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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem 

Menurut Mc. Leod (1995) mendefinisikan Sistem sebagai sekelompok elemen-elemen 

yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Menurut Scott (1996) sistem 

terdiri dari unsurunsur seperti masukan (input), pengolahan (processing), serta keluaran (output). 

Sedangkan menurut Rochim (2002:1) sistem bisa ditafsirkan sebagai kesatuan elemen yang 

memiliki keterkaitan. Beberapa elemen dapat digabung menjadi suatu unit, kelompok, atau 

komponen sistem dengan fungsi tertentu. Komponen sistem ini bisa dilihat, dianggap atau memang 

dirancang untuk berfungsi mandiri sebagai modul sistem. Dari ketiga pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama 

lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.2. Informasi 

 Menurut Jogiyanto (1999:692) informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari 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. Sedangkan menurut Bodnar (2000:1) informasi adalah data yang diolah 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Menurut Sidharta (1995: 

28) informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah sebuah 

data yang dikumpulkan dan diolah agar dapat berguna untuk diambil sebuah keputusan. 
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2.3.  Sistem Informasi 

Menurut Muhyuzir (2001:8) Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, 

dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang 

saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang 

menerimanya. Sedangkan menurut Sutabri (2005:36) “sistem informasi adalah suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi 

untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. 

 Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah 

informasi yang dikumpulkan dalam sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sebuah resource atau 

data-data yang didalamnya dapat terorganisir dan menjadi sebuah data baru. 

Di dalam sistem informasi terdapat beberapa komponen diantaranya: 

1. Hardware : CPU, Disk, Terminal, Printer 

2. Software : Sistem operasi, sistem basis data, program aplikasi 

3. Personil : Operator sistem, Penyedia masukan, Pengguna keluaran 

4. Data : Data yang tersimpan dalam jangka waktu tertentu 

5. Prosedur : Instruksi dan kebijaksanaan untuk mengoperasikan sistem 

2.4. Web Server  

MenurutSupardi (2010:2) Web server merupakan perangkat lunak yang mengolola 

(mengatur) permintaan user dari browser dan hasilnya dikembalikan ke browser. Contoh web 

server, adalah IIS ( internet information services) produk microsoft corp. 
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2.5. XAMPP 

Menurut Wicaksono (2008:7) XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk 

menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL dikomputer local”.  

XAMPP berperan sebagai server web pada komputer anda. XAMPP juga dapat disebut sebuah 

CPanel server virtual, yang dapat membantu anda melakukan preview sehingga dapat 

memodifikasi website tanpa harus online atau terakses dengan internet. 

2.6. MySQL 

Menurut Anhar (2010:45) “MySQL adalah  ”. MySQL berfungsi untuk mengolah 

database menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga kita bisa 

menggunakannya secara gratis. Pemograman PHP  juga sangat mendukung support dengan 

database MySQL. 

2.7. PHPMyadmin 

Menurut Sibero (2011:376) PhpMyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh 

phpMyAdmin.net. phpMyAdmin digunakan untuk administrasi database MySQL. Program ini 

digunakan untuk mengakses database MySQL. Perintah untuk membuat tabel dapat menggunakan 

form yang sudah tersedia pada PhpMyAdmin atau dapat langsung menuliskan script pada menu 

SQL. PhpMyAdmin dijalankan dengan cara mengetik http://localhost/phpmyadmin pada web 

browser.  

Menurut Arief (2011:429) phpMyAdmin adalah salah satu aplikasi GUI (Graphical User 

Interface) yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Sedangkan Menurut Kurniawan 

(2008c:8) PhpMyAdmin adalah halaman yang terdapat pada web server. Fungsi dari halaman ini 

adalah sebagai pengendali database MySQL menggunakan web server. 
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2.8. Basis Data 

Waliyanto, dalam Muiz (2007) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem basis 

data merupakan suatu gabungan dan juga perpaduan antara basis data (database) dengan suatu 

sistem manajemen basis data (SMBD) atau yang juga  lebih sering dikenal dengan istilah DBMS 

(Database Management Sistem).  Sedangkan menurut Date (dalam Muiz, 2007) mengatakan 

bahwa sistem basis data pada dasarnya dapat dianggap sebagai tempat atau lokasi untuk 

sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi, 

dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. 

Menurut Kusrini (2007:2) basis data adalah kumpulan data yang berelasi. Data sendiri 

merupakan fakta mengenai obyek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka, 

deretan karakter, atau simbol). Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

basisdata adalah 

1. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa 

tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu, untuk memenuhi kebutuhan. 

3. Kumpulan file atau label atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media 

elektronik. 
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2.9. PHP 

 PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Prepocessor", yaitu bahasa pemrograman yang 

digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa 

digunakan bersamaan dengan HTML. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 

1994. Pada awalnya PHP adalah sinngkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti 

menjadi FI ("Forms Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: 

Hypertext Prepocessor" dengan singkatannya "PHP". PHP versi terbaru adalah versi ke-5. 

Berdasarkan survey Netcraft pada bulan Desember 1999, lebih dari sejuta site menggunakan PHP, 

di antaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan RedHat. 

 

 


