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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 akademik, DataBase MySQL,Web PHP,HTML,  

java Scripts. 

2.1  Sistem  

      Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terikat atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk    mencapai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih 

komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

(Hartono,2000) 

 

2.1.1 Karakteristik Sistem  

      Suatu sistem mempunyai karateristik atau sifat sifat tertentu ,yaitu 

mempunyai komponen   (componenent), batas sistem (boundary),lingkungan luas 

sistem (environments),penghubung (interfrace) masukan (input) keluaran 

(output), pengolah (process) dan sasaran (objectives)atau tujuan (goal) 

(hartono,2000). 

      Sebuah sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam 

mencapai tujuan atau sasaran . Unsur –unsur yang saling melengkapi tersebut  

terdapat di dalam sistem yang disebut dengan nama subsistem. Subsistem 

tersebut harus selalu berhubungan dan berinteraksi melalui komunikasi yang 

relevan sehingga sistem dapat bekerja secara efektif dan efesien. 

2.1.2 Arsitektur Sistem Informasi 

        Arsitektektur sistem informasi terkadang disebut juga sebagai arsitektur 

teknologi informasi, arsitektur sistem informasi atau infrastruktur teknologi 

informasi. Adapun beberapa definsi menegenai arsitektur sistem informasi adalah 

sebagai berikut pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam 

suatu organisasi (Turban, McLean,Wetherbe,1999). 
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        Bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih (Laudon & 

Laudon,1998). 

         Desain sistem computer secara keseluruhan termasuk sistem jaringan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik (zwass,1998) 

         Arsitektur dari sistem merupakan sekumpulan dari model- model terhubung 

yang menggambarkan sifat dasar dari sebuah sistem. Keanekaragaman dari 

banyak model menggambarkan bagian yang berbeda dan aspek atau pandangan 

yang berbeda dari suatu sistem. Komponen merupakan blok pembangunan : 

sistem dapat dibangun dengan cara menyatukan sekumpulan komponen 

komponen berdasarkan aturan tertentu. Pandangan berbeda dari tiap komponen 

bukan berarti komponen –komponen tersebut berlaku sebagai sebuah sistem yang 

berdiri sendiri. Biasanya ,sudut pandang dari suatu sistem terbagi menjadi 

beberapa sudut pandangan yaitu sudut pandang bisnis, sudut pandang fungsional 

dan sudut pandang teknis masing-masing dari sudut pandang tersebut dapat 

dipecahkan lagi jadi beberapa bagian. Sebagai contoh sudut pandang teknis dapat 

dipecah lagi menjadi sudut pandang softwere dan sudut pandang jaringan. 

Sedangkan arsitektur sistem informasi dapat dipecah menjadi empat level yaitu: 

1.Busness architecture. 

2.Fungction architecture. 

3.Sofwere architecture. 

4.Network architecture.  

Atau sistem informasi berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau 

menjadi cetak-biru (blueprint) untuk arahan dimasa mendatang. Sedangkan 

tujuannya adalah agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis 

strategis organisasi. 
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2.2 Siklus Hidup Sisitem Informasi 

      Menurut E.Kendall & Julie. Kendall, (2003:11) mengatakan bahwa: 

Siklus hidup sistem informasi adalah pendekatan melalui beberapa tahap untuk 

menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah 

dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan 

penganalisis dan pemakai secara spesifik dan beberapa aktifitas muncul secara 

simultan ,dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam tahap 

dengan aktifitas yang saling tumpang tindih satu sama lain dan menuju tujuan 

terakir dan tidak dalam langkah-langkah terpisah. Siklus hidup sistem informasi 

dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Mengidentifikasi masalah peluang dan tujuan  

Di tahap pertama dari siklus hidup sistem informasi ini, penganalisis 

mengedintifikasi masalah, peluang dan tujuan yang akan dicapai penganalisis 

menentukan dengan tepat berbagai masalah, peluang adalah situasi dimana 

penganalisis yakin bahwa peningkatan bisa dilakukan melalui penggunaan 

sistem informasi terkomunitasasi, mengidentifikasi tujuan menjadi komponen 

terpenting pada tahap ini.  

2. Menentukan syarat-syarat informasi  

Dalam tahap berikutnya penganalisis memasukan apa saja yang menentukan 

syarat-syarat informasi diantaranya perangkat-perangkat yang digunkan untuk 

menetapkan syarat-syarat informasi di dalam bisnis diantaranya menetukan 

sampel dan memeriksa data mentah, wawancara ,mengamati perilaku 

membuat keputusan penganalisis berusaha keras untuk memahami informasi 

apa yang dibutuhkan pemakai agar bisa ditampilkan dalam pekerjaan. 

3. Menganalisis kebutuhan sistem  

Dalam tahap berikutnya yaitu menganalisis kebutuhan sistem perngkat dan 

teknik tertentu akan membantu penganalisis menentukan kebutuhan perngkat 

yang dimaksud adalah penggunaan diagram aliran data untuk menyusun daftar 

input proses dan output. 
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4.Merancang sistem  

Dalam tahap desain dari siklus hidup sistem informasi, penganalisis 

menggunakan informasi yang terkumpul sebulumnya untuk mencapai 

desain sistem informasi yang logic.  

5.Mengembangkan dan mendokumntasikan perngkat lunak  

Dalam tahap ini siklus hidup sistem informasi,penganalisis bekerjasama 

dengan pemrogram untuk mengembangkan suatu perngkat lunak awal yang 

diperlukan penganalisis juga bekerjasama dengan pemakai untuk 

mengembangkan dokumentasi perangkat lunak yang efektif.    

   

2.2.1 Klasifikasi Sistem  

        Dari berbagai sudut pandang ,sistem dapat di klarifikasikan sebagai berikut : 

1. Sistem abstarak dan sistem fisik  

Sistem abstrak adalah system yang berupa pemikiran atau ide yang 

tidak tampak   secara  fisik sedangkan sistem fisik adalah sistem yang 

tampak secara fisik atau yang dapat dilihat. 

2.  Sistem tertentu (deterministic system) dan tak tertentu (probabilistic 

system) Sistem tertentu (deterministic system) adalah sistem yang 

oprasinya dapat diprediksi.  Sedangkan sistem tak tentu (probabilistic 

system) adalah sistem yang kondisi masa depanya tidak dapat diprediksi 

karena mengandung unsur probabilitas. 

3.   Sistem tertutup dan sistem terbuka  

 Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan 

terpengaruh dengan   lingkungan luarnya. 

4.    Sistem alamiah dan sistem buatan  

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam , tidak 

melalui melalui proses alam. Sedangkan sistem buatan adalah sistem 

yang dirancang oleh manusia 
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2.3 Data  

      Data adalah diskripsi tentang benda ,kejadian ,aktifitas,dan transkasi yang 

tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh langsung kepada pemakai .Data 

dapat berupa nilai terformat ,teks,citra,audio dan video (Hartono ,2000) 

     Data yang terformat adalah data dengan suatu format tertentu .Misalnya ,data 

yang menyatakan tanggal,jam ,atau menyatakan nilai mata uang . 

Teks adalah sederetan huruf ,angka,dan symbol- symbol khususnya misalnya 

“+” dan “s”) yang kombinasinya tidak tergantung pada masing –masing item 

individual contoh teks adalah Koran. Citra (image) adalah data dalam bentuk 

gambar .citra dapat berupa grafik ,foto,hasil rontogen dan tanda tangan ataupun 

gambar yang lain. Audio adalah data dalam bentuk suara, instrument music 

,suara orang atau suara binatang ,gemrecik air ,detak jantung merupakan 

beberapa contoh data audio. 

2.4 informasi 

      Informasi adalah suatu data yang telah diproses sehingga dapat mengurangi 

ketidak jelasan tentang keadaan atau suatau kejadian . sedangkan kata data itu 

sendiri adalah fakta atau kenyataan yang sebenarnya . informasi juga dapat  

difinisikan 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 (Hartono,1999) . 

2.4.1  ciri –ciri informasi   

          Dalam lingkup sistem informasi memiliki ciri- ciri seperti yang dijelaskan 

dibawah ini: 

1. Benar atau salah ,dapat berhubungan dengan realitas atau tidak . Bila 

penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama 

seperti yang benar. 

2. Baru Informasi  dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya   

3. Tambahan ,informasi dapat memperbaruhi atau memberi tambahan 

baru pada informasi yang telah ada. 
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4. Korektif .informasi data menjadi suatu korektif atas salah satu 

informasi sebelumnya. 

2.4.2  kualitas informasi   

          Kualitas dari suatu informasi (quality or information )tergantung dari tiga 

faktor , yaitu kekuatan (accurate), ketepatan waktu (timeliness),dan kesusuaian 

(relevance) (Hartono,2000) 

a. Keakuratan  

   Informasi harus bebas dari kesalahan- kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan . Akurat juga biasa di artikan informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 

b. Ketepatan waktu  

      Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah usang tidak akan mempunyai nilai karena informasi merupakan 

landasan pengambilan keputusan sehingga bila informasi terlambat maka 

keputusan yang diambil menjadi tidak sesuai dengan keadaan. 

c. Kesesuaian  

       Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya kesesuaian 

untuk  tiap-tiap  orang berbeda –beda tergantung dari cara memandang dan 

dan memperlakukan informasi  penting bagi menejemen dalam pengambilan 

keputusan . informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (information 

system) atau disebut juga dengan processing system atau  information 

processing system atau information generating system. 

 

2.5 Sistem Informasi 

      Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

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

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang di tunjukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting,memprosestipe transaksi rutin tertentu, member sinyal 

kepada manajemen dan yang lainya terhadap kejadian- kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambilan keputusan yang cerdik (Hartono,2000). 
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2.5.1 klasifikasi Sistem Internal 

         Kelasifikasi pengelompokan sistem informasi (Yakup,2012) berdasarkan 

pada: 

a. Sistem abstrak (abstrak system) 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak tampak secara fisik. Sistem teologika yang berisi gagasan tentang 

hubungan manusia dengan tuhan merupakan contoh abstrak system. 

b. Sistem fisik (physical system) 

Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik ,sistem komputer ,sistem 

akutansi ,sistem produksi ,sistem sekolah ,dan sistem transportasi 

merupakan contoh physical system. 

c. Sistem tertentu (determinisitic system) 

Sistem tertentu adalah sistem yang beroprasi dengan tingkah laku yang 

dapat diprediksi ,interkasi antara bagian dapat dideteksi dengan pasti 

sehingga keluarnya dapat diramalkan. Sistem computer sudah 

diprogramkan ,merupakan contoh deterministic system karena program 

computer dapat diprediksi pasti.  

d. Sistem tak tentu (probabilistic system ) 

Sistem tak tentu adalah suatu sistem yang kondisi masa depannya tidak 

dapat diprediksi karena mengandung unsur probalitias. Sistem arisan 

merupakan contoh probabilistic system karena sistem ini tidak dapat 

diprediksi dengan pasti. 

e. Sistem tertutup (close system) 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak bertukar materi ,informasi , 

atau energi dengan lingkungan . sistem ini tidak berinteraksi dan tidak 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan , misalnya reaksi kimia dalam tabung 

teresolasi.  

f. Sistem terbuka (open system)  

Sistem ini adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan 

dipengaruhi oleh lingkunganya . sistem perdagangan merupakan contoh 

open system, karena dapat dipengaruhi oleh lingkungan.  
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2.6  Pengertian Sistem Akademik 

        Sistem informasi akademik adalah sistem yang memberikan layanan 

informasi yang berupa data dalam hal yang berhubungan dengan akademik. 

Dimana dalam hal ini pelayanan yang diberikan yaitu seperti : penyimpanan 

data untuk siswa baru , penetuan kelas , penetuan jadwal pelajaran ,pembuatan 

jadwal mengajar ,pembagian wali kelas , proses penilaian .(Imedia & Erik, M. 

2014,’perancangan sistem informasi akademik pada seklolah dasar negri 

Sukajadi 9 Bandung’, jurnal sistem informasi akademik ,vol.3,no.4,Maret.,47-

48) 

 

2.7 DataBase Mysql 

       Mysql adalah sebuah prangkat lunak sistem manejemen basis data SQL atau 

DBMS yang multithread, multi-user , dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh 

dunia. MYSQL AB membuat MYSQL , tersebut sebagai perngkat lunak gratis 

di bawah lisensi GNU Generial public license (GNL),tetapi mereka juga 

menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus- kasus dimana penggunaanya 

tidak cocok dengan pengunaan GPL (Hartono, 2000). 

      MYSQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen berbasis data 

reasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL 

(general pubic license). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan 

MYSQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan 

produk turunan yang bersifat komersial MYSQL sebenrnya merupakan turunan 

salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya ,SQL 

(structured querty language). SQL adalah konsep pengoprasian basis data 

tertutama untuk seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoprasian 

data dikerjakan dengan mudah secara otomatis (Hartono, 2000). 

      Kehandalan suatu sistem basis data (DBMS) dapat ketahuan dari cara kerja 

pengotimasi-nya dalam melakukan proses perintah- perintah SQL yang dibuat 

oleh pengguna maupun program – program aplikasi yang memanfatkan sebagai 

peladen basis data non- transaksi. Pada modus oprasi non-transaksi ,MYSQL 

dapat dikatakan unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan perangkat lunak 
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peladen basis data kompetator lainya. Namun demikian pada modus non-

transaksi tidak ada jaminan atas rehabilitas terhadap data yang tersimpan , 

karena modus non-transakasi hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak 

membutuhkan rehabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web 

(wordpress), CMS,dan sejenisnya. Untuk kebutuhan sistem yang di tunjukan 

untuk bisnis sangat di sarankan untuk menggunkan modus basis data transakasi, 

hanya saja sebagai konsekunsinya untuk kerja MYSQL pada modus transkasi 

tidak secepat unjuk kerja pada modus non-transaksi. 

 

2.8  Web PHP 

2.8.1 Bahasa Pemrograman PHP 

          PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu PHP juga bias digunakan sebagai bahasa 

pemrograman umum PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

dan sekrang dikelola oleh the PHP Grup. Pada awalnya PHP merupakan singkatan 

dari personal home page. Sesuai dengan namanya PHP digunkan untuk membuat 

website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembanganya, PHP menjelma menjadi 

bahasa pemrograman web yang powerfull dan tidak hanya digunkan untuk 

membuat halam web yang sederhana , dan juga membuat website yang popular 

yang digunakan oleh jutaan orang seperti Wikipedia , wordpress, dan joomla. 

           Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext preprocessor, sebuah 

kepanjangan rekrusif. Yakini permainan kata dimana kepanjanganya terdiri dari 

singkatan itu sendiri: PHP Hypertext preprocessor. PHP dapat digunakan dengan 

gratis (free) dan bersifat open source ,PHP dirilis dalam lisensi PHP license sedikit 

berbeda dari lisensi GNU Generial public license (GPL) yang biasanya digunkan 

untuk proyek Open source. 

            Pemrograan PHP dapat berdiri sendiri ataupun disispkan di antara kode 

HTML sehingga dapat ditampilkan bersama dengan kode-kode HTML tersebut 

dengan syarat web server harus support dengan PHP. Dalam pemakaian 

pemrograman PHP ditambahkan dengan mengapit program tersebut dengan tanda 

<? Dan ?> atau <?PHP dan?>. File HTML yang telah diperbarui pemrogramanya 

PHP harus diganti ekstensinya menjadi PHP sesuai dengan konfigurasinya pada 
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web server. 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 printah- printah yang kita 

berikan akan sepenuhnya dijalnkan oleh server. PHP dikenal sebagai bahasa 

scripting yang menyatu dengan tag HTML dieksekusi di server dan digunakan 

untuk membuat halaman web yang dinamis maupun pengolahan data di server. 

       Seluruh aplikasi berabsis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan 

yang paling utama PHP adalah pada koneksivitasnya dengan sistem database 

didalam web. Sistem data base yang dapat didukung oleh PHP antara lain MYSQL, 

oracle, Sybase, postgreSQL, SQL lite. 

 

2.9  HTML (Hypertext Markup Languaage) 

        Menurut Sampurna (1996): WEB adalah sekelompok kode berbasis teks yang 

sederhana dan universal disebut Hypertext Markup Languaage (HTML). Karena 

berbasis teks ,HTML dikenali dan terjemahkan segala jenis computer dalam bentuk 

tampilan informasi yang sama . HTML adalah kreasi tim burners lee, ilmuawan 

European Laboratory For particle Physics (CERN – organisasi penelitian 18 negara 

Eropa ) di geneva swiss. Maret 1989 tim meperkenalkan WEB dan HTML sebagai 

setandard anatar muka distribusi informasi di internet yang mampu menggabukan 

teks, grafik dan multimedia dengan metode navigasi menu pada mesin UNIX.  

         HTML digunakan untuk membangun suatu halaman web. Sekalipun banyak 

orang menyambutnya sebagai suatu bahasa pemrograman. HTML sebenarrnya sama 

sekali bukan pemrograman , karena seperti tercermin dari namanya HTML adalah  

suatu bahasa mark up (penandaan) terhadap salah satu dokumen teks. Tanda tersebut 

digunakan untuk menentukan format atau style dari teks yang ditanda.  
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2.10  JavaScript  

       JavaScript adalah bahasa  pemrograman  yang  sederhana  karena bahasa ini  

tidak dapat digunakan untuk membuat aplikasi ataupun apllet.  Dengan  javascript 

kita dapat dengan  mudah membuat sebuah halaman web yang  interaktif . 

(Hardjono,2006) 

      Sedangkan menurut Ellswoth dan Mathew(2000), javascript  adalah pendekatan  

lain  untuk membuat hal web menjadi interaksi pengguna dengan halaman web 

,javascrpt dapat langsung digabungkan dengan HTML tanpa harus di compile terlebih 

dahulu 
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