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BAB II 

LANDASAN TEORI 

      Pada bab ini akan di jelaskan tentang teori-teori yang menjadi rujukan pada 

penelitian ini. Pembahasan pada landasan teori ini meliputi : pengertian sistem 

informasi,pengertian sistem inventaris barang, DataBase MySQL,Web PHP,HTML,  
java Scripts. 

2.1  Sistem 

System adalah elemen yang saling terhubung satu sama lain yang dimkasud untuk 

mencapai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa sub system yang saling 

berinteraksi demi mencapai satu tujuan. (Hartono,2000) 

2.1.1 Karakteristik Sistem 

      System ini memiliki karakteristik tertentu antara lain mempunyai  komponen, 

batas system, lingkungan system,penghubung,masukan system, 

keluaran,pengolahan,dan sasaran serta tujuan(hartono,2000). 

2.1.2 Arsitektur Sistem Informasi 

 Suatu pemetaan dan rencana kebutuhan suatu informasi didalam suatu organisasi 

(Turban,McLean,Wetherbe,1999),arsitektur ini berguna  untuk arahan di masa 

mendatang. 

2.2 informasi 

      Informasi adalah pemrosesan data  agar dapat mengurangi ketidakjelasan dalam 

suatu keaaan.informasi ini juga dapat diartikan sebagai pengambil keputusan  dari 

proses yang menggambarkan suatu kejadian(Hartono,1999) . 

2.2.1  ciri informasi   

         sistem informasi memiliki ciri-ciri berikut ini: 

1. Informasi bisa benar ataupun bisa salah tergantung dari pembacanya.

2. Informasi tambahan yang baru dapat memperbarui informasi
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2.2.2  kualitas informasi   

     Tiga faktor yang mempengaruhi dari kualitas informasi anatara lain yaitu 

kekakuratan,ketepatan dan kesesuaian (Hartono,2000) 

a. Keakuratan  

          Informasi tidak boleh salah artinya harus jelas tidak ada kesalahan dalam 

mencerminkan maksud dai informasi tersebut.. 

b.  Ketepatan waktu  

   Informasi yang akan diterima tidakboleh informasi yang sudah lama maka dari 

itu informasi ini harus update dan penerima tidak boleh terlambat mendapatkan 

informasi. 

 c.Kesesuaian  

   Informasi memiliki banyak manfaat tergantung bgaimana cara memandang dan 

mengelola informasi tersebut. 

2.3 Sistem Informasi 

      Sistem informasi adalah system didalam organisasi  yang merupakan kombinasi 

dari berbagai elemen yang ditujukan untuk mencapai jalur komunikasi yang penting 

memproses transaksi tertentudan memberikan sinyal kepada manajemen dalam 

mengambil setiap keputusan(Hartono,2000). 

2.3.1 klasifikasi Sistem Internal 

         Klasifikasi pengelompokan sistem informasi  

a. Sistem abstrak (abstrak system) 

Sistem abstrak adalah sistem yang memiliki gagasan hubungan antara 

manusia dengan tuhan dimana terdapat ide yang tidak akan terana nampak. 

b. Sistem fisik (physical system) 

c. Sistem tertentu (determinisitic system)  

d. Sistem tak tentu (probabilistic system ) 

e. Sistem tertutup (close system) 
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f. Sistem terbuka (open system)  

2.4  Sistem inventaris barang 

 Inventarisasi barang merupakan data yang tercatat  berhubungan dengan 

barang atau aset dalam perusahaan tersebut.pada umumnya kegiatan  invntarisas 

barang adalah pencatatan pengadaan barang, penempatan, mutasi dan pemeliharaan 

(Lestari, 2011). 

2.5 Teknologi Sistem Informasi berbasis Web  

2.5.1 DataBase Mysql 

    Mysql  adalah perangkat lunak manajemen basis data atau dbms dengan 6juta 

instalasi diseluruh dunia ,mysql juga tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah 

lisensi GNU(General Public Lisensi) ,perankat lunak mysql ini disponsori oleh 

perusahaan komersial MySQL AB dimana memegang cipta hampir atas semua kode 

sumbernya.dua orang swedia dan satu orang finlandia yang mendirikan mySQL. 

2.5.2 Bahasa Pemrograman PHP                                                             

   PHP  menjadi bahasa pemrograman powerfull sehingga tidak hanya digunakan 

untuk mendasain web sederhana akan tetatpi digunakan untuk mendesain 

wordpress,Wikipedia jomla dan lainya. 

2.5.3 HTML (Hypertext Markup Languaage) 

      Bahasa markup internet yang berisikan symbol dan kode yang disimpan dalam 

sebuah file sehingga bisa ditampilkan di website.Kegunaan HTML ini cukup banyak 

antara lain yaitu untuk membuat halaman web,sebagai fondasi bagi sebuah website 

jika tidak menggunakan HTML sebagai fondasi kita tidak bisa 

mengimplementasikan bahasa pemrograman lainya seperti CSS dan javascript. 

 


