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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Informasi

Menurut Jogiyanto (2005:36), sistem informasi adalah suatu sistem yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bulanan, maupun

tahunan untuk mendukung sistem operasi yang bersifat sebagai manajerial dan

menyusun strategi dari suatu organisasi yang menyediakan berupa laporan-

laporan yang diperlukan oleh pengguna. Menurut Kadir (2008:7), bahwa sistem

informasi adalah kombinasi antara sistem kerja, informasi, pengguna dan

teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah

organisasi. Cara kerja sistem informasi antara lain menggambarkan, merancang,

mengimplementasikan dengan menggunakan proses perkembangan sistematis dan

merancang sistem informasi yang dibutuhkan pengguna. [1] Sistem informasi

berbasis komputer terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

a. Komponen perangkat keras untuk melengkapi data yang dibutuhkan antara

lain inputan data, memproses data dan output data.

b. Perangkat lunak adalah suatu aplikasi yang berada didalam sebuah komputer

yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus, seperti membuat dan

mengedit dokumen, mengedit foto, membuat laporan keuangan.

c. Database berguna untuk mengumpukan data dan informasi yang

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh pengguna

sistem informasi.

d. Telekomunikasi yaitu suatu proses berkomuminkasi untuk menghubungkan

antara pengguna dengan sistem komputer secara bersamaan ke dalam suatu

jaringan.

e. Manusia adalah user atau pengguna dari sistem informasi, seperti pengguna

aplikasi dan programmer (user yang membuat aplikasi).

kumpulan fungsi-fungsi didalam sistem informasi yang bergabung secara

tersetruktur dan sistematis antara lain :
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a. Melakukan pengolahan data agar data tersusun secara tersetruktur.

b. Menghasilkan informasi untuk mendukung manajemen suatu instansi dalam

melaksanakan analisa, perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan

yang beguna untuk perbaikan kedepannya.

c. Menghasilkan berbagai informasi laporan dan data bagi kepentingan suatu

organisasi maupun perorangan.

2.1.1. Komponen Sistem Informasi

Menurut Yakub (2012), bahwa sistem informasi merupakan sebuah susunan

data dari beberapa komponen untuk mendukung pengoperasian dan manajemen.

Komponen sistem informasi disebut dengan istilah blok bangunan (building

block). Building block tersebut saling berinteraksi antara blok satu dengan dengan

blok yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan. Komponen sistem informasi tersebut terdiri dari :

a. Blok Masukan (Input Block)

Blok masukan adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi.

Terdapat juga metode-metode untuk menangkap data yang dimasukkan.

b. Blok Model (Model Block)

Blok model terdiri dari kombinasi logika dan model perhitungan yang

akan memanipulasi data inputan dan data yang tersimpan di database.

c. Blok Keluaran (Output Block)

Blok keluaran merupakan hasil akhir dari pengelolahan data informasi

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pengguna sistem.

d. Blok Teknologi (Technology Block)

Blok teknologi digunakan untuk menerima inputan, menyimpan dan

mengakses data, dan menghasilkan sistem keluaran secara keseluruhan yang

berguna untuk pengelolahan data infomasi. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu

teknisi (brainware), perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware).

e. Blok database (Database Block)

Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara

satu dengan data lainnya yang tersimpan di perangkat keras komputer yang telah

dibuat oleh perangkat lunak (software) untuk diakses dan dikelola oleh teknisi.
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2.2. Pengertian Web

World Wide Web (WWW) atau bisa disebut dengan web. Menurut

Yuhefizar (2008:159) menjelaskan bahwa, “World Wide Web (WWW) adalah

suatu metode untuk menampilkan sumber informasi di internet berupa teks,

gambar, suara dan video yang interaktif. Web berfungsi untuk menghubungkan

(link) antara satu file dengan file lainnya yang diakses melalui browser dengan

syarat harus terhubung dengan internet. Browser sebagai penghubung untuk

media membuka berbagai macam situs yang disediakan oleh jaringan internet. [2]

Harus diketahui bahwa WWW bukanlah internet. Namun WWW dan internet

sangat berkaitan satu sama lain. Internet adalah kumpulan dari komputer diseluruh

dunia yang membentuk suatu jaringan, sedangkan didalam WWW terdapat suatu

jaringan komunikasi dan sistem perangkat lunak yang memiliki karakteristik

sebagai berikut :

a. Terletak pada internet host dan client.

b. Menggunakan protokol TCP atau IP.

c. Mengikuti model client atau server untuk komunikasi dua arah.

d. Memungkinkan client untuk mengakses server dengan berbagai protokol

seperti HTTP, FTP, TELNET dan Gopher.

Jenis-jenis website dikategorikan ada 3 (tiga) macam diantaranya :

a. Website Statis

Suatu website yang mempunyai halaman tidak berubah. Untuk melakukan

sebuah perubahan pada suatu halaman hanya bisa dilakukan secara manual yitu

dengan cara mengedit kode-kode yang menjadi struktur dari website itu sendiri.

Contoh dari website statis seperti web sebuah sekolah atau instansi dinas yang

hanya bisa diupdate dan diedit oleh admin instansi tersebut.

b. Website Dinamis

Merupakan suatu website yang strukturnya diperuntukan mengupdate

sesering mungkin yang bisa diakses oleh para pengguna (user). Pada umumnya,

telah disediakan halaman backend yaitu untuk mengedit konten dari website

tersebut. Contoh dari website dinamis seperti web berita yang didalamnya terdapat

fasilitas berita dan terdapat tombol edit di situs website tersebut.
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c. Website Interaktif

Web interaktif adalah pengembangan dari website dinamis. Proses

pengembangan didalam website interaktif terjadi komunikasi dua arah antara

pengunjung dan pemilik website atau antara pengunjung dengan sesama

pengunjung. Contoh website yang interaktif adalah Facebook, Twitter, Instagram,

blog dll. Di website ini para pengguna bisa berinteraksi dan juga beradu argumen

mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka.

2.3. XAMPP

XAMPP adalah software web server apache yang di dalamnya tertanam

server MySQL yang didukung dengan bahasa pemrograman PHP untuk membuat

website yang dinamis. XAMPP mendukung dua sistem operasi yaitu windows

dan linux. Untuk linux dalam proses penginstalanny menggunakan command line

sedangkan untuk windows proses penginstalannya menggunakan antarmuka

grafis sehingga lebih memudahkan dalam penggunaaan XAMPP di sistem

operasi windows di banding dengan sistem operasi linux. Bagian-bagian yang

digunakan XAMPP adalah :

a. Htdoc adalah folder yang berfungsi untuk tempat meletakkan file-file yang

akan dijalankan, seperti berkas PHP, HTML dan script lain.

b. PhpMyAdmin berfungsi untuk mengelola basis data di MySQL yang ada di

dalam browser komputer.

c. Control panel berfungsi untuk mengelola layanan XAMPP. Seperti

menghentikan (stop) layanan dan memulai (start) layanan. Yang berguna

untuk menghubungkan database dengan browser.

Komponen yang ada di dalam control panel XAMPP merupakan bagian

utama untuk XAMPP yang berperan penting guna penghubung file-file di htdog

dengan browser. Didalam XAMPP ada 2 komponen utama yang tertanam di

dalamnya yaitu web server Apache dan MySQL.

a. Apache

Apache merupakan web server yang digunakan untuk menampilkan

website di internet seperti Mozilla fire fox, Google Crome, IE, Safari, dll.
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b. MySQL

MySQL digunakan untuk membuat dan mengola database beserta isinya.

Fungsi MySQL untuk menambahkan, mengubah dan menghapus data didalam

database. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat at

relational. Artinya data-data yang dikelola database akan diletakkan pada

beberapa tabel yang terpisah sehingga memudahkan manipulasi data.

2.4. PHP

PHP adalah Personal Home Page. PHP merupakan bahasa pemrograman

script yang paling banyak dipakai saat ini. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus

Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama FI (Form

Interpreted), yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk

mengolah data form dari web. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web

yang dinamis. PHP adalah  Bahasa server-side–scripting yang menyatu dengan

HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan

server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan diesksekusi

diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML.[3]

Menurut Nugroho (2006b:61) “PHP atau Personal Home Page merupakan

bahasa script yang tertanam dalam HTML bersifat server side”.[4] PHP termasuk

dalam open source, sehingga source code PHP dapat diubah dan didistribusikan

secara bebas. PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan minat pengguna.

Misalnya, kemampuan untuk menampilkan isi database ke halaman web. Pada

prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan script-script seperti ASP

(Active Server Page), Cold Fusion, ataupun Perl.

2.5. MYSQL

Menurut Betha Sidik, dalam buku yang berjudul Pemrograman web

Dengan PHP (2012 : 333), menyebutkan bahwa :

“MySQL merupakan software database yang termasuk

paling popular di lingkungan Linux, kepopuleran ini karena

ditunjang karena performansi query dari databasenya yang saat itu

bisa dikatakan paling cepat dan jarang bermasalah”.
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MySQL merupakan aplikasi database server.[9] SQL kepanjangan dari

Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan

untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan

mengelola database. Fungsi dari MySQL adalah untuk menambahkan, mengubah,

dan menghapus data didalam database.[10]

MySQL berawal dari proyek yang dimulai oleh kedua orang developer,

yakni Michael Widenius dan David Axmark di tahun 1994. Proyek ini didasari

karena ingin membuat suatu sistem database yang murah, meskipun ketika itu ada

database yang powerfull yakni oracle, namun database ini bersifat komersil yang

harganya mahal, dan begitu menguasai pasar. Berikut ini adalah contoh

pembuatan database dengan menggunakan SQL :

a. Tabel siswa yang berisi field-field sebagai berikut :

- NISN

- Nama siswa

- Alamat

b. Tabel pegawai yang berisi field-field sebagai berikut :

- NIP

- Nama Pegawai

- Tanggal Lahir

c. Tabel absensi pegawai yg berisi field-field sebagai berikut :

- NIP

- Tanggal absensi

- Keterangan

2.6. Codeigniter

CodeIgniter adalah sebuah framework php yang bersifat open source dan

menggunakan metode MVC (Model, View, Controller).[8] Framework PHP dapat

membantu membuat developer dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP

dibanding jika menulis semua kode program dari awal.[5] CodeIgniter didasarkan

pada pola pengembangan Model-View-Controller (MVC). Bagian dari MVC:
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a. Model

Berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mengelola database,

seperti add, edit, delete, dan sebagainya.

b. View

Yang mengatur tampilan halaman website. bagian inilah yang bertugas

untuk mempresentasikan data kepada user. View berbentuk struktur HTML yang

berisikan variabel data yang dikirimkan oleh Controller.

c. Controller

Merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara Model dan

View. Controller berisi fungsi-fungsi untuk memproses suatu data.

CodeIgniter memungkinkan untuk memasukkan script yang di buat

sendiri, atau bahkan mengembangkan library inti untuk system. MVC (Model,

View, Controller) itu memisahkan antara logika pembuatan kode dengan

pembuatan template website atau tampilan dari web. Jika menggunakan Model-

View-Controller (MVC) akan menjadikan pembuatan sebuah website menjadi

lebih terstruktur dan lebih singkat dalam mengerjakan pengkodingan. Contoh :

<table style="border-collapse: collapse;" border="1">

<tbody>

<tr style="background: grey;">

<td>NIP</td>

<td>Nama</td>

<td>Tgl_lahir</td>

</tr>

<?php foreach ($data as $karyawan) { ?>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<?php } ?>

</tbody>

</table>
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Kode diatas akan menampilkan data dalam bentuk tabel, namun $data

yang digunakan pada kode diatas diambil dari model melewati Controller, karena

belum menghubungkan data dari model ke dalam view maka jika menggunakan

kode $this->load->view('data_karyawan'); maka yang muncul adalah sebuah

Error. Untuk menghubungkan kedua model dan view yang sudah disambungkan

kedalam Controller, dalam hal ini akan mengubah beberapa kode yang terdapat

dalam function index di controller helloworld menjadi seperti berikut :

public function index(){

$data = $this->load->model('mymodel');

$data = $this->mymodel->GetKaryawan();

$data = array('data' =? $data);

$this->load->view('data_karyawan', $data);

}

$data = $this->load->model('mymodel');

Kode ini digunakan untuk menghubungkan controller dengan model yang kita

buat.

$data = $this->mymodel->GetMahasiswa();

Kode ini sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya.

$data = array('data' => $data);

Kode ini digunakan untuk mengubah data yang sudah kita panggil dari model

menjadi sebuah array.

$this->load->view('data_mahasiswa', $data);

Kode ini merupakan Kode memanggil View, namun kita menambahkan , $data

untuk membawa data dari model ke dalam View, sehingga $data dalam view

merupakan sebuah array yang berisi data dari model.

2.7. Metode Pengembangan Sistem (waterfall)

Menurut Jogiyanto H.M (2010:59) dalam bukunya Analisis & Desain,

menjelaskan bahwa:

“Metodologi   Pengembangan   Sistem   adalah   metode-

metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-

aturan dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk

mengembangkan suatu sistem informasi”.
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Waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak yang

berurutan, di mana kemajuan terus mengalir ke bawah (seperti air terjun)

melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Dalam

pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut

diantaranya adalah: requirement, design system, implementation dan,

verification.[6] Fase-fase metode waterfall :

a. Requirements analysis and definition

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan

didefinisikan kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh program yang akan

dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan

desain yang diharapkan.

b. System and software design

Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap.

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan

desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat

keras(hardware).

c. Implementation and unit testing

Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan

bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Setiap unit dikembangkan dan diuji

untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing.

d. Integration and system testing

Seluruh unit yang telah dikembangkan dalam tahap implementasi

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan dimasing-

masing unit. Setelah diintegrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap

kegagalan maupun kesalahan. Program diuji apakah sudah memenuhi kriteria

yang diharapkan pada tahap analisa.

2.8. Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa standar untuk

mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak.

Unified Modeling Language (UML) adalah himpunan struktur dan teknik untuk

pemodelan desain program berorientasi objek (OOP) serta aplikasinya. UML
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adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat

tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan

oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan

model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah

mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi

perangkat (tool) desain berorientasi objek dari IBM. UML adalah suatu bahasa

yang digunakan untuk menentukan, membangun, dan mendokumentasikan suatu

sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan

desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson.

Namun UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap

sistem informasi.Penggunaan UML dalam industri terus meningkat.Ini merupakan

standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum

dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem.

UML menyediakan beberapa diagram untuk memodelkan aplikasi

berorientasi objek, yaitu[7]:

2.8.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah diagram yang memperlihatkan kumpulan use-

case dan aktor. misalnya login ke sistem, meng-create sebuah data sekolah, dan

sebagainya. Sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang

berinteraksi dengan sistem untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Fungsi dari

diagram ini untuk mengorganisasi dan memodelkan alur suatu sistem yang

dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Sebuah use case merepresentasikan

sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram membantu dalam

menyusun requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan

pengguna, dan merancang test case untuk semua feature yang ada pada sistem.

Dalam pembicaraan tentang use case, pengguna biasanya disebut dengan

aktor. Aktor adalah sebuah peran yang bisa dimainkan oleh pengguna dalam

interaksinya dengan sistem.

Model use case adalah bagian dari model requirement (Jacob et all, 1992).

Termasuk disini adalah problem domain object model dan penjelasan tentang user

interface. Use case memberikan spesifikasi fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh

sistem dari perspektif user.



16

2.8.2. Class Diagram

Class dapat merupakan implementasi dari sebuah interface, yaitu class

abstrak yang hanya memiliki metoda. Interface tidak dapat langsung

diinstansiasikan, tetapi harus diimplementasikan dahulu menjadi sebuah class.

Dengan demikian interface mendukung resolusi fungsi pada saat run-time.

Kotak adalah notasi UML untuk class. Nama, attribute, operation dan

responsibility dari class ada pada kotak tersebut. Stereotype bisa dipergunakan

untuk mengorganisasikan daftar attribute dan operation. Dalam beberapa kasus,

kadangkala hanya perlu ditampilkan sebagian saja dari attribute dan operation.

Tipe attribute dan nilai default bisa dimunculkan sebagaimana pada

operation. Untuk mengurangi ambiguitas pada pendeskripsian class, constraint

bisa ditambahkan. Bahkan kalau perlu bisa ditambahkan attachednotes ke dalam

kotak tersebut.

2.8.3. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem

yang  sedang dirancang dan decision yang  mungkin  terjadi. Decision digunakan

untuk menggambarkan behaviour pada kondisi tertentu. Untuk mengilustrasikan

proses-proses paralel (fork dan join) digunakan titik sinkronisasi yang dapat

berupa titik, garis horizontal atau vertikal.

Activity diagram seperti sebuah flow chart. Activity diagram menunjukkan

tahapan, pengambilan keputusan dan percabangan. Diagram ini sangat berguna

untuk menunjukkan operation sebuah objek dan proses bisnis. Kelebihan activity

diagram dibandingkan flowchart adalah kemampuannya dalam menampilkan

aktivitas parallel.

2.8.4. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada

sebuah skenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan message

yang diletakkan diantara objek-objek ini di dalam use case. Sequence Diagram

menambahkan dimensi waktu pada interaksi diantara objek. Pada diagram ini

participant diletakkan di atas dan waktu ditunjukkan dari atas ke bawah. Life

lineparticipant diurutkan dari setiap participant. Kotak kecil pada life line
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menyatakan activation, yaitu menjalankan salah satu operation dari participant.

State bisa ditambahkan dengan menambahkannya sepanjang life line.

Lifeline adalah garis dot (putus-putus) vertikal, menerangkan waktu

terjadinya suatu obyek. Setiap panah yang ada adalah pemanggilan suatu pesan.

Panah berasal dari pengirim ke bagian paling atas dari batang kegiatan (activation

bar) dari suatu pesan pada lifeline penerima. Activation bar menerangkan lamanya

suatu pesan diproses.

Message (sederhana, synchronous atau asynchronous) adalah tanda panah

yang menghubungkan suatu life line ke life line yang lain. Lokasi life line dalam

dimensi vertikal mewakili urutan waktu dalam sequence diagram. Message yang

pertama terjadi adalah yang paling dekat dengan bagian atas diagram dan yang

terjadi belakangan adalah yang dekat dengan bagian bawah.


