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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pengertian Sistem 

  Analisis sistem (sistem analisis) dapat didenifisikan sebagai ” penguraian 

dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya 

dengan maksud mengidentifikasikan dan mengevaluasi masalah-masalah, 

kesempatan, hambatan, yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya” (Jogiyanto, 1995). 

Sistem adalah himpunan sesuatu “benda” nyata atau abstrak  yang terdiri 

dari bagian atau komponen yang saling berkaitan, berhubungan ketergantungan, 

dan saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan 

(unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif (Davis, 2002). 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, antara lain 

sebagai berikut : 

a) Batasan Sistem ( Boundary ) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem yang lainya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini 

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan.  

b) Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar ( environment ) adalah sesuatu atau semua yang berada di 

luar lingkungan sistem yang dapat mempengaruhi kerja dari sistem itu sendiri.  

c) Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan.  

d) Masukan Sistem 

Masukan adalah energi yang dimasukan kedalam sistem, masukan dapat 

berupa masukan perawatan ( maintenance input ) dan masukan sinyal ( signal 

input ). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi. Sedangkan signal input adalah energi yang diproses 

untuk mendapatkan keluaran.  
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e) Keluaran Sistem 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna.  

f) Penghubung Sistem 

Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari 

suatu sub sistem kesub sistem yang lainya. Sedangkan penghubung itu sendiri 

merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainya, 

sehingga dapat berinteraksi membentuk suatu kesatuan.  

g) Sasaran dan Tujuan Sistem 

Kalau sistem tidak mempunyai tujuan atau sasaran maka operasi sistem tidak  

berguna, jadi sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuannya. 

Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah 

seperangkat elemen yang mana elemen tersebut mempunyai sub-sub elemen yang 

saling berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. 

 

2.2  Informasi 

  Secara umum informasi dapat diartikan sebagai hasil pengolahan data 

yang telah memunculkan arti dan manfaat bagi penerima. Sedangkan data dapat 

diartikan sebagai : 

1. Sekumpulan fakta yang belum terorganisir. 

2. Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang 

nyata. 

3. Representasi dunia nyata yang mewakili sautu objek, seperti; manusia 

(pegawai, mahasiswa, pelanggan), hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan 

lain-lain, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, 

bunyi atau kombinasinya. 

 

2.2.1 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan sutau out put yang dihasilkan dari suatu kegiatan 

pengolahan data informasi sangat berguna bagi manajemen atau siapa saja dalam 

menentukan kebijakan lebih lanjut. 

 



8 

 

Mendefinisikan bahwa “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya para ahli lain 

memberikan definisi yang hampir serupa bahwa informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi 

pengambil keputusan saat ini maupun dimasa yang akan datang” (Jogianto, 2005). 

 

2.2.2 Kualitas Informasi 

Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Akurat 

Informasi yang didapat kepada si penerima harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi 

mencerminkan maksudnya, sehingga informasi yang disampaikan kepada 

penerima tidak mengalami gangguan (noise) yang dapat mengubah atau merusak 

informasi tersebut. 

2. Tepat waktu 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, karena informasi 

merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Dewasa ini mahalnya 

nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga 

diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan 

menerimannya. 

3. Relevan 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya dan harus sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 

 

2.3 Android 

2.3.1. Pengantar Tentang Android 

Android OS merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk mobile 

seperti smartphone dan komputer Tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam bergerak. Awalnya , Google Inc. membeli Android 

Inc., pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 
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mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 

34 perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, intel, Motorola, dan lain-lain (Edutechnolife, 2011). 

Android Inc, adalah sebuah perusahaan software kecil yang didirikan pada 

bulan Oktober 2003 di Palo Alto, California, USA. Didirikan oleh beberapa senior 

di beberapa perusahaan yang berbasis IT & Communication yakni Andy Rubin, 

Rich Miner, Nick Sears dan Chris White. Menurut Rubin, Android Inc didirikan 

untuk mewujudkan mobile device yang lebih peka terhadap lokasi dan preferensi 

pemilik. 

 

2.3.2. Macam-macam Versi Android 

Android mempunyai beberapa versi, sebagai berikut: 

1. Android versi 1.1  

Dilengkapi dengan pembaharuan estetis pada aplikasi, jam alarm, pencarian 

suara, pengiriman pesan Gmail, dan pemberitahuan email. 

2. Android versi 1.5 (Cupcake)  

Kemampuan merekam dan dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung 

secara otomatis ke headset Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar 

yang dapat disesuaikan dengan sistem. 

3. Adroid versi 1.6 (Donut)  

Menampilkan proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, 

penggunaan baterai indicator dan control applet VPN. Fitur lainnya adalah 

gallery yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus, 

kamera, camcorder dan gallery yang terintegrasikan; CDMA/EVDO, 

802.1x,VPN, Gestures, dan Text-to-speech engine, kemampuan dial contact, 

teknologi text to change speech (tidak tersedia pada semua ponsel), pengadaan 

resolusi VWGA. 

4. Android versi 2.0/2.1 (Éclair) 

 Pengoptimalan hardware, peningkatan Google Maps, perubahan UI dengan 

browser baru dan dukungan HTML5, daftar kontak yang baru, dukungan flash 

untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan Bluetooth 2.1.  
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5. Android versi 2.2 (Frozen Yogurt/Froyo)  

Adobe Flash 10.1, kecepatan kinerja dan aplikasi lebih cepat, integrasi V8 

JavaScript engine yang dipakai Google Chrome yang mempercepat 

kemampuan rendering pada browser, pemasangan aplikasi dalam SD Card, 

kemampuan Wifi Hotspot portable, dan kemampuan auto update dalam 

aplikasi Android Market. 

6. Android versi 2.3/2.3.3 (Gingerbread)  

Peningkatan kemampuan permainan (Game), peninkatan fungsi copy paste, 

layar antar muka (User Interface) didesain ulang, dukungan format video VP8 

dan WebM, efek audio baru (reverb, equalization, headphone virtualization, 

dan bass boost), dukungan kemampuan Near Field Communication (NFC). 

7.  Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb)  

Ukuran layar yang lebih besar. User Interface pada Honeycomb juga berbeda 

karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb juga mendukung multi 

procesor dan juga akselerasi perangkat keras (hardware) untuk grafis.  

8. Android versi 4.0 (Ice Cream Sandwich)  

Membuka kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan 

penggunaan dan control, terpadu kontak jaringan social, perangkat tambahan 

fotografi, mencari email secara offline, dan berbagi informasi dengan 

menggunakan NFC 

9. Android versi 4.1/4.2/4.3 (Jelly Bean) 

Dapat melakukan gerakan atau perpindahan yang sangat cepat dan lembut dari 

menu satu ke menu lainnya tanpa adanya delay. 

10. Android versi 4.4 (KitKat) 

Mampu mengoptimasi memori dengan meningkatkan kemampuan fitur layar 

sentuh. Selain itu juga terdapat fitur eBookyang secara otomatis sistem dapat 

menyembunyikan segala macam tampilan, kecuali gambar atau teks yang 

ingin dilihat (google). 
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2.3.3. Arsitektur Android 

 Google sebagai pencipta Android yang kemudian diasuh oleh Open 

Handset Alliance mengibaratkan Android sebagai sebuah tumpukan software. 

Setiap lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang 

mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. Tumpukan paling bawah 

adalah kernel. Google menggunakan kernel Linux versi 2.6 untuk membangun 

Android, yang mencakup memory management, security setting, power 

management, dan beberapa driver hardware. Bertempat di level yang sama dengan 

library adalah lapisan runtime yang mencakup serangkaian inti library Java. 

Dengannya, para programmer dapat mengembangkan aplikasi untuk Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Lapisan selanjutnya adalah application 

framework, yang mencakup program untuk mengatur fungsi-fungsi dasar 

smartphone. 

 

 
 

Gambar 2.1 Arsitektur Android (Edutechnolife, 2011). 
 

2.4 Near Field Communication (NFC) 

NFC adalah teknologi wireless yang memiliki frekuensi tinggi 

(13.56 MHz) yang memiliki kecepatan transfer data 424 Kbits/second 

dengan jarak jangkauan yang pendek atau dekat. Alat ini dapat 

dipergunakan dalam pertukaran data dengan jarak sekitar 10 cm (Anonim 

10).  
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Teknologi NFC merupakan gabungan antara smartcard dan smartcard 

reader yang ditanam di dalam satu perangkat, umumnya perangkat 

tersebut merupakan perangkat mobile seperti handphone (Fathur, 2010).  

NFC dapat berkomunikasi dengan perangkat smartcard dan 

smartcard reader atau dengan perangkat NFC yang lain. Dengan adanya 

perangkat NFC yang ditanam di dalam sebuah perangkat mobile seperti 

handphone, maka kegiatan transaksi seperti pembayaran atau transaksi 

micro payment dapat dilakukan dengan mendekatkan perangkat NFC ini 

ke perangkat NFC, smartcard atau smartcard reader yang berada di point 

of sales transaksi tersebut. Dengan adanya fitur seperti ini maka NFC 

disebut sebagai perangkat yang mendukung “contactless transaction”.  

Ada  3  kemampuan  atau  fungsi  utama  yang  dimiliki  oleh  

perangkat  NFC, kemampuan tersebut adalah (Fathur, 2010).: 

1. Kemampuan untuk berhubungan dengan perangkat elektronik secara 

peer-to- peer seperti home office system, wireless headset dan 

handphone. 

2. Kemampuan mengakses digital content. Contoh digital content disini 

adalah sebuah poster iklan yang telah ditanam RF tag sehingga 

user bisa mendownload content iklan yang ada ke dalam handphone 

user. 

3. Membuat transaksi seperti pembayaran tiket, pembayaran tagihan 

dan jenis pembayaran micro payment yang lain sehingga pembayaran 

tersebut menjadi bersifat “contactless”. 
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Gambar 2.2 Arsitektur Teknologi NFC (Fathur, 2010). 

 

Spesifikasi sederhana dari perangkat NFC ditunjukkan di dalam 

tabel di bawah ini: 

       Tabel 2.1 Perbandingan Perangkat NFC dan Bluetooth (Fathur, 2010). 
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Dengan kemampuan dari perangkat NFC di atas maka akan dapat 

mendukung kegiatan seperti: 

1. Melakukan pembayaran dengan memanfaatkan gelombang 

radio yang akan berkomunikasi dengan card reader yang ada 

pada point of sales, sehingga user bertransaksi dengan hanya 

mendekatkan handphone ke dekat card reader tersebut. 

2. Mendapatkan informasi, penawaran khusus dan diskon dari 

smart poster (poster yang telah tertanam RF Tag). 

3. Membeli tiket untuk transportasi, menonton pertandingan, 

bioskop, dll. 

 NFC Bluetooth 

Network Type Point-to-point Point-to-multipoint 

Range < 0.2 m 10 m 

Speed 424 kbit/s 2,1 mbit/s 

Set-up time < 0,1 s 6 s 

Compatible with 

 

Yes No 
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4. Melakukan absensi di kantor. 

5. Mentransfer dan mencetak foto ke dalam printer yang telah 

tertanam perangkat NFC. 

6. Sharing business card atau data dengan mobile application 

yang memiki perangkat NFC.  

Dengan adanya teknologi NFC ini dapat dibayangkan banyak 

orang akan dapat melakukan pembayaran, authentifikasi ke sistem, 

pertukaran data dan aktifitas micro payment seperti pembelian tiket hanya 

dengan menggunakan perangkat mobile mereka. 

Sektor transportasi merupakan salah satu fokus 

pengimplementasian teknologi NFC. Saat ini telah dikembangkan 

contactless ticket untuk mempercepat proses transaksi penjualan tiket 

transportasi umum dan meningkatan kualitas pelayanan public. NFC dapat 

membantu mengurangi biaya pembuatan tiket dan menghemat 

perawatan infrastruktur tiket (Fathur, 2010).. Dengan menggunakan 

perangkat NFC yang tertanam dalam perangkat mobile, masyarakat dapat 

membeli tiket secara elektronik dengan cepat dan aman. Masyarakat juga 

dapat melihat status balance yang masyarakat miliki dan dapat 

mengupdate balance masyarakat. Pemanfaatan teknologi NFC dapat 

mengurangi biaya menajemen dan karcis tiket. 

NFC dapat merubah cara pembayaran sehingga bersifat 

“contactless payment”. Masyarakat hanya perlu mendekatkan perangkat 

mobile ke dekat sebuah terminal yang telah tertanam reader untuk 

membayar atau membeli barang. Perangkat mobile sendiri memiliki 

kemampuan untuk menyimpan beberapa account seperti nomor kartu 

kredit, nomor tabungan dan kartu prabayar yang nantinya akan 

dipergunakan dalam pembayaran. 

Mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi NFC. Dengan hanya 

membawa perangkat mobile, user dapat mendownload content iklan, 

promo atau diskon yang diberikan dengan cara mendekatkan perangkat 

mobile ke dekat poster yang tertanam NFC tag ataupun terminal yang telah 
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disediakan. Apalagi dengan adanya dukungan mobile application maka 

dapat memberikan dukungan dan servis yang lebih banyak kepada 

customer . 

 

2.5 QR Code 

QR Code merupakan suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi 

yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Crporation yang 

merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan 

fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai QR 

merupakan singkatan dari quick response atau respons cepat, yang sesuai dengan 

tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan 

respons yang cepat pula. Berbeda dengan kode batang, yang hanya menyimpan 

informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara 

horizontal dan vertikal, oleh karena itu secara otomatis Kode QR dapat 

menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang. 

Awalnya kode QR digunakan untuk pelacakan kendaraan bagian di 

manufaktur, namun kini kode QR digunakan dalam konteks yang lebih luas, 

termasuk aplikasi komersial dan kemudahan pelacakan aplikasi berorientasi yang 

ditujukan untuk pengguna telepon selular. Di Jepang, penggunaan kode QR sangat 

populer, hampir semua jenis ponsel di Jepang bisa membaca kode QR sebab 

sebagian besar pengusaha disana telah memilih kode QR sebagai alat tambahan 

dalam program promosi produknya, baik yang bergerak dalam perdagangan 

maupun dalam bidang jasa. Pada umumnya kode QR digunakan untuk 

menanamkan informasi alamat situs suatu perusahaan.Di Indonesia, kode QR 

pertama kali diperkenalkan oleh KOMPAS. Dengan adanya kode QR pada koran 

harian di Indonesia ini, pembaca mampu mengakses berita melalui ponsel nya 

bahkan bisa memberi masukan atau opini ke reporter atau editor surat kabar 

tersebut. 
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Gambar 2.3 Contoh QR Code 

Kode QR berfungsi bagaikan hipertaut fisik yang dapat menyimpan alamat 

dan URL,nomer telepon,teks dan sms yang dapat digunakan pada majalah, surat 

harian, iklan, pada tanda-tanda bus, kartu nama ataupun media lainnya. Atau 

dengan kata lain sebagai penghubung secara cepat konten daring dan konten 

luring. Kehadiran kode ini memungkinkan audiens berinteraksi dengan media 

yang ditempelinya melalui ponsel secara efektif dan efisien. Pengguna juga dapat 

menghasilkan dan mencetak sendiri kode QR untuk orang lain dengan 

mengunjungi salah satu dari beberapa ensiklopedia kode QR . 

Ada beberapa kelebihan dari QR Code, antara lain : 

1. Kode QR memiliki kapasitas tinggi dalam data pengkodean, yaitu mampu

menyimpan semua jenis data, seperti data numerik, data alphabetis,

kanji,kana,hiragana,simbol,dan kode biner.

2. Secara spesifik, kode QR mampu menyimpan data jenis numerik sampai

dengan 7.089 karakter, data alphanumerik sampai dengan 4.296 karakter,

kode binari sampai dengan 2.844 byte, dan huruf kanji sampai dengan 1.817

karakter.

3. QR code memiliki tampilan yang lebih kecil daripada barcode. Hal ini

dikarenakan kode QR mampu menampung data secara horizontal dan

vertikal, oleh karena itu secara otomatis ukuran dari tampilannya gambar

kode QR bisa hanya seperspuluh dari ukuran sebuah barcode.

4. QR code juga tahan terhadap kerusakan, sebab kode QR mampu

memperbaiki kesalahan sampai dengan 30%. Oleh karena itu, walaupun

sebagian simbol kode QR kotor ataupun rusak, data tetap dapat disimpan

dan dibaca.

5. Tiga tanda berbentuk persegi di tiga sudut memiliki fungsi agar simbol dapat

dibaca dengan hasil yang sama dari sudut manapun sepanjang 360 derajat.


