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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. PENGERTIAN SISTEM 

Istilah sistem berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “sistema” 

yang berarti keseluruhan, yang terdiri dari berbagai macam bagian. 

Pengertian sistem sangat beragam, tergantung pada latar belakang sudut 

pandang orang yang mendefinisikannya. Murdick, et al (Simatupang, 1995) 

mendefinisikan sistem sebagai susunan elemen-elemen yang saling 

berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. John Burch 

(Simatupang 1995) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari 

obyek-obyek dan ide-ide yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk 

mencapai tujuan bersama, sedangkan menurut Hick (Simatupang 1995) 

sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan 

beroperasi dalam suatu batasan yang akan menyaring setiap jenis dan 

tingkat aliran input dan output antara sistem dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pengertian sistem yang dikemukakan, secara umum 

sistem dapat dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang 

saling berinteraksi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Elemen atau bagian sistem 

tersebut berupa input,proses,output, pengendalian umpan balik dan batasan-

batasan dimana setiap bagian memiliki nilai yang menggambarkan keadaan 

sistem pada saat tertentu. 
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2.2. PENGERTIAN INFORMASI 

Informasi ibarat darah yang mengalir didalam tubuh suatu 

organisasi, sehingga informasi ini sangat penting didalam suatu organisasi. 

Suatu sistem yang kurang mendpatkan informasi akan menjadi 

luruh, kerdil dan akhirnya berakhir. 

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi si 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang 

nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilam keputusan. (Zulkifli 

Amsyah, MLS, 1997) 

2.3. PENGERTIAN SISTEM INFORMASI 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, 

teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk 

mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin 

tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap 

kejadian-kejaian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu 

dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. (Zulkifli 

Amsyah, MLS, 1997) 

2.4. PENGERTIAN ADMINISTRASI 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam 

suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dapat dicakup dengan suatu 
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istilah, yaitu Administrasi yang dalam bahasa Inggris disebut 

“Administration”. 

Perkataan “Administrasi” berasal dari bahasa Latin “ad“ + 

“ministrare”, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, 

atau memenuhi, atau dengan kata lain administrasi adalah segenap 

rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam kerjasama mencapai ujuan tertentu. (Sondang P. 

Siogan. MPA, 1989) 

2.5. PENGERTIAN  KELURAHAN 

Suatu lembaga pemerintah yang menaungi wilayah kelurahan yang 

dipimpin oleh seorang kepala desa. 

2.6. PENGERTIAN  RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA 

Rukun Tetangga ialah kelompok sekitar 25 Kepala Keluarga yang 

berada dalam satu wilayah kecil yang menyatukan berbagai kegiatan yang 

menuju kesejahteraan keluarga. 

Rukun Warga ialah beberapa Rukun Tetangga (RT) yang lebih 

besar sekitar 3 RT, sehingga mampu menangani kegiatan warga dalam  

peningkatan kesejahteraan. 

2.7. PENGERTIAN PENDUDUK 

Sekelompok orang yang berdomisili disuatu wilayah tertentu 

yang biasanya terdiri dari beberapa desa dan dipimpin oleh seorang 

pimpinan biasa Lurah, Camat, atau pada wilayah yang lebih besar 

dipimpin oleh seorang Bupati. 
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2.10.  PENGERTIAN PEMROGRAMAN VISUAL BASIC VERSI 6.0 

Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. 

Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh 

komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman 

Visual Basic, yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991, 

merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu bahasa pemrograman 

BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) yang 

dikembangkan pada era 1950-an. Visual Basic merupakan salah satu 

Development Tool yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam 

program komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi 

Windows. Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman 

komputer yang mendukung object (Object Oriented Programming/OOP) 

2.11. SISTEM INFORMASI  ADMINISTRASI KANTOR KELURAHAN 

Suatu sistem didalam rangkaian kegiatan penataan terhadap 

pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama 

di wilayah kelurahan yang merupakan berbagai kombinasi dari orang-

orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian 

yang bertujuan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting suatu 

kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan arsip yang 

meliputi pencatatan, pengendalaian, pendistribusian, penyimpanan, dan 

pemeliharaan. 
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2.12. DESAIN SISTEM 

Pengertian desain sistem menurut Burch & Gary (1990), desain 

sistem dapat didefinisikan sebagai gambaran, perencanaan dan pmbuatan 

sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu 

kesatuan yang utuh dan berfungsi 

2.13. DESAIN MODEL 

Analisis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang 

diusulkan dalam betuk physical sistem dan logical model. 

a. Physical Sistem 

Sketsa physical system dapat menunjukkan kepada user bagaimana 

nantinya sistem secara fisik akan diterapkan.  Menurut Sutedjo (2000), 

flowchart adalah suatu metode untuk menggambarkan tahap-tahap 

pemecahan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol tertentu 

yang mudah dimengerti, mudah digunakan dan standar. Flowchart 

merupakan alat yang tepat untuk menggambarkan physical system  

Tujuan utama dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan 

suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi dan 

jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. 

b. Logical Model 

Menurut Fatansyah (1999), Logical model dari sistem informasi lebih 

menjelaskan kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi dalam 

sistem informasi secara logika akan bekerja. Logical model dapat 

digambarkan dengan menggunakan diagram arus data ( data flow 
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diagram ). Arus dari data di DAD dapat dijelaskan dengan 

menggunakan kamus data ( data dictionary ) 

2.14. PERANGKAT PERMODELAN SISTEM 

a. Data Flow Diagram Context Level (Context Diagram) 

Context Diagram adalah kasus khusus dari data flow diagram (DFD) 

yang berfungsi untuk memetakan model lingkaran, yang 

direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 

keseluruhan sistem. 

No Simbol Keterangan 

1 

 

- Simbol Sumber Data 
- Menunjukkan sebagai terminator yang 

menggambarkan lingkungan dari sistem 

2 

 

- Simbol Proses 
- Menunjukkan sebagai proses sistem 

secara komputerisasi 

3 

 

- Simbol Garis 
- Menunjukkan arah aliran datadari sistem 

atau yang ke sistem 

Sumber : Fatansyah, Ir., Basis Data, 1999 

b.   Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah gambaran sistem secara logikal. 

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, 

struktur data atau organisasi file.  Keuntungan menggunakan data flow 

diagram adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang 

komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau 

dikembangkan. 
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No Simbol Keterangan 

1 

 

- Simbol Proses 
- Menunjukkan sebagai proses 

komputerisasi 

2 

 

- Simbol Aliran Data 
- Menunjukkan arah ke bagian lain atau ke 

proses atau sebaliknya 

3 

 

- Simbol Penyimpanan 
- Menunjukkan sebagai komponen untuk 

memodelkan kumpulan data / informasi 

4 

 

- Simbol Terminator 
- Menunjukkan orang / kelompok orang / 

department / organisasi dimluar sistem / 
sistem lain yang memberi / meneriman 
data / informasi 

Sumber : Fatansyah, Ir., Basis Data, 1999 

c.    Data Dictionary 

Data dictionary (kamus data) tidak menggunakan notasi grafis 

sebagaimana halnya data flow diagram (DFD), tetapi porsinya dalam 

memodelkan sistem tidak perlu diragukan lagi karena sebuah model 

tidak lengkap tanpa data dictionary (DD).   

Mirip dengan kamus yang membantu kita dalam mencari arti kata 

baru, maka data dictionary (DD) juga mempunyai fungsi yang sama 

dalam pemodelan. 

No Simbol Keterangan 

1 = Mendefinisikan, Diuraikan menjadi, Artinya 

2 + Dan  

3 ( ) Optional / Boleh ada atau tidak ada 

4 { } Pengulangan / Iterasi 

5 [ ] Memilih salah satu dari sejumlah alternatif, seleksi  

6 * * Komentar 
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7 @ Identitas atribut kunci 

8 | Pemisah sejumlah alternatif pilihan simbol-simbol [ ]  

Sumber : Fatansyah, Ir., Basis Data, 1999 

d.    Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram berisi komponen-komponen himpunan 

entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan 

atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari ‘dunia nyata’ 

yang kita tinjau.  

No Simbol Keterangan 

1 

 

- Himpunan Entitas / Entity 
- Suatu obyek yang dapat didefinisikan 

dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang 
penting bagi pemakai dalam konteks 
sistem yang akan dibuat  

2 

 

- Atribut 
- Entity mempunyai elemen yang disebut 

atribut, yang berfungsi mendeskripsikan 
karakter entity 

3 

 

- Himpunan Relasi  
- Entity dapat berhubungan satu sama lain, 

hal ini dinamakan relationship 

4 

 

- Link / Garis  
- Sebagai penghubung antara Himpunan 

Relasi dengan Himpunan Entitas dan 
Himpunan Entitas dengan Atributnya  

Sumber : Fatansyah, Ir., Basis Data, 1999 

 



 20 

 

2.15. DESAIN INPUT 

Menurut Pree, W (1991) Desain input membahas tentang input 

data yang tidak terlepas dari alat-alat input (input device) yang akan 

digunakan, misalnya keyboard, card reader dan lain-lain. Alat input 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu alat input langsung (online input 

device) dan alat input tidak langsung (offline input device). Alat input 

langsung merupakan alat input yang langsung dihubungkan dengan CPU, 

misalnya keyboard, mouse, touch screen. Alat input tidak langsung adalah 

alat input yang tidak langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya KTC 

(key-to-card), KTT (key-to-tape) dan KTD (key-to-disk). 

Input yang menggunakan alat input tidak langsung mempunyai 

tiga tahapan utama tersebut. Input yang menggunakan alat input langsung 

hanya terdiri dari dua tahapan utama saja (data capture dan data entry). 

2.16. DESAIN OUTPUT 

Menurut Rambaugh, J. (1991), output adalah produk dari sistem 

informasi yang dapat berupa hasil media kertas, hasil media lunak dan 

hasil dari suatu proses yang akan digunakan oleh proses lain yang 

tersimpan pada suatu media seperti tape, disk atau kartu. Sedangkan 

output yang dimaksud dalam desain ini adalah output yang berupa 

tampilan di media kertas atau di layar video. 

Output dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, yaitu output 

intern (internal output) dan output ekstern (external output). 

a. Output Intern 



 21 

Adalah output yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

manajemen. Output ini akan tetap tinggal di perusahaan dan akan 

disimpan sebagai arsip atau dimusnahkan bila sudah tidak digunakan 

lagi. Output jenis ini dapat berupa laporan-laporan terinci, laporan-

laporan ringkasan dan laporan-laporan lainnya. 

b. Output Ekstern 

Adalah output yang akan didistribusikan kepada pihak luar yang 

membutuhkannya. Contoh output ekstern adalah faktur, cek, tanda 

terima pembayaran dan lain-lain. 

 

 

2.17. DESAIN DATABASE 

Menurut Fatansyah (1999) database dapat didefinisikan dalam 

sejumlah sudut pandang seperti  

a. Himpunan kelompok data  yang saling berhubungan yang diorganisasi 

sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat 

dan mudah. 

b. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara 

bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu, 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

c. Kumpulan file / tabel  yang saling berhubungan yang disimpan dalam 

media elektronis. 

Database adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan 

secara bersama-sama pada suatu media tampa mengatap satu sama lain  


