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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Komputer

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. 

Badudu dan prof. Sutan Mohammad Zain, 1996).

“Komputerisasi merupakan suatu pengolahan data atau suatu proses 

input atau output, dan proses yamg menggunakan alat bantu komputer   

yang hasilnya merupakan suatu informasi” ( Jogiyanto HM., 1995 )

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa komputer adalah suatu 

perangkat alat elektronik yang bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi, 

dimana perangkat elektronika tersebut dapat menerima inputan tersebut 

sehingga dapat menghasilkan output yang berupa satu informasi seperti 

yang diharapkan. Komputer disini berperan sebagai alat yang digunakan 

atau media yang digunakan untuk membuat aplikasi yang penulis buat dan 

kembangkan.

2.2. SISTEM

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sebuah 

sistem  yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan 
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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.

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.
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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.

2.3. INFORMASI

“Informasi merupakan data yang sudah diolah, dibentuk atau 

dimanipulasikan sesuai dengan keperluan tertentu”(Amsyah, 1997)

”Informasi adalah sebagai hasil pengolahan data yang secara prinsip 

memiliki nilai atau value yang dibandingkan dengan data mentah”(Richatd 

Eko Injrajid, 1998)

Suatu informasi harus akurat dan dipercaya, maka suatu informasi 

haruslah memliki suatu kualitas. Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau 

ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :

a.  Relevansi

b. Akurasi

c. Tepat Waktu
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d. Ekonomis

e. Efisien

f. Dapat Dipercaya

Dalam aplikasi ini informasi berperan sebagai hasil dari data yang telah 

diolah oleh system dimana system dibuat untuk mengolah suatu data 

menjadi informasi yang tepat guna bagi mahasiswa dan dosen sebagai 

pengguna informasi dengan media aplikasi system informasi akademik yang 

dikembangkan oleh penulis dalam laporan skripsi ini.

2.4. AKADEMIK

Akademik merupakan suatu kegiatan yang mencakup kegiatan yang 

ada dalam suatu instansi ataupun sekolah. Akademik meliputi kegiatan 

belajar mengajar, pengabdian masyarakat dan nilai yang dihasilkan dari 

suatu proses belajar. Kurikulum peruguruan tinggi adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran 

serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggara kegiatan belajar di perguruan tinggi.

System kredit semester (SKS) adalah system penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester. Dalam 

pengambilan suatu mata kuliah ditentukan dengan jumlah kredit yang 

diambil di setiap semesternya, dengan system kredit semester akan 

memungkinkan mahasiswa dapat mempelajari suatumata kuliah yang 

diambilnya dengan konsentrasi pada bidang keahlian tertentu. Aplikasi 

system informasi akademik pada Universitas Boyolali yang dikembangkan 



12

penulis mengolah pengambilan mata kuliah dan sesuai dengan Indek 

Prestasi Mahasiswa yang menentukan system kredit semesternya.

2.5.  SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Sistem Informasi Akademik merupakan suatu system informasi yang 

terdapat pada instansi pendidikan, system informasi akademik meliputi 

pengambilan mata kuliah, akumulasi kredit semester, pengolahan nilai, dan 

penentuan pembimbing akademik.

System informasi akademik pada Universitas Boyolali mempunyai 

peran dalam mengolah suatu data menjadi informasi yang digunakan oleh 

mahasiswa dan dosen. Dan bagian Akademik akan lebih mudah dalam 

mengolah data-data mahasiswa dengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi.

2.6.  MICROSOFT SQL SERVER 2000

Microsoft SQL Server merupakan sebuah database relasional yang 

dirancang untuk mendukung aplikasi dengan arsitektur/server, dimana 

databases terdapat pada komputer pusat yang disebut server dan informasi 

ang digunakan bersama-sama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi 

di dalam komputer lokalnya yang disebut dengan client (Budiarto, 2001).

Penggunaan Microsoft SQLServer 2000 sebagai databases dan 

Microsoft SQL Server telah bersifat multi user dimana dapat diakses oleh 

beberapa user dengan hak akses yang dapat diatur oleh aplikasi.
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Aplikasi system informasi yang dikembangkan oleh penulis 

menggunakan metode multiuser dimana setiap user mempunyai hak akses 

masing-masing. Dengan Microsoft SQL Server 2000 akan memudahkan 

penulis dalam menginput atau mengisi data ke dalam databases sesuai 

dengan hak akses user.

2.7.  MULTIUSER

Multiuser merupakan program yang dapat menangani pemakai 

banyak, dimana jika program tidak dikompilasi kita dapat meletakkannya 

pada komputer yang berfungsi sebagai workstation dan basis data kita 

letakkan pada komputer server (Supardi, 2004).

Dengan system multiuser akan memudahkan dalam pengoperasian 

suatu aplikasi dimana setiap user mempunyai hak akses masing-masing dan 

terfokus pada bidang keahliannya. Dalam system informasi akademik pada 

Universitas Boyolali berbasis multiuser disini terbagi menjadi beberapa 

bagian meliputi Bagian Administrasi, BAAK, Dosen Pembimbing, Dosen 

dan Rektor.

2.8.  VISUAL BASIC 6.0

Dalam manajemen database, aplikasi visual basic berperan sebagai 

front end terhadap database, artinya aplikasi visual basic menyediakan antar 

muka antaa user dengan database. Aplikasi visual basic tidak secara langsung 

berinteraksi  dengan database karena ada dua komponen diantaranya  yaitu 

control data dan engine data.
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“Kontrol data adalah : object visual basic yang menghubungkan 

aplikasi dengan database melalui engine database”.

“Engine database merupakan “jantung” dari sistem manajement 

database visual basic adalah program yang mengelola informasi dalam 

database”.

“Database adalah kumpulan informasi. Untuk mengelola database 

diperlukan program manager database atau lebih dikenal dengan database 

manajement sistem (DBMS).”

       Umumnya program manajer database memiliki kemampuan : 

 Kapasitas besar

Memiliki kemampuan untuk menangani data dalam jumlah besar.

 Pencarian

Dapat menampilkan (querying) informasi sesuai kriteria tertentu.

 Pengurutan

Menunjuk pada kemampuan untuk menyusun informasi dengan urutan 

khusus.

 Laporan

Menghasilkan laporan dengan format tertentu. Termasuk didalamnya fitur 

menambah, menghitung dan menghasilkan laporan dan query. 

 Entri data / Modifikasi / Menghapus

Diperlukan akurasi dan validasi dari informasi atau lebih dikenal sebagai 

“integritas data”.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Komputer


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. Badudu dan prof. Sutan Mohammad Zain, 1996).


“Komputerisasi merupakan suatu pengolahan data atau suatu proses input atau output, dan proses yamg menggunakan alat bantu komputer   yang hasilnya merupakan suatu informasi” ( Jogiyanto HM., 1995 )


Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa komputer adalah suatu perangkat alat elektronik yang bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi, dimana perangkat elektronika tersebut dapat menerima inputan tersebut sehingga dapat menghasilkan output yang berupa satu informasi seperti yang diharapkan. Komputer disini berperan sebagai alat yang digunakan atau media yang digunakan untuk membuat aplikasi yang penulis buat dan kembangkan.

2.2.
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.


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.


2.3.
INFORMASI

“Informasi merupakan data yang sudah diolah, dibentuk atau dimanipulasikan sesuai dengan keperluan tertentu”(Amsyah, 1997)

”Informasi adalah sebagai hasil pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang dibandingkan dengan data mentah”(Richatd Eko Injrajid, 1998)


Suatu informasi harus akurat dan dipercaya, maka suatu informasi haruslah memliki suatu kualitas. Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :


a.  Relevansi


b. Akurasi


c. Tepat Waktu


d. Ekonomis


e. Efisien


f. Dapat Dipercaya


Dalam aplikasi ini informasi berperan sebagai hasil dari data yang telah diolah oleh system dimana system dibuat untuk mengolah suatu data menjadi informasi yang tepat guna bagi mahasiswa dan dosen sebagai pengguna informasi dengan media aplikasi system informasi akademik yang dikembangkan oleh penulis dalam laporan skripsi ini.

2.4.
AKADEMIK


Akademik merupakan suatu kegiatan yang mencakup kegiatan yang ada dalam suatu instansi ataupun sekolah. Akademik meliputi kegiatan belajar mengajar, pengabdian masyarakat dan nilai yang dihasilkan dari suatu proses belajar. Kurikulum peruguruan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar di perguruan tinggi.


System kredit semester (SKS) adalah system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester. Dalam pengambilan suatu mata kuliah ditentukan dengan jumlah kredit yang diambil di setiap semesternya, dengan system kredit semester akan memungkinkan mahasiswa dapat mempelajari suatumata kuliah yang diambilnya dengan konsentrasi pada bidang keahlian tertentu. Aplikasi system informasi akademik pada Universitas Boyolali yang dikembangkan penulis mengolah pengambilan mata kuliah dan sesuai dengan Indek Prestasi Mahasiswa yang menentukan system kredit semesternya.

2.5.  
SISTEM INFORMASI AKADEMIK


Sistem Informasi Akademik merupakan suatu system informasi yang terdapat pada instansi pendidikan, system informasi akademik meliputi pengambilan mata kuliah, akumulasi kredit semester, pengolahan nilai, dan penentuan pembimbing akademik.


System informasi akademik pada Universitas Boyolali mempunyai peran dalam mengolah suatu data menjadi informasi yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Dan bagian Akademik akan lebih mudah dalam mengolah data-data mahasiswa dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.


2.6.  
MICROSOFT SQL SERVER 2000


Microsoft SQL Server merupakan sebuah database relasional yang dirancang untuk mendukung aplikasi dengan arsitektur/server, dimana databases terdapat pada komputer pusat yang disebut server dan informasi ang digunakan bersama-sama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi di dalam komputer lokalnya yang disebut dengan client (Budiarto, 2001).


Penggunaan Microsoft SQLServer 2000 sebagai databases dan Microsoft SQL Server telah bersifat multi user dimana dapat diakses oleh beberapa user dengan hak akses yang dapat diatur oleh aplikasi.


Aplikasi system informasi yang dikembangkan oleh penulis menggunakan metode multiuser dimana setiap user mempunyai hak akses masing-masing. Dengan Microsoft SQL Server 2000 akan memudahkan penulis dalam menginput atau mengisi data ke dalam databases sesuai dengan hak akses user.


2.7.  
MULTIUSER

Multiuser merupakan program yang dapat menangani pemakai banyak, dimana jika program tidak dikompilasi kita dapat meletakkannya pada komputer yang berfungsi sebagai workstation dan basis data kita letakkan pada komputer server (Supardi, 2004).

Dengan system multiuser akan memudahkan dalam pengoperasian suatu aplikasi dimana setiap user mempunyai hak akses masing-masing dan terfokus pada bidang keahliannya. Dalam system informasi akademik pada Universitas Boyolali berbasis multiuser disini terbagi menjadi beberapa bagian meliputi Bagian Administrasi, BAAK, Dosen Pembimbing, Dosen dan Rektor.


2.8.  
VISUAL BASIC 6.0


Dalam manajemen database, aplikasi visual basic berperan sebagai front end terhadap database, artinya aplikasi visual basic menyediakan antar muka antaa user dengan database. Aplikasi visual basic tidak secara langsung berinteraksi  dengan database karena ada dua komponen diantaranya  yaitu control data dan engine data.


“Kontrol data adalah : object visual basic yang menghubungkan aplikasi dengan database melalui engine database”.


“Engine database merupakan “jantung” dari sistem manajement database visual basic adalah program yang mengelola informasi dalam database”.


“Database adalah kumpulan informasi. Untuk mengelola database diperlukan program manager database atau lebih dikenal dengan database manajement sistem (DBMS).”


       Umumnya program manajer database memiliki kemampuan : 


· Kapasitas besar


Memiliki kemampuan untuk menangani data dalam jumlah besar.


· Pencarian


Dapat menampilkan (querying) informasi sesuai kriteria tertentu.


· Pengurutan


Menunjuk pada kemampuan untuk menyusun informasi dengan urutan khusus.


· Laporan


Menghasilkan laporan dengan format tertentu. Termasuk didalamnya fitur menambah, menghitung dan menghasilkan laporan dan query. 


· Entri data / Modifikasi / Menghapus


Diperlukan akurasi dan validasi dari informasi atau lebih dikenal sebagai “integritas data”.
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