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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, 

dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah 

organisasi. [6] Sistem Informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen 

yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk 

mendukung kegiatan bisnis organisasi. [7] 

Gambar 2. 1 Ilustrasi Sistem, sumber [7].

Dari ilustrasi diatas sistem informasi juga sangat dipengaruhi oleh 

lingkungam disekitar keberadaan sistem tersebut. Pada awalnya sistem informasi 

tidak selalu berkaitan dengan teknologi sistem informasi, namun sekarang ini idak 

bisa lepas dari teknologi karena keberadaan teknologi yang semakin berkembang 

dan menjadi kebutuhan banyak orang. 

Sistem informasi bisa diartikan sebagai kesatuan elemen informasi, 

termasuk cara merancang, mengaktifkan, menangani, memelihara dan 

memanfaatkan informasi. Umumnya, sistem informasi dalam pengelolaan kegiatan 

usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System)

Aktifitas ini berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran 

(input-output) barang yang terlihat maupun tidak terlihat (jasa) disertai 

dengan informasi yang disertainya. 
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b. Sistem Informasi Manajemen (Management Information System) 

Kegiatan pengelolaan informasi meliputi penyeleksian, 

pengelompokan, penyimpanan, pembaruan dan pemanfaatan informasi 

kedalam berbagai bentuk media penyimpanan. 

c. Sistem Bantuan Penarikan Keputusan (Decision Support System) 

Aktifitas pemanfaatan sumber informasi untuk keperluan 

penarikan keputusan dalam penanganan masalah khusus. 

 

Penerapan ketiga sistem diatas umumnya tidak berdiri sendiri namun bisa 

tergabung dengan skala penyatuan yang beragam. Beragam kelompok atau 

organisasi dapat mengembangkan sendiri suatu sistem informasi diantaranya untuk 

bagian pemasaran (marketing), personalia (human resource), akuntansi 

(accounting), perancangan (design), teknik (engineering), produksi (production), 

penjaminan mutu (quality assurance) dan pelayanan (service). [8] 

 

2.2. Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan menyangkut kegiatan perencanaan analisis dan 

pengendalian kegiatan keuangan. [9] Dengan kata lain pengelolahan keuangan  

adalah segala hal yang meliputi administrasi (input dan output) keuangan yang 

dilaksananakan oleh manajer keuangan. Manajer keuangan ini nantinya akan 

menghasilkan suatu laporan keuangan yang valid dan terstruktur yang disebut 

laporan akuntansi. 

Dari laporan keuangan ini suatu instansi dapat melakukan perencanaan 

kegiatan yang telah diagendakan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan instansi 

membutuhkan nilai keuangan yang berbeda. Berdasarkan laporan keuangan 

manajer keuangan dapat merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana 

guna memaksimalkan nilai organisasi atau kegiatan yang akan dilaksanakan. [10] 

Manajemen keuangan dalam kegiatannya harus mengambil keputusan yang 

sering disebut dengan fungsi manajemen keuangan, yaitu Penggunaan dana 

(keputusan investasi), Memperoleh dana (keputusan pendanaan), Pembagian laba 

(kebijakan dividen). 
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Dalam organisasi seperti pesantren tidak berlaku aktifitas pembagian laba. 

Karena dalam pesantren hanya mengelola keuangan meliputi perencanaan 

keuangan, analisa kegiatan keuangan serta pengendalian kegiatan keuangan.  

2.3. WWW (World Wide Web) 

Dari beberapa layanan internet yang ada selama ini, fasilitas penggunaan 

Web adalah komponen yang sangat popular dikalangan pengguna internet. Layanan 

web bukan hanya sekedar sebagai sarana untuk mencari informasi namun sekarang 

bagi para perusahaan besar Web merupakan sarana yang tepat untuk 

mengembangkan bisnis mereka. Hampir semua layanan sekarang bisa dilakukan 

hanya melalui Web secara online seperti jual beli barang, pembayaran tagihan 

sampai pengelolaan administrasi. 

Web menggunakan format standar yang disebut HTML (Hyper Text 

Markup Language). Menggunakan protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

dimana dokumen Web diletakkan dalam WebServer  yang nantinya akan diakses 

oleh client.[6] 

Informasi pada Web disebut halaman web (web page). Untuk mengakses 

diperlukan adanya Web Browser dan mencantukman URL (Uniform Resource 

Locator), dimana URL terdiri dari tiga bagian yaitu format transfer, nama host dan 

path berkas dokumen.[7] 

Dalam penelitian ini digunakannya website agar dimudahkan dalam 

pengembangan kedepannya serta penggunaan website yang lebih mudah difahami 

dan mudah diimplementasikan menggunakan web browser di lingkup studi kasus. 

Meskipun tidak melalui jalur internet, penggunaan web browser dirasa cukup 

sesuaiuntuk  digunakan dalam penelitian ini. 

2.4. Framework Code Igniter (CI) 

Framework merupakan potongan-potongan kode program atau fungsi yang 

siap pakai, Framework hadir sebagai solusi bagi pengembang sistem untuk 

menciptakan aplikasi yang cepat dan terstruktur. 

CodeIgniter adalah sebuah Framework yang dibuat menggunakan bahasa 

PHP bertujuan untuk memudahkan para programmer web untuk membuat dan 

mengembangkan aplikasi berbasis web. Tujuannya untuk membuat pengembangan 

proyek manjadi lebih cepat dibandingkan harus menulis kode dari awal. Karena 
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CodeIgniter menyediakan library-library khusus untuk tugas-tugas tertentu yang 

sering digunakan oleh programmer. [11] 

Kerangka utama  framework yang ada selama ini adalah berbasis OOP dan 

berarsitektur MVC (Model, View dan Controller). 

a. Model 

Berhubungan langsung dengan database untuk pengelolahan 

manipulasi data (insert, update, delete dan search). Ada keterkaitan 

dengan Conroller namun tidak berhubungan langsung dengan view. 

b. View 

Melakukan aktifitas yang berhubungan dengan tampilan 

(presentation logic). Pada  bagian ini kebanyakan menggunakan 

template HTML berfungsi untuk menerima dan menampilkan data 

kepada user. Bagian ini diatur oleh controller dan tidak berhubungan 

langsung dengan model. 

c. Controller 

Bagian yang mengatur hubungan anatra bagian model dan view. 

Bagian ini berfungsi menerima request data dari user kemudian 

menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. 

Tujuan penggunaan CodeIgniter untuk memudahkan implementasi sebuah 

aplikasi berbasis website. Tools ini dapat  meminimalkan  penulisan  script  yang  

sering  dilakukan  secara  manual,  karena dilengkapi  library  yang  cukup  lengkap  

untuk  keperluan  pembuatan  website.  Dengan demikian dapat  lebih difokuskan  

perhatian  pada  sisi perencanaan. Karena proses pembuatan website secara teknis 

sudah diminimalkan dalam hal penulisan kodenya. 

2.5. MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data yang 

multithread dan Multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi diseluruh dunia. [12]  

MySQL merupakan sistem manajemen database bersifat relasional, dimana data 

yang dikelola dalam database akan diletakkan kedalam beberapa tabel yang 

terpisah sehingga proses manipulasi data akan menjadi lebih mudah dan cepat. 

MySQL adalah sebuah implementasi dai RDBMS (Manajemen Basis Data 

Relasional) yang didistribusikan secara free dibawah lisensi GPL (General Public 
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License)[12]. MySQL dapat mengelola database yang mempunyai skala besar 

maupun kecil. MySQL juga dapat melakukan perintah-perintah SQL (Structured 

Query Language) untuk pengelolaan database yang mempunyai relasi yang ada 

didalamnya. 

MySQL mempunyai beberapa banyak keistimewaan karena MySQL 

merupakan database server yang memiliki konsep yang modern. Keistimewaan 

yang dimiliki adalah sebagai berikut : 

1. Portability 

Berjalan staabil pada beberapa platform sistem operasi seperti windows, 

linux dan Mac Os 

2. Open Source 

Didistribusikan secara terbuka sehingga bisa digunakan secara bebas 

dan gratis. 

3. Multi-User 

Dapat diakses oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. 

4. Performance Tuning 

Memliki kecepatan yang tinggi yang berbanding lurus dengan dapat 

memproses lebih banyak SQL persatuan waktu 

5. Column Types 

Memiliki tipe kolom yang beragam seperti signed, unsigned integer, 

float, double, char, varchar dll 

6. Command and Function 

Mempunyai operator dan fungsi secara penuh untuk mendukung 

perintah select dan where data query 

7. Security 

Mempunyai lapisan pengamanan seperti subnetmask, nama host dan 

izin akses user dengan password yang terenkripsi. 

8. Scalability dan Limits 

Mampu menangani skala database besar dengan jumlah record lebih dari 

50 juta dan 60 juta table serta 5 milliar baris dan mampu menampung 32 

indeks pada setiap tabelnya. 
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9. Connectivity 

Mempunyai kemampuan koneksi dengan client melalui berbagai 

protokol seperti TCP/IP, Unix Socet (UNIX) atau Named pipes (NT) 

10. Localisation 

Mendeteksi pesan kesalahan pada client (lebih dari 20 bahasa) 

11. Interface 

Menggunakan fungsi API (Application Programming Interface) untuk 

interface kedalam beberapa aplikasi dan program. 

12. Client and Tools 

Dilengkapi dengan beberapa tool yang digunakan untuk administrasi 

database disertai petunjuk online. 

13. Structure Table 

Mempunyai struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani 

ALTER TABLE. 

Sebagai  sebuah  program  penghasil  database,  MySQL  tidak  mungkin  

berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi pengguna (interface) yang berguna 

sebagai program aplikasi pengakses database  yang dihasilkan. MySQL dapat 

didukung oleh  PHP  yang digunakan dalam implementasi sistem informasi 

menggunakan framework CodeIgniter.  

2.6. XAMPP Server 

XAMPP Server adalah software gratis, yang bisa berjalan diberbagai macam 

sistem operasi dan merupakan pengembangan dari LAMP (Linux, Apache, 

MySQL, PHP dan Perl).[11] XAMPP merupakan kompilasi dari beberapa program 

untuk menjalankan fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri terdiri atas 

program Apache HTTP Server, MySQL Database dan penerjemah bahasa yang 

ditulis dengan PHP dan Perl. 

XAMPP merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache 

Friends yang didirikan oleh Kai Oswalad dan Kay Vogelgesang pada tahun 2002. 

[11] Proyek ini bertujuan mempromosikan penggunaan Apache Web Server. 

Program ini tersedia dalam GNU (General Public License) dan bebas. 

Program ini merupakan webserver yang mudah digunkaan yang mampu melayani 

halaman dinamis.  
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Proses instalasi Apache, PHP dan MySQL seringkali menjadi kendala bagi 

orang yang awam terhadap teknologi terlebih dilingkup studi kasus pesantren. Hal 

tersebut disebabkan karena setiap software diatas harus diinstall dan 

dikonfigurasikan satu per satu. Inilah yang menjadi alasan utama digunakannya 

XAMPP server dalam menerapkan sistem informasi manajemen keuagan ini.  

 

2.7. Metode Agile Unified Process (AUP) 

Agile Unified Process (AUP) diketahui sebagai metode pengembangan 

software yang sesuai untuk pembangunan perancangan perangkat lunak  dengan 

skala small-medium. AUP adalah salah satu bentuk metode dari metode Agile. 

Terbentuknya Metode AUP ini adalah gabungan antara metode Rational Unified 

Process (RUP) dan Agile Method (AM). 

 

Gambar 2.  2 Tahapan proses Agile Unified Process, sumber [13] 

AUP mempunyai 4 tahap pengembangan perangkat lunak dan 7 disiplin yang 

dilakukan dalam setiap tahap secara iterative. [5] 4 tahapan pengembangan yang 

ada dalam AUP adalah adopsi dari metode UP (Unified Process) yaitu : 

a. Inception 

Identifikasi secara objektif jangkauan awal dari sistem yang akan 

dikembangkan.[5] Aktifitas yang dilakukan pada tahap ini diantaranya 

analisis sistem, perumusan target dari sistem yang dikembangkan, 

identifikasi kebutuhan sistem, perancangan pengujian sistem, membuat 

model alur rencana sistem dengan menggunakan diagram dan dilakukannya 

pembuatan dokumentasi.  
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b. Elaboration 

Menetapkan dan melakukan rancangan dari sistem sesuai dengan hasil yang 

didapat dalam tahap inception.[5] aktifitas utama yang dilakukan pada tahap 

ini mencakup pembuatan desain arsitektur sistem, desain komponen sistem, 

desain format data dalam database, desain interface / tampilan sistem, 

membuat model pada diagram UML dan pembuatan dokumentasi. 

c. Construction 

Tahap untuk melakukan implementasi sesuai dengan hasil yang didapat dari 

tahap inception dan elaboration yang sesuai dengan kebutuhan user.[5] 

Pada tahap ini dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan ulang semua desain 

sistem meliputi komponen kebutuhan sistem dan diagram rancangan sistem. 

Setelah dirasa hasil analisa rancangan sistem cukup dan sesuai maka dapat 

dilakukan implementasi sistem dengan bahasa pemrograman tertentu. 

Aktivitas lain yang dilakukan pada tahap ini mencakup pengujian hasil 

analisa dan desain, pendataan kebutuhan implementasi, pembuatan 

program, pengujian secara sederhana, pendataan berbagai kemungkinan 

pengembangan / perbaikan lebih lanjut dan pembuatan dokumentasi.  

d. Transition 

Melakukan validasi dan integrasi sistem dengan yang berhubungan dengan 

sistem.[5] Tahapan yang dilakukan adalah menyerahkan sistem aplikasi ke 

user disertai pula pelaksanaan pelatihan sistem kepada user dan testing 

aplikasi terhadap keinginan user. Dilakukan pula dokumentasi untuk tahap 

transition diantaranya pengujian dan pendataan jika terjadi eror. 

AUP menggunakan alur kerja yang linear, namun di tiap aktivitas 

dilakukan iterasi sehingga secepat mungkin dapat menghasilkan produk 

perangkat lunak yang lebih baik. Iterasi AUP adalah : 

a. Modelling 

Memahami proses bisnis dari studi kasus, bidang masalah yang ada dalam 

studi kasus, dan menemukan solusi yang tepat dalam menangani 

permasalahan dalam studi kasus. Solusi yang digunakan berupa 

perancangan diagram sistem seperti bisnis usecase, usecase diagram, class 
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diagram, desain interface dan desain database. Iterasi modelling lebih 

banyak dilakukan dalam tahapan inception dan elaboration. 

b. Implementation 

Model diterjemahkan kedalam bentuk source code. Diuji secara dasar dan 

diuji dalam letak tertentu. Implementation digunakan pada tahapan 

elaboration dalam melakukan implementasi perancangan diagram 

kebutuhan sistem dan pada tahap construction sebagai implementasi desain 

sistem kedalam bahasa pemrograman. 

c. Testing 

Mendesain dan melakukan pengujian untuk memastikan apakah hasil 

rancangan maupun implementasi yang telah dibuat sesuai dengan 

kebutuhan. Testing dilakukan mulai dari tahap elaboration sebagai 

pengujian hasil rancangan sistem  dan pada tahap construction sebagai 

pengujian modul-modul yang ada dalam sistem sedangkan dalam tahap 

transition sebagai pengujian terhadap kepuasan user. 

d. Deployment 

Fokus pada penerimaan software oleh user dan evaluasi dari user. Iterasi ini 

hanya dilakukan dalam tahapan construction akhir menuju tahap transition 

sebagai salah satu aktifitas integrasi sistem dari pengembang kepada user. 

e. Configuration Management 

Mengatur akses terhadap kerangka sistem. Mencakup selalu mengetahui 

versi sistem, mengontrol dan  mengatur perubahan yang terjadi. 

Configuration Management lebih fokus terhadap hal internal sistem. 

f. Project Management 

Menunjukkan aktivitas yang harus dikerjakan dalam project, mencakup 

menangani kemungkinan kerugian, berhubungan dengan manusia 

(memberikan tugas, mengetahui progress dll), berkoordinasi dengan tim dan 

sistem diluar jangkauan dari proyek untuk memastikan tepat waktu dan tepat 

biaya. Selain itu melakukan dokumentasi pada perubahan sistem secara 

terus menerus. Project Management lebih difokuskan terhadap komunikasi 

antara tim pengembang sistem terhadap user yang akan menerima dan 

menggunakan sistem. 
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g. Environment Management 

Mendukung dalam pengembangan proyek dengan tujuan proses dapat 

berjalan sesuai dengan agenda dan prosedur, dan memastikan tools yang 

tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan. Aktifitas yang dilakukan adalah 

menjamin sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam segala kegiatan 

pembangunan sistem. 

2.8. Kajian Penelitian terdahulu 

2.8.1 Nurfia Oktaviani Syamsiah dan Tri  Haryati, Penerapan Agile 

Unified Process dalam Pembangunan Sistem Informasi 

Akuntansi Pendapatan Jasa, 2015. 

Penelitian penerapan metode AUP disini mengambil studi 

kasus dalam penanganan pengelolaan akuntansi pendapatan jasa, 

pada penelitian tersebut penulis mempunyai kesimpulan bahwa 

metode AUP memiliki visibilitas tinggi dan sistem kontrol bagi 

client, memungkinkan client untuk memberikan feedback guna 

memastikan berjalannya semua fitur yang telah dirancang sesuai 

dengan kebutuhan client. Bahkan metode ini bisa diterapkan 

dengan persyaratan kebutuhan sistem yang kurang lengkap dan 

tidak jelas. 

2.8.2 Lisana, Review On The Effectiveness Of Agile Unified Process In 

Software Development With Vague System, 2014. 

Penelitian yang kedua yaitu tentang review penggunaan 

metode AUP terhadap analisa kebutuhan sistem yang masih samar. 

Penelitian ini menerapkan metode AUP dalam membangun sistem 

manajemen toko perhiasan dimana hasilnya telah membuktikan 

bahwa metode AUP adalah metode yang sederhana, mudah 

dipahami, dan mudah untuk menerapkan pendekatan dalam 

mengembangkan siste informasi manajemen di sebuah toko 

perhiasan. 
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2.8.3 Yu Beng Leau +, Wooi Khong Loo, Wai Yip Tham dan Soo Fun 

Tan, Software Development Life Cycle AGILE vs Traditional 

Approaches, 2012. 

Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian tentang 

perbandingan antara metode Agile dengan metode pengembangan 

sistem yang telah ada, bahwa metode AUP bukan tanpa ada 

kelemahan, metode ini lebih diperuntukkan untuk membangun 

sebuah sistem berskala small-medium, sedangkan untuk proyek yang 

berskala besar lebih disarankan untuk tetap menggunakan SDLC 

tradisional yang biasa digunakan seperti model waterfall dan 

prototyping. Karena dalam proyek skala besar kelengkapan sebuah 

dokumentasi dan analisa kebutuhan akan sangat menentukan dalam 

kualitas sistem yang dihasilkan. 

 


