
4 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini akan di jelaskan mengenai teori menjadi panduan pada proses penelitian 

penulis.  Pembahasan pada landasan teori ini meliputi : pengertian sistem informasi, 

pengertian sistem penggajian, DataBase MySQL, Web PHP, HTML. 

2.1 Sistem 

  Sistem merupakan elemen yang terkait serta terhubung dengan tujuan membentuk 

kesatuan  terbentukdari  dua komponen atau lebih yang saling berinteraksi demi menggapai 

satu tujuan (Hartono,2000) 

2.1.1 Karakteristik Sistem  

Karateristik sistem memiliki sifat yang terdiri dari komponen, batasan sistem, 

lingkungan sistem,  terhubung, masukkan, output, pengelolah dan tujuan (hartono,2000). 

Satu buah system web terdiri menjadi berbagai komponen yang saling berkaitan untuk 

mencapai sebuah tujuan. Komponen yang saling berkaitan tersebut  terletak di dalam sebuah 

sistem yang bernama sub sistem. Sub sistem tersebut harus selalu berkaitan. 

2.1.2 Arsitektur Sistem Informasi 

Sebuah arsitektektur sistem informasi adalah sebagai perencanaan kebutuhan sistem 

di dalam suatu lembaga (Turban, McLean,Wetherbe,1999). 

Desain sebuah sistem jaringan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga 

(zwass,1998). Arsitektur dari sistem adalah sebuah desain yang saling terhubung untuk 

menggambarkan karakteristik dari sebuah sistem tersebut. Keberagaman desain yang  

menggambarkan bagian aspek yang beda dari sebuah system. Sedangkan arsitektur 

sisteminformasi diuraikan menjadi 4 bagian yaitu arsitektur bisnis, arsitektur fungsional, 

arsitektur perangkat lunak dan arsitektur jaringan yang bertujuan agar teknologi informasi 

dapat memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. 

2.2 Siklus Hidup Sisitem Informasi 

 Siklus system informasi ialah dengan melakukan penyesuaian untuk merancang dan 

menganalisis sistem dimana sistem tersebut telah berkembang secara spesifik, kegiatan 

penganalisis dan aktifitas yang muncul secara simultan. Aktifitas tersebut dilakukan berkali-
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kali dengan kegiatan yang saling tumpang tindih satu sama lain dalam  mencapai tujuan 

tanpa langkah yang terpisah. Siklus hidup sistem informasi dibagi menjadi beberapa bagian 

yaitu identifikasi peluang tujuan, syarat informasi, analisa kebutuhan system, perancang 

system, dan dokumentasi perangkat software. 

2.2.1 Klasifikasi Sistem  

      Dengan cara pandang yang berbeda, pengklarifikasian sistem dilakukan dengan cara : 

1. System fisik dan abstrak  

Sistem fisik adalah sistem yang berbentuk, tampak atau dapat dilihat 

sedangkan abstrak system berisi ide yang tidak berwujud. 

2. System tertentu dan taktertentu 

Sistem tertentu adalah kinerja sistem yang bisa di prediksi.  Sedangkan system 

taktentu adalah sistem memiliki kondisi tidak teratur dan tidak tertebak. 

3. System terbuka dan tertutup 

System terbuka meruapakan sebuah system yang dapat terpengaruh.  Dan 

sysstem tertutup ialah system yang tidak bisa terpengaruh. 

4. Sistem buatan dan alamiah  

System buatan merupakan hasil perancangan manusia sedangkan system 

alamiah adalah hasil dari alam. 

2.3 Data  

Data merupakan penjabaran dari suatu kejadian, transaksi, benda dan aktifitas tidak 

memiliki arti ataupun tidakdapat mempengaruhi terhadap pemakai. Data dapat berupa nilai 

teks, terformat, citra, audio dan video (Hartono ,2000) . 

Data yang telah diformat ialah data yang menggunakan suatu format tersendiri. 

Sebagai contoh, data berbentuk waktu serta nilai mata uang. 

2.4   Informasi 

Informasi adalah sebuah data yang telah dikonfirmasi dan dinyatakan sebagai benar 

dimana data tersebut merelesiasikan tentang sebuah kejadian, gambaran atau ungkapan yang 

berguna dalam mengambil sebuah keputusan (Hartono,1999) . 

2.4.1 Ciri –ciri informasi   

Ciri-ciri dari informasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Salah atupun benar, apabila penerima informasi mendapatkan data yang salah maka 

akan sama dengan yang benar. 

2. Tambahan, berita akan bertambah dan berkembang sesuai data. 

3. Korektif, berita maupun informasi akan menjadi lebih spesifik lagi. 

2.4.2 Kualitas informasi  

Informasi akan menjadi berkualitas apabila terdiri dari 3 bagian yaitu ketepatan 

waktu, keakuratan serta kesesuaian  (Hartono,2000). 

a. Keakuratan  

Informasi harus sudah dilakukan kroscek terlebih dahulu untuk 

menghilangkan makna ambigu serta harus jelas agar menjadi lebih akurat. 

b.  Ketepatan waktu  

Pemberian informasi harus tepat waktu karena jika sebuah informasi 

terlambat diberikan itu akan menjadi sebuah pengaruh yang besar terhadap 

pengambilan keputusan kedepannya. 

c. Kesesuaian 

Informasi akan memiliki suatu nilai apabila informasi tersebut merupakan 

sebuah kebutuhan fungsional bagi pemakainya. 

2.5  Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan sekumpulan dari orang, media, teknologi, prosedur 

yang membentuk suatu kelompok yang memiliki suatu tujuan yang sama dalam sistem 

informasi untuk memberi signal penting terhadap sebuah management eksternal yang sangat 

berguna dalam pengambilan sebuah keputusan yang efektif. (Hartono,2000). 

2.5.1 Klasifikasi Sistem Internal 

Klasifikasi pengelompokan sistem informasi (Yakup,2012) berdasarkan pada: 

a. Sistem abstrak  

System abstrak merupakan suatu sistem yang tidak berbentuk ataupun tidak 

terlihat karena berbentuk sebuah ide pokok. 

b. Sistem fisik 

System fisik merupakan sebuah sistem yang dapat disentuh, dirasakan serta 

berbentuk dan berwujud. 

c. Sistem tertentu 
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System tertentu merupakan sebuah sistem dimana kedapannya sudah dapat 

diprediksi tentang apa yang akan terjadi seperti sebuah sistem komputer. 

d. Sistem tak tentu 

System tak tentu merupakan sebuah system yang memilik sifat berubah-ubah 

ataupun tidak dapat ditebak apa yang akan terjadi kedepannya. 

e. Sistem tertutup  

System tertutup ialah sebuah system yang tidak dapat menyesuaikan diri, 

melakukan pendekatan, berinteraksi sehingga system tersebut tidak dapat 

dipengaruhi oleh pihak luar. 

f. Sistem terbuka  

System terbuka merupakan sebuah system yang membutuhkan suatu 

pendekatan diri, interaksi dan membutuhkan pihak kedua. 

2.6   Pengertian Sistem Penggajian 

System penggajian merupakan sebuah system yang memiliki fungsional dalam 

pembayaran jasa yang telah dilakukan pekerja melalui sebuah prosedur penghitungan waktu 

kerja, overtime, tunjangan, maupun prosedur yang lainnya. (Baridwan, Z., 2001, Sistem 

Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, Cetakan kelima, Edisi kelima, Penerbit BPFE, 

Yogyakarta) 

2.7   DataBase Mysql 

Mysql adalah perangkat lunak sistem manejemen basisdata SQL atau DBMS dengan 

sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MYSQL AB menciptakan MYSQL tersebut sebagai 

perangkat lunak yang dapat di unduh secara  gratis di bawah lisensi GNU Generial public 

license (GNL), tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus- kasus 

tertentu dimana penggunaanya tidak sesuai dengan pengunaan GPL (Hartono, 2000). 

MYSQL merupakan sebuah implementasi sebuah server database open source yang 

difungsikan sebagai pembuat Web ataupun aplikasi. Mysql sendiri telah dikembangkan 

diamana umumnya dapat digunakan bersamaan dengan PHP dalam pembuatan sebuah system 

yang berbasis web (Hartono, 2000). 

Untuk (DBMS) bisa dikatakan telah efektif apabila dalam pengoperasiannya saat 

menjalankan perintah SQL dapat berfungsi sesuai fungsional yang diinginkan pengguna. 
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Keunggulan yang ada pada Mysql salah satunya adalah dari performa kecepatannya yang 

menajubkan dalam menangani sebuah query yang sederhana.  

2.8 Web PHP 

2.8.1 Bahasa Pemrograman PHP 

PHP adalah sebuah script bahasa yang di fungsionalkan dalam pembuatan sebuah 

system berbasis web ataupun CMS, dimana script tersebut disatukan ke dalam sebuah 

HTML. PHP banyak digunakan karena dalam pengoperasiannya dapat menciptakan sebuah 

web yang dinamis. 

Saat ini PHP dapat di unduh secara gratis dan dapat digunakan oleh banyak orang, 

kebanyakan orang banyak menggunakan PHP karena sangat ringan didalam penggunaannya, 

serta PHP sendiri dapat digabungkan menjadi satu bersamaan dengan HTML dalam 

menampilkan sebuah interface antarmuka. PHP merupakan bahasa pemrograman web yang 

bersifat server–side dan embedded secripting dengan HTML dimana script menyatu dengan 

HTML dan berada dengan server. Artinya adalah sintaks dengan code-code HTML 

dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis maupun 

pengolahan data di server. 

PHP dapat membuat berbagai macam aplikasi yang berbasis web. Kelebihan utama 

pada PHP sendiri adalah kecepatan konekstivitas sistem databasenya di dalam sebuah 

sebuah web. Sistem data base yang dapat didukung oleh PHP antara lain MYsQL, SYbase, 

Sql lite, oracle. 

2.9 HTML (Hypertext Markup Languaage) 

Menurut Sampurna (1996): HTML merupakan sebuah Web atau bahasa markup 

yang berisikan kode teks yang ditujukan untuk menampilkan sebuah system interface 

dimana system tersebut dapat dilihat oleh semua orang. 

HTML sendiri difungsionalkan sebagai pembuatan halaman web interface, dijadikan 

sebuah pondasi website, difungsikan dalam penandaan sebuah elemen ataupun bagian dari 

web.  


