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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab II ini menguraikan pembahasan tentang teori yang melandasi dan berkaitan dengan 

sistem yang akan dibuat. Landasan teori ini membahas tentang Sistem Informasi, Penjaminan 

Mutu, Web, serta Pengujian. Semua pembahasan tersebut berguna dalam menunjang sistem 

yang akan dibuat, sehingga sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan sistem yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan 

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan 

(Hutahaean, 2015). Sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, 

prosedur, data, dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk melakukan sebuah 

proses untuk menghasilkan informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan 

(Soeherman, 2008). 

Jadi sistem informasi merupakan gabungan beberapa item untuk kemudian diolah oleh 

sebuah sistem agar mempermudah mendapatkan hasil akhir baik berupa data maupun 

informasi. Untuk kemudian dipergunakan agar memperoleh apa yang diinginkan dengan 

waktu yang lebih singkat serta berkelanjutan. 

2.2 Penjaminan Mutu 

Penjaminan mutu suatu pendidikan tinggi diatur di Undang-undang No.12 Tahun 

2012 Pasal 7 Ayat (3) huruf c yaitu salah satu tugas dan wewenang menteri atas 

penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, 

keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan dan akses pendidikan tinggi yang 

berkelanjutan. Adapun penjaminan mutu dibagi menjadi 5 bagian yaitu bagian pertama 

sistem penjaminan mutu, bagian kedua standar pendidikan tinggi, bagian ketiga 

akreditasi, bagian keempat pangkalan data pendidikan tinggi, dan bagian kelima lembaga 

layanan pendidikan tinggi (UU No 12 Tahun 2012). 

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan secara terus menerus 

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang terencana dan berkelanjutan. 

Sedangkan mutu pendidikan adalah tingkat keserasian antara kenyataan penyelenggaraan 

pendidikan di lapangan dengan standar pendidikan tinggi yang diterapkan oleh 

perguruan tinggi. 
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Akreditasi adalah proses penilaian kesesuaian ketetapan kriteria antara standar dengan 

penyelenggaraan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan LAM 

(lembaga akreditasi mandiri) yang telah diakui pemerintah (UU Nomor 02 Tahun, 2012). 

Peningkatan hasil akreditasi dapat dilakukan dengan mempersiapkan dokumen evaluasi 

diri, data dan informasi pemenuhan tujuh standar dengan baik dan berkelanjutan. adapun 

ketujuh standar akreditasi yaitu standar 1 tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta 

strategi pencapaian. standar 2 tentang tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan 

dan penjaminan mutu. Standar 3 tentang mahasiswa dan lulusan. Standar 4 tentang 

sumber daya manusia. standar 5 tentang kurikulum, proses pembelajaran dan suasana 

akademik. Standar 6 tentang pembiayaan,sarana pra sarana, serta sistem informasi. 

standar 7 tentang penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama.. 

2.2.1 Prosedur Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom 

atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mutu program studi atau perguruan 

tinggi selain diukur dari pemenuhan setap Standar Dikti, harus pula diukur dari 

pemenuhan interaksi antar standar Dikti untuk mencapai tujuan pendidikan tnggi. 

Sistem penjaminan mutu internal secara otonom di Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang baru dilakukan pada tahun 2017. Sehingga masih belum matang 

dan membutuhkan banyak evaluasi pada pelaksanaannya. Mulai tahun 2017, SPMI 

dilakukan setiap semester oleh tim yang dibentuk oleh Unit Penjaminan Mutu. 

Pengumpulan data, tabulasi data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara 

manual. Hasil evaluasi kemudian dirapatkan untuk mencari solusi perbaikan di 

semester berikutnya. 

Penjaminan mutu akademik berada di standar 5 akreditasi. adapun hal-hal 

yang secara berkelanjutan dievaluasi setiap semester adalah tentang kurikulum, 

perencanaan, proses monitoring dan evaluasi pembelajaran, evaluasi kinerja dosen 

oleh teman sejawat dan mahasiswa. 
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2.3 Framework 

Framework merupakan aturan yang wajib diikuti dalam pembentukan aplikasi 

website karena kumpulan perintah atau fungsi dasar di dalam framework yang 

membentuk beberapa aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain (Wardana 

2010). Framework juga dapat diartikan sebagai kumpulan kode program (terutama class 

dan function) yang dapat membantu developer/programmer dalam mengatasi berbagai 

masalah dalam pemrograman seperti koneksi ke database, pemanggilan variabel, file, 

dll. Hal ini dapat membantu developer menjadi fokus dan lebih cepat dalam membangun 

sebuah aplikasi. Di dalam framework terdapat komponen yang re-useable function, 

library, helper, configuration, sehingga programmer tidak harus membuat baris kode 

yang sama untuk tugas yang sama. 

kelebihan utama  Framework bukan dari seberapa banyak library yang disediakan, 

meskipun hal tersebut sangat membantu proses pengembangan. Kelebihan utamanya 

adalah kerangka kerja framework tersebut dalam menyelesaikan modul-modul yang 

dikembangkan sehingga mengeluarkan sebuah metode pekerjaan yang lebih efisien, 

lebih rapi dan lebih bersifat general. 

2.3.1 Laravel 

Laravel adalah framework yang cepat untuk membangun sebuah aplikasi, 

lebih fokus pada kemudahan mempelajari dan meminimalisir langkah langkah 

sebelum memulai aplikasi baru dan mempublikasinya. Yang paling umum, 

didalam membangun suatu aplikasi web adalah dari interaksi database untuk 

memverifikasi antrian ke dalam chache (Stauffer, 2017) 

Laravel membuat proses pengembangan yang menyenangkan bagi developer 

tanpa mengurangi fungsionalitas aplikasi. Dengan harapan, pengembang dapat 

membuat rangkaian kode-kode terbaik. Laravel berusaha untuk menggabungkan 

yang terbaik dari apa ada dalam framework web lain, termasuk framework yang 

menggunakan bahasa lain, seperti Ruby on Rails, ASP.NET MVC, dan Sinatra. 

Laravel merupakan framework yang mudah diakses, powerful dan 

menyediakan tools yang diperlukan untuk skala aplikasi besar. Laravel juga 

merupakan sebuah aplikasi luar biasa dari sebuah kumpulan program kontrol, 

sistem migrasi yang ekspresif dan dukungan tools yang Anda butuhkan dalam 

menguji aplikasi Anda yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya. 
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2.4 Server Side Programming dan Client Side Programming 

 Server-side scripting merupakan bahasa pemrograman yang eksekusinya berada di 

sisi server dan memerlukan compiler atau interpreter tambahan. Contoh dari server-side 

script adalah bahasa pemrograman PHP, ASP (Active Server Pages), JSP (Java Server 

Page) dan Cold Fusion. Ketika web server mendapat permintaan suatu halaman yang 

didalamnya terdapat perintah PHP misalnya, maka halaman tidak akan langsung 

dikirim ke client. Web server akan meminta bantuan engine PHP menjadi perintah 

HTML, CSS dan Javascript yang dapat dimengerti oleh web browser client. Jadi dalam 

hal ini, client selalu menerima halaman sudah dalam bentuk client-side script (Achmad 

Solichin 2016). 

 Client side scripting memiliki karakteristik yaitu kode programnya bersama dengan 

halaman web, bersifat interpreter dan diterjemahkan oleh browser, model eksekusinya 

simpe, dan script yang dijadikan satu dengan HTML (Sunyoto, 2007). 

 Client-side scripting merupakan script atau bahasa pemrograman yang eksekusinya 

dilakukan oleh web browser. Dengan kata lain program dapat dijalankan secara 

langsung di web browser yang berada di sisi client. Contoh dari client-side script 

adalah HTML, Javascript dan CSS. Aplikasi berbasis web yang hanya melibatkan 

client-side scripting seperti HTML  akan langsung mengirimkan halaman yang diminta 

ke client dan web browser akan menampilkannya secara visual ke user (Solichin 2016). 

 Server side programming akan bekerja jika ada client yang meminta request, eksekusi 

program dilakukan di server, lalu mengirimkan hasil ke client. Keuntungan server side 

programming adalah tidak tergantung pada browser tertentu karena eksekusi program 

berjalan pada sisi server, optimalisasi dan pemeliharaan dilakukan di server, kode 

program yang aman karena client tidak dapat mengakses kode program (Sunyoto, 

2007). 

2.5 Pengujian 

  Pengujian program adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

sistem, yaitu dengan melakukan studi kelayakan. Jika sistem yang dibuat telah 

memenuhi persyaratan maka sistem dinyatakan layak untuk digunakan, tetapi jika tidak 

maka harus dilakukan pengecekan dan perbaikan ulang. Pengujian program terhadap 

sistem yang baru ini dilakukan bersama pihak yang berkepentingan terhadap sistem 

tersebut. Pengujian ini juga bertujuan untuk menentukan apakah sistem dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ataukah justru sebaliknya 

(Kusrini, M.Kom.). 
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UAT (User Acceptance Test) merupakan salah satu metode pengujian, UAT 

menguji kesesuaian dan kehandalan sebagai syarat bahwa aplikasi tersebut telah dapat 

diterima oleh user. Dapat dikatakan UAT sebagai uji menemukan cacat baru yang 

tidak ditemukan oleh pemrogram, proses pengujian aplikasi baru melibatkan calon 

user, temuan cacat oleh user baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

dikumpulkan sebagai masukan berharga bagi programmer (Irianto, 2015). 

UAT (User Acceptance Test) digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi 

yang telah dibuat sesuai dengan spesifikasi serta kebutuhan pengguna. Pengujian ini 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada sejumlah responden, kemudian 

responden diminta mengisi satu jawaban yang mewakili. 


