi, 2006, hal 22. 
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teknologi web. Dalam hal ini, aplikasi pada umumnya akan memberikan 

pada web browser, tetapi secara keseluruhan akan dijalankan di web server.  

Cara menuliskan script PHP, yaitu : 

1) <? 

Script PHP anda 

?> 

2) <?php 

Script PHP anda 

?> 

3) <script language=”php”> 

Script PHP anda 

</script> 

 

File contoh dbconnect.php: 

<? 

 $server = "localhost"; 

 $user = "root"; 

 $pass = ""; 

 $db   = "studio"; 

  

 mysql_connect($server, $user, $pass); 

 mysql_select_db($db); 

?> 

 

diskonek.php 

 

<? 

mysql_close($koneksi); 

?> 

 

open.php 

 

<? 
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$menu_utama=$_GET['menu_utama']; 

if ($menu_utama=="") 

     {include"selamat_datang.php";} 

elseif ($menu_utama=="profile") 

  {include"profile.php";} 

elseif ($menu_utama=="service") 

   {include"service.php";} 

?> 

 

 

2.11. Pengertian Databases
16

 

Databases merupakan file yang beisikan tabel-tabel yang saling 

berinteraksi sehingga dapat diproses dan digunakan dengan cepat dan 

mudah. 

Tabel meupakan kumpulan data yang tersusun menurut aturan 

tertentu dan berhubungan dengan toipik tertentu. Tabel diorgnisasikan 

dalam dua bagian, bagian menurun atau kolom disebut dengan field dan 

bagian mendatar atau baris disebut dengan record. 

File database dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik 

berupa magnetic-tipe, piringan (diskette cd). 

Menurut Mc. Leod, database merupakan suatu kumpulan data yang 

saling terintregasi, diatur dan disimpan menurut suatu cara yang 

memudahkan pengambilan kembali. 

 

                                                 
16 Frieyadie, S.Kom. “Terminologi Analisa Sistem Informasi”, Bab 1 hal 7-8. 
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2.12. Pengertian MySQL 

MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat 

terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai 

bahasa dasar untuk mengakses databasenya. Selain itu MySQL bersifat 

freeware artinya kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan dan 

menggunakannya, pada berbagai platform kecuali pada Windows. “MySQL 

termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management System). Itulah 

sebabnya istilah tabel, baris, dan kolom digunakan pada MySQL. Pada 

MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel 

terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa 

kolom.”
17

 

 

                                                 
17 Abdul kadir, “Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP”, Andi Yogyakarta, Yogyakarta,2002, hal 353. 


