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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

 

2.1 SISTEM INFORMASI AKADEMIK  

2.1.1 Pengertian Sistem  

Menurut Jogiyanto (dalam yeremi 2003:34), Sistem dapat didefinisikan 

dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. 

Menurut Kadir (dalam Meliana 2003) Sistem adalah kumpulan dari bagian-

bagian atau hal-hal yang berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu 

kesatuan. Pengertian sistem ini sangat luas dan dapat diterapkan untuk apa pun yang 

akan dinamakan sistem.  

Sementara itu menurut Hamalik  (dalam Anisah 2007) Sistem secara teknis 

berarti seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan.  

 “Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainya dengan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan 

yang spesifik atau menjalankan suatu fungsi.”(Jamaliah, 2011)   

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah  

2.1.2 Pengertian Informasi  

Menurut McFadded dkk, (dalam Meliana 1999) Informasi adalah data yang 

telah diolah melalui proses tertentu menjadi sesuatu yang menambah pengetahuan 

atau temuan yang mempunyai arti baru bagi pemakainya. 

“Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan.”(Jamaliah, 2011)  
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2.1.3 Pengertian Sistem Informasi  

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan  transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan 

laporanlaporan yang diperlukan.Sutabri,(dalam Ela Saraswati 2004:30) 

“Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media 

prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditunjukan untuk mendapatkan jalur 

komunikasi penting, memproses sistem transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu  dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan yang cerdik.”(Jamaliah, 2011)  

Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa sistem informasi adalah 

sekumpulan komponen dari informasi yang saling terintegrasi untuk mencapai 

tujuan yang spesifik. Komponen yang dimaksud adalah komponen input, model, 

output, teknologi, basis data (database), control atau komponen pengendali.  

2.1.4 Konsep Dasar Akademik  

Ditinjau dari bentuknya, terdapat beberapa macam tingkatan sekolah. Dimulai 

dari Taman Kanak Kanak (TKK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menegah Atas (SMA)/Madrasah 

Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian sekolah merupakan sebuah 

lingkungan masyarakat atau komunitas yang relatif berada dengan lingkungan 

masyarakat umum. Warga sekolah disebut masyarakat akademik. Suasana, aturan, 

dan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah juga berada dengan suasana, dan nilai 

nilai yang ada di masyarakat secara umum. Semua itu memiliki karakteristik 

akademik.  

Dengan demikian kata ‘akademik’ merupakan keyword bagi setiap orang yang 

memahami tentang peguruan atau sekolah. Segala pembahasan dan permasalahan 
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yang menyangkut dunia sekolah harus dikembalikan kepada hakikatnya sebagai 

lembaga akademik, bermasyarakat akademik dan bersuasana akademik.  

Kata akademik berasal dari bahasa yunani, yaitu “academos”. Academos ini 

merupakan nama seorang pahlawan yang terbunuh pada saat perang troya yang 

legendaris itu, untuk mengabadikan nama sang pahlawan, nama tersebut kemudian 

diambil sebagai nama sebuah taman umum (plaza) di sebelah barat laut kota 

Athena.  

Di plaza inilah Socrates bisa berpidato dan membuka perdebatan mengenai 

segala macam persoalan, demikian pula dengan Plato. Plato menjadikan tempat ini 

sebagai tempat untuk berdialog dan mengajarkan pikiran-pikiran filosofinya kepada 

orang-orang yang datang. Seiring dengan berkembangan waktu, lama-lama 

akademik menjadi semacam tempat “perguruan” para pengikut perguruan ini di 

sebut “acadeis”, sedangkan perguruan semacam ini disebut “academia”.  

Berdasarkan latar belakang seperti itu. Dapat dilihat bahwa yang menjadi esensi 

dari pengertian akademik ialah kondisi dimana orang-orang bisa menyampaikan 

dan menerima gagasan pikiran, dan ilmu pengetahuan sekaligus dapat mengujinya 

secara bebas, jujur, terbuka, dan leluasa. Dari nilai-nilai ini akademik ditegakan dan 

kemudian di lembagakan dalam bentuk perguruan tinggi yang didalamnya tumbuh 

kebiasaan dabtradisi akademik.(Jamaliah, 2011)  

2.1.5 Deskripsi Umum Sistem Informasi Akademik  

Sistem Informasi Akademik merupakan sistem yang mengolah data dan 

melakukan proses kegiatan akademik yang melibatkan antara siswa, guru, 

administrasi akademik, penilaian dan data atribut lainnya. Sistem Informasi 

Akademik melakukan kegiatan proses administrasi siswa dalam melakukan 

kegiatan administrasi akademik, melakukan proses pada transaksi belajar-mengajar 

antara guru dan siswa, melakukan proses administrasi akademik baik yang 

menyangkut kelengkapan dokumen dan biaya yang muncul pada kegiatan registrasi 

ataupun kegiatan operasional harian administrasi akademik.(Jamaliah, 2011). 
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2.2 BASIS DATA (DATABASE)   

2.2.1 Pengertian Basis Data (Database)   

“Status data adalah koleki data yang bisa mencari secara menyeluruh, secara 

sistematis dan me-retrieve informasi.(Jamaliah, 2011)  

“Database merupakan suatu bentuk pengorganisasian data pada media 

eksternal (disk) dengan tujuan mempermudah pengaksesan (penyimpanan atau 

pengambilan) data.”(Jamaliah, 2011)  

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa database adalah 

informasi yang di simpan dengan cara tertentu pada media eksternal untuk 

mempermudah dalam mengakses data tersebut.  

2.2.2 Database Relasional  

Jenis sistem database yang banyak digunakan pada masa kini adalah Database 

Relasional. Database Relasional mengorganisasikan informasi dalm bentuk 

tabeltabel logika yang berinteraksi.(Jamaliah, 2011)  

Sebagai contoh, database guru mencakup sejumlah tabel yang diantaranya 

berupa tabel data pribadi, tabel pendidikan, dan tabel jabatan.  

2.2.3 DBMS  

DBMS (Database Management Systems) merupakan suatu perangkat lunak 

yang ditunjukan untuk mengenai penciptaan, pemeliharaan, dan pengendalian akses 

data. Dengan penggunaan DBMS ini pengelolaan data akan menjadi lebih mudah 

dilakukan.(Jamaliah, 2011)  

Sistem Manajeman Basis Data (DBMS) adalah suatu sistem perangkat lunak 

kompleks yang mengatur permintaan dan penyimpanan data ke dan dari disk. 

DBMS menyediakan keamanan (security), privasi (privacy), integritas (intergrity), 

dan kontrol konkurensi (concurrency control) DBMS mengelola transaksi pada 

multiuser, lingkungan akses bersamaan, dan menyediakan tingkat independesi data 
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yang mengisolasi pandangan (view) pengguna atau aplikasi dari perubahan yang 

berlangsung di tingkat internal dan konseptual.(Jamaliah, 2011)  

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DBMS merupakan 

paket software yang berfungsi mengkoordinasi dan mengatur semua aktivitas yang 

yang berhubungan dengan database. Sebuah DBMS berisi koleksi data yang saling 

berelasi dan set program pengelola untuk menambah data, mengambil dan 

menghapus data.  

DBMS menyediakan semua layanan dasar yang diperlukan untuk 

mengorganisir dan memelihara basis data, termasuk layanan berikut ini: (Jamaliah,  

2011)  

1. Memindahkan data ke dan dari file-file data fisik jika dibutuhkan.  

2. Mengelola akses data oleh berbagai pengguna secara bersamaan.  

3. Mengelola transaksi sehingga masing-masing perubahan transaksi basis 

data adalah semua atau tidak sama sekali.  

4. Mendukung bahasa query (query language), yang mana suatu sistem 

perintah memperkerjakan pengguna basis data untuk mendapatkan data 

kembali dari basis data.  

5. Ketentuan untuk membackup basis data dan pemulihan dari kegagalan 

mekanisme keamanan untuk mencegah perubahan dan akses data yang tidak 

sah. 

2.2.4 Entity Relationship Diagram  

“Entity Relationship Diagram (ERD) adalah adalah suatu pemodelan 

konseptual yang didesain secara khusus untuk mengidentifikasikan entitas yang 

menjelaskan data dan hubungan antar data.” (Jamaliah, 2011)  

Dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk yaitu :  

• Entiti   

Entiti merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya 

digambarkan dengan persegi panjang.   
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• Hubungan / Relasi   

Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan 

entitas yang berbeda.  

• Attribut   

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi 

dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi 

elemen satu dengan yang lain. Gambar attribut diwakili oleh simbol 

elips. Jenis-jenis attribut adalah sebagai berikut  o Atribut Key   

Atribut Key adalah satu atau gabungan dari beberapa attribut 

yang dapat membedakan semua baris data (Row/Record) dalam 

tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang 

dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. 

Contoh: Nomor pokok mahasiswa (NPM), NIM dan nomor 

pokok lainnya  

o Atribut simple   

Atribut yang bernilai atomic, tidak dapat dipecah/dipilah 

lagi. Contoh: Alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku.   

o Atribut Multivalue   

Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu 

(multivalue) nilai dari atribut yang bersangkutan. Contoh : dari 

sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang.   

o Atribut Composite   

Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari 

beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu 

yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub atribut. 

Contoh : dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan 

nama belakang.   

o Atribut Derivatif   

Atribut yang tidak harus disimpan dalam database. Total, 

atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu 

relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang 
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bergaris putus-putus. Derajat relasi atau kardinalitas rasio 

menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas 

dengan entitas lainnya   

o One to One (1:1)   

Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan 

satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya   

o One to Many   

Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih 

dari satu anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya.  o Many to Many   

Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas 

himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya.  

  

2.3 PHP  

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs 

Personal). 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. Selanjutnya 

Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. 

Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open source, maka banyak programmer 

yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada November 1997, dirilis 

PHP/FI 2.0. Pada rilis ini interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program 

C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan 

kemampuan PHP/FI secara signifikan. Pada tahun 1997, sebuah perusahaan 

bernama Zend menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan 

lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru 

untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP.  

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain :  

• Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.  
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• Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang 

relatif mudah.  

• Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis 

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.  

• Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling 

mudah karena memiliki referensi yang banyak.  

• PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai 

mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara 

runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah 

sistem.  

  

2.4 CODEIGNITER (CI)  

CodeIgniter adalah sebuah web framework yang dikembangkan oleh Rick Ellis 

dari EllisLab. CodeIgniter dirancang untuk menjadi sebuah web framework yang 

ringan dan mudah untuk digunakan. Bahkan pengakuan dari Rasmus Lerdorf, 

pencipta bahasa pemrograman PHP, mengatakan bahwa CodeIgniter merupakan 

web framework mudah dan handal. Sebelum mencoba CodeIgniter, perlu diketahui 

istilah web framework itu sendiri. Menurut Microsoft Computer Dictionary, web 

adalah sekumpulan dokumen yang saling terhubung dalam sistem hypertext yang 

penggunanya akan menjelajahi web melalui halaman beranda. Sedangkan 

framework adalah desain struktur dasar yang dapat digunakan kembali (reusebale) 

yang terdiri dari abstract class dan concrete class di pemrograman berorientasi 

objek. Menurut dokumentasi CodeIgniter, CodeIgniter merupakan toolkit bagi 

orang yang ingin membangun aplikasi web menggunakan PHP. Tujuannya adalah 

membuat pengembangan proyek menjadi lebih cepat dibandingkan dengan menulis 

kode dari awal (scratch). CodeIgniter menyediakan kumpulan library untuk tugas 

– tugas yang sering dilakukan (commonly needed task) dan sangat mudah untuk 

mengakses library yang tersedia di CodeIgniter. Dengan menggunakan 

CodeIgniter, kita cukup fokus pada pengembangan projek dan meminimalisir 

jumlah kode yang akan ditulis. Sebagai web framework yang populer yang 



12  

  

menggunakan bahasa pemrograman PHP, CodeIgniter mempunyai berbagai 

keunggulan seperti yang disebutkan di dokumentasinya:  

1. Free, karena berada dibawah lisensi open source mirip Apache/BSD, kita 

dapat melakukan apapun dengan CodeIgniter.   

2. Light Weight, sistem inti CodeIgniter memerlukan library yang sedikit. 

Berbeda sekalidengan framework lainnya yang membutuhkan banyak 

sumber daya tambahan. Library tambahan akan digunakan ketika request 

secara dinamis, membuat sistem yang dibangun menjadi efisien dan cukup 

cepat.  

3. Fast, menurut dokumentasi, performa yang dimiliki CodeIgniter terbukti 

cepat setelah dibandingkan dengan web framework lainnya  

4. Menggunakan kaidah M-V-C,   Dengan menggunakan Model-

ViewController, kita dapat memisahkan bagian logic dan presentation dari 

aplikasi yang kita bangun. Hal ini tentu sangat cocok dan bagus untuk 

proyek yang memfokuskan desainer fokus pada template file dan 

programmer fokus pada pembangunan logic dari aplikasi yang dibangun.  

5. Menghasilkan URL yang bersih, URL yang dihasilkan oleh CodeIgniter 

bersih dan ramah terhadap mesin pencari. CodeIgniter menggunakan 

pendekatan segment-based dibandingkan dengan query string yang biasa 

digunakan oleh programmer yang tidak menggunakan web framework  

2.5 ARSITEKTUR JARINGAN WEB LOKAL  

2.5.1 Jaringan Web Lokal  

Jaringan web lokal adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar 

komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar 

setiap komputer dapat terkoneksi dengan komputer lain, setiap bagian dari jaringan 

komputer dapat meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang 

meminta/menerima layanan disebut klien (client) dan yang memberikan/mengirim 

layanan disebut peladen (server). Desain ini disebut dengan sistem client-server, 

dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer.  



13  

  

2.5.2 Web Server  

Web Server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi 

menerima permintaan (request) berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS 

dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali (response) 

hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen 

HTML. Arsitektur web server digambarkan pada gambar 2.1 dibawah ini :  

 

Gambar 2.1 Arsitektur Web Lokal  

  

2.5.3 HTML  

Hypertext Markup Language (HTML) merupakan standar bahasa yang di 

gunakan untuk menampilkan document web, yang bisa kita lakukan :  

a. Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.  

b. Mempublikasikan document secara online sehingga bisa di akses.  

c. Membuat online form yang bisa di gunakan untuk menangani pendaftaran, 

transaksi secara online.  
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d. Menambahkan object-object seperti image, audio, video dan juga java 

applet dalam document HTML. 

2.5.4 CSS  

Cascading Style Sheet (CSS) adalah mekanisme sederhana style sheet yang 

mengijinkan desiner dan user untuk menempatkan style, misalnya huruf, warna dan 

spasi ke dalam dokumen HTML. Aturan dalam CSS terdiri atas 2 bagian utama, 

yaitu:  

a. Selektor, yaitu sebuah string yang mengidentifikasi apakah sebuah elemen 

berhubungan dengan aturan yang akan diimplementasikan. Contoh, H1  

b. Deklarasi, yaitu properti misalnya font-size dengan nilai yang sesuai 

misalnya 12pt. Contoh, font-size: 12pt.  

2.5.6 Browser  

Browser merupakan software yang di install di mesin client yang berfungsi 

untuk menterjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Browser yang sering 

di gunakan Mozila Firefox, Google Crome dan masih banyak yang lainnya. 

2.6 Notepad++  

Notepad++ adalah sebuah text editor yang sangat berguna bagi setiap orang dan 

khususnya bagi para developer dalam membuat program. Notepad++ menggunakan 

komponen Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyuntingan teks dan berkas 

kode sumber berbagai bahasa pemrograman yang berjalan diatas sistem operasi 

Microsoft Windows. Selain manfaat dan kemampuannya menangani banyak bahasa 

pemrograman, Notepad++ juga dilisensikan sebagai perangkat free. Jadi, setiap 

orang yang menggunakannya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli 

aplikasi ini karena sourceforge.net sebagai layanan yang memfasilitasi Notepad++ 

membebaskannya untuk digunakan. Beberbapa daftar bahasa program yang 

didukung oleh Notepad++ adalah C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, Javascript. 

Sebenarnya masih banyak lagi bahasa program yang didukung, namun penulis baru 

mencoba Notepad++ dengan bahasa program yang diatas.  
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2.7 Xampp 

XAMPP adalah singgkatan yang masing-masing hurufnya adalah:  

X: Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti Windows, 

Linux, Mac OS, dan Solaris.   

A: Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang 

dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP 

yang dituliskan, maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu (misalnya 

dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang dihasilkan.   

M: MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut 

SQL yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL 

merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. MySQL 

dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat 

memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang 

berada dalam database.   

P: PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan 

bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP 

memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis.   

Sistem manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah 

MySQl. Namun PHP juga mendukung sistem manajemen database Oracle, 

Microsoft Access, Interbase, d-base, PostgreSQL, dan sebagainya.   

P: Perl, bahasa 


