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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi 

2.1.1   Pengertian Sistem 

Pengertian sistem sendiri sudah umum dan biasa dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sistem pengajaran, sistem 

komputer, sistem tata surya, dan masih banyak lagi. Dalam 

kehidupan sehari-hari kita mengartikan sistem sebagai suatu wadah 

yang menampung beberapa elemen yang saling berinteraksi 

didalamnya. 

Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kristanto, 

2003:1).  

Adapun prosedur adalah suatu urut-urutan operasi tulis 

menulis dan biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau 

lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang 

seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. 

Gambar 2.1 Elemen Sistem 

Input output 
Proses 
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2.1.2   Pengertian Data dan Informasi 

2.1.2.1   Data 

Banyak terdapat pengertian data yang dirangkum dari 

berbagai sumber. Bagian ini akan mengutip tiga pengertian 

data dari sudut pandang yang berbeda-beda, yakni: 

1.  Menurut berbagai kamus bahasaInggris-Indonesia, data 

diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata 

“datum” yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. 

2.  Dari sudut pandang bisnis,  terdapat pengertian data bisnis 

yaitu “Business data  is an organization's description of 

things(resources) and events(transactions)  that it faces”. 

Jadi, data dalam hal ini disebut sebagai data bisnis, 

merupakan deskripsi organisasi tentang sesuatu(resources) 

dan kejadian(transactions) yang terjadi. 

3.  Pengertian yang lain mengatakan bahwa “data is the 

description of thing sand events that we face”. Data 

merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita 

hadapi.  

4.  Gordon B.Davis dalam bukunya Management Informations 

System: Conceptual Foundations, Structures, and 

Development menyebut data sebagai  bahan mentah dari 

informasi, yang dirumuskan sebagai sekelompok lambang-

lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah atau 

tindakan atau hal-hal lain. 
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Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa data adalah bahan baku informasi, didefinisikan 

sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili 

kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk 

dari karakter, dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol 

khusus seperti *, $ dan /. Data disusun untuk diolah dalam 

bentuk struktur data, struktur file, dan basis data. (Kristanto, 

Andri. 2003) 

2.1.2.2   Informasi 

Berikut juga akan disampaikan pengertian informasi 

dari berbagai sumber, yakni: 

Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya 

Management Informations System: Conceptual 

Foundations, Structures, and Development menyebut 

informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk 

yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai 

yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun 

masa depan. (Witarto. 2004) 

1. Menurut Barry E. Cushing dalam buku Accounting 

Information System and Business Organization, dikatakan 

bahwa informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan 

hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna 

kepada   orang yang menerimanya. 
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2. Menurut Robert N. Anthony dan John  Dearden dalam buku 

Management Contro lSystems, menyebut informasi sebagai 

suatu kenyataan, data, Item yang menambah pengetahuan 

bagi penggunanya. 

3. Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin dalam 

bukunya Accounting Information Systems: Concepts and 

Practise mengatakan informasi sebagai kenyataan atau 

bentuk-bentuk   yang berguna yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan bisnis.  

Dari keempat pengertian seperti tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari 

pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi 

yang  menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu 

untuk pengambilan suatu keputusan. 

2.1.2.3 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem disuatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat menejerial 

dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan - laporan 

yang diperlukan. (Jogianto, 2001). 
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2.2 Perancangan  

perancangan diambil dari kata rancang atau merancang yang berarti 

merencanakan, mengatur segala sesuatunya lebih dulu, tidak sekedar 

menciptakan untuk maksud tertentu, tetapi di dalamnya mengandung ide 

perubahan yang digunakan sebagai pemecah untuk memenuhi  kebutuhan 

hidup manusia. Dalam suatu perancangan harus tepat dan efektif mengenai 

sasaran, agar pemenuhan kebutuhan hidup manusia tercapai. Untuk 

membuat rancangan yang tepat dan efektif, seorang perancang harus 

mencari cara terbaik agar hasil perancangan dapat dibentuk, dibuat, 

disebarkan, digunakan dan dikaitkan dengan lingkungan. Ciptaan seorang 

perancang tidak hanya mempunyai nilai keindahan tetapi juga harus 

bermanfaat dan mengikuti selera zaman. (Poerwadarminta 1986) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan 

adalah suatu proses ataupun cara untuk mengatur atau menata (merancang) 

sesuatu atas dasar keinginan sehingga menjadi suatu rangkaian kerja yang 

berkesinambungan yang dapat menghasilkan produk. 

 

2.3  World Wide Web (WWW) 

2.3.1  Pengertian World Wide Web 

World Wide Web atau yang lebih dikenal dengan website 

adalah aplikasi yang digunakan dalam internet yang berfungsi sebagai 

transportasi data yang diterima sebagai start untuk menyimpan, 

menerima, dan formatting, dan menampilkan informasi melalui 

client/server architecture.(Turban 2005,p50) 
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Pada dasarnya website adalah sebuah cara untuk menampilkan 

diri di internet, baik itu untuk mengetahui informasi yang bersifat 

personal maupun universal. Melalui internet perusahaan juga dapat 

memperkenalkan dirinya sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. 

Jika dianalogikan, Internet bagaikan sebuah pusat perdagangan 

terbesar di dunia dan website adalah sebuah toko, kios, kantor di pusat 

perdagangan tersebut. 

Website atau situs adalah kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, suara, 

video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-

jaringan halaman (hyperlink). 

Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang 

berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website, 

sebagai contohnya adalah website perusahaan. Sedangkan dikatakan 

bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah dan 

isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta 

pengguna website, contohnya adalah facebook, friendster, twitter dan 

lain-lain.  

 

2.3.2  Jenis Website 

Jenis-jenis web sekarang sangat bervariasi. Kalau dulu hanya 

ada satu jenis website saja, yaitu sebagai tempat untuk menyebar 
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informasi, kini sudah bermacam-macam. Berbagai website tersebut 

diantaranya adalah : 

1. Website : untuk menyebar informasi kepada pembaca dan 

pengunjungnya. Website banyak digunakan oleh perusahaan, 

instansi organisasi, meskipun ada juga perorangan. 

2. Blog : untuk menyampaikan informasi bersifat pribadi, sehingga 

biasanya digunakan oleh perorangan. Meskipun demikian, 

sekarang banyak juga perusahaan dan institusi juga 

menggunakan blog, karena lebih interaktif dibanding website. 

3.     Forum : adalah situs yang digunakan untuk berbincang-bincang 

mengenai berbagai topik yang sudah dikelompokkan tempatnya. 

Pengunjung atau peserta biasanya harus mendaftar diri terlebih 

dahulu. 

4. Pencari : merupakan situs yang digunakan untuk mencari 

informasi dengan cara tertentu. Contoh adalah Google dan 

Yahoo, meskipun sekarang muncul juga Bing (Microsoft) dan 

Wolfram Alfa dan lain-lain.  

5. Wiki : yaitu situs yang digunakan untuk menyimpan berbagai 

entri seperti kamus atau ensiklopedia. Pengunjung dapat 

mencari keterangan tentang satu istilah, nama, atau topik secara 

lengkap. 

6. Penyimpan file : adalah situs yang ditujukan untuk menyimpan 

berbagai file dalam ukuran besar, sehingga cocok dipakai 

sebagai backup. Kapasitas yang disediakan cukup besar, antara 

5 hingga 25 GB dan gratis, meskipun yang berbayar akan lebih 

banyak lagi fasilitas dan kapasitasnya. Misalnya RapidShare, 

HotFile, 4Shared, Ziddu, dan Google. 

7. Email : adalah merupakan situs untuk berkomunikasi melalui 

email, kebanyakan bersifat gratis. 

8. Jejaring Sosial : Situs yang ditujukan untuk berkomunikasi 

secara sederhana dan cepat. Contohnya adalah Facebook, 

Twitter, Friendster, Tagged dan Bebo 
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2.3.3   Kelebihan Website 

1. Kelebihan website dibandingkan dengan media cetak adalah 

kelengkapan informasi yang disajikan dengan biaya yang relatif 

murah dan mudah. 

2. Dengan membuat website untuk usaha anda, anda sudah berada 

selangkah di depan competitor anda yang belum memiliki website. 

Dengan ini akan menunjang image dari perusahaan anda di mata 

pelanggan dan calon pelanggan. 

3. Website adalah salesman anda yang tidak pernah tidur, website 

anda akan terus bekerja untuk menginformasikan bisnis anda 

selama 1x24 jam nonstop. 

4. Melalui website anda dapat memberikan informasi secara cepat 

kepada pelanggan anda. Baik berupa informasi produk ataupun 

dukungan terhadap produk yang sudah dibeli. 

 

2.4   MySQL 

MySQL adalah suatu software  yang tergolong database server  dan 

bersifat  Open Source. Open Source  menyatakan bahwa  software  ini 

dilengkapi dengan  source code  (kode yang dipakai untuk membuat  

MySQL), selain tentu saja bentuk executable-nya atau kode yang dapat 

dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan bisa diperoleh dengan 

cara mengunduh di Internet secara gratis (Kadir, 2009). 

MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(DBMS) yang multithread, multiuser, dengan sekitar 6 juta instalasi diseluruh 
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dunia. Merupakan  sebuah implementasi dari  sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL 

(General Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan 

MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial.  

MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam 

basisdata yang telah ada sebelumnya yaitu SQL (Structured Query 

Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama 

untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah (Ramadhan, 2011). 

 

2.5   Tentang MTs Al – Mmana 

2.5.1  Profil MTs Al – Mmanar 

MTs Al-Manar berada di bagian timur kaki gunung wilis ± 23 

km dari kota Kedrir, tepatnya berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 

120 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur. 

Sebelah selatan MTs Al-Manar dibatasi oleh gedung MI Al-Manar, 

sebelah timur dibatasi oleh Masjid Al-Manar Desa Tiron, sedangkan 

sebelah utara dan barat dibatasi oleh pemukiman penduduk. 

Letak MTs Al-Manar sangat terpelosok, dan jauh dari keramaian 

kota Kediri. Meskipun begitu secara fisik MTs Al-Manar sudah 

mempunyai gedung sendiri  yang tergolong cukup megah karena 

bangunannya sudah berbahan dari beton. Gedung MTs Al-Manar 

berdiri di atas tanah seluas 765 M2. 
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2.5.2   Sejarah MTs Al-Manar 

MTs Al-Manar didirikan pada tahun 1996, yang mendasari 

berdirinya MTs Al-Manar adalah pada saat itu Desa Banyakan belum 

berdiri menjadi sebuah kecamatan dan Desa Tiron masih tergabung 

kedalam lingkup Kecamatan Grogol. Saat itu kecamatan grogol hanya 

ada dua SLTP Negeri dan beberapa sekolah swasta yang 

sederajat,semua sekolah tersebut terletak jauh dari Desa Tiron  yaitu 

sekitar ± 5 km dengan melewati medan pegunungan. 

Oleh sebab itu masyarakat terutama anak-anak dari Desa Tiron 

dan sekitarnya setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/MI 

mereka tidak mau meneruskan sekolah ke jenjang selanjutnya tetapi 

lebuh memilih untuk membantu orang tuanya berdagang atau 

bercocok tanam, karena sebagian besar nasyarakat di Desa Tiron dan 

sekitarnya berprofesi sebagai pedagang dan juga petani.  

Dari permasalahan tersebut bagaimana agar anak-anak di Desa 

Tiron dan sekitarnya mau melanjutkan pendidikanya setelah mereka 

lulus SD/MI maka jama’ah masjid Al-Manar beserta para dewan guru 

MIAl-Manar melakukan musyawarah dan menyetujui bedirinya MTs 

Al-Manar. 

Pada awal berdirinya MTs Al-Manar. Gedung yang di gunakan 

untuk proses belajar mengajar masih gabung dengan MI Al-Manar. 

Setelah proses belajar mengajar berlangsung selama 5 tahun, tepatnya 

pada tahun ajaran 2001. MTs Al-Manar sudah memiliki gedung 

sendiri. MTs Al-Manar Sampai saat ini masih aktiv melaksanakan 
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fungsi dan kegunaannya untuk mendidik putra-putri masyarakat 

sekitar. dengan segala fasilitas yang dimilikinya. 

 

2.5.3   Visi dan Misi MTs Al-Manar 

 2.5.3.1  Visi : 

Berprestasi, Berahlak Mulia, Berlandaskan Iman Dan Taqwa. 

 

2.5.3.1  Misi : 

1. membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. 

2. Membentuk peserta didik yang berkarakter bangsa melalui 

kearifan budaya lokal dan global. 

3. Membekali peserta didik dengan aktifitas dan pendalaman 

ilmu keagamaan di lingkungan selolah dan di luar sekolah. 

4. Memantapkan pelaksanaan kegiatan exstra kulikuler yang 

berkaitan dengan bakat dan minat siswa agar terbentuk anak 

yang trampil dan mandiri. 

 


