BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Dasar Sistem Informasi
Istilah sistem bukanlah hal yang asing bagi kebanyakan orang.
Suatu sistem terdiri dari sistem-sistem bagian (subsistem) dan masing-masing
subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi.
Berikut penjelasan mengenai sistem.
Secara umum, sistem dapat diartikan sebagi kumpulan dari elemenelemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan sebagai satu kesatuan.
Pengertian ini sering dijumpai dalam ilmu Fisika maupun Biologi, misalkan
dalam ilmu Biologi sering mendengar istilah sistem pernafasan atau pun sistem
pencernaan. Dalam sebuah
memiliki

contoh

komponen-komponen

tersebut

seperti

sebuah

mulut,

sistem pencernaaan

lambung, hingga usus.

Komponen-komponen tersebut akan saling berhubungan satu sama lainnya
dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Mulyanto ( 2009:6 )

3.2 Sistem
Sistem adalah sebagai

sekelompok

komponen

yang

saling

berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima
input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur.
Suatu sistem mempunyai karakteristik yaitu komponen maupun elemen,
batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, pengolahan,
keluaran, sasaran, tujuan. (Mulyanto, 2009:2)
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Definisi sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur
yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu
kegiatan atau untuk menyelesaikan sautu sasaran yang tertentu. (Jogiyanto,
2009:1)
Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong,tetapi
sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan sistem lainnya.
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja
sama membentuk satu kesatuan. Apa bila suatu sistem merupakan dari sebuah
komponen sistem lainnya yang lebih besar, maka akan disebut dengan subsistem,
sedangkan yang lebih besat tersebut adalah lingkungannya.
Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan
suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi suatu proses sistem secara keseluruhan.
(Mulyanto, 2009:3)

3.3 Informasi
Informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah dan berguna
bagi penggunanya. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang
lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. (Jogiyanto, 2009:8)
Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif
dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Sedangkan kualitas dari
informasi tergantung dari tiga hal yaitu informasi harus akurat, tepat pada
waktunya, dan relevan.
Data

adalah

bentuk

material

atau bahan

baku

yang

belum

mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada penguna hingga

19

perlu diolah untuk menghasilan sesuatu yang lebih bermakna. (Mulyanto,
2009:15)

3.4 Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk
mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah
dan visualisasi dalam sebuah organisasi. (Laudon, 2010:46)
Sistem informasi dapat diartikan sebagai sistem yang menghasilkan
output berupa informasi yang berguna bagi tingkatan manajemen. Sistem
informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan

pengolahan

transaksi

harian,

mendukung

operasi, bersifat

manajerial dan kegiatan strategi suatu organisasi dan menyediakan pihak luar
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Jogiyanto, 2009:11)
Sistem informasi merupakan merupakan suatu komponen terdiri dari
manusia, tehnologi informasi, prosedur kerja yang memproses, menyimpan,
menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan. (Mulyanto,
2009:29)
Sistem informasi terdiri dari lima sumber daya yang dikenal sebagai
komponen sistem informasi, kelima sumber daya tersebut adalah manusia,
hardwere, softwere, data dan jaringan. Kelima komponen ini memainkan
peranan

yang sangat

kenyataannya

penting dalam sistem informasi. Namun

tidak semua sistem informasi

dalam

mencakup lima komponen
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tersebut

misalnya, sistem

informasi

pribadi

yang

mencakup jaringan

telekomunikasi. (Mulyanto, 2009:31)

3.5 Persediaan
Persediaan didefinisikan sebagai barang jadi yang disimpan atau
digunakan untuk dijual pada periode mendatang, yang dapat berbentuk bahan
baku serta disimpan untuk diproses, barang dalam proses manufaktur dan
barang jadi yang disimpan untuk dijual maupun diproses.
Barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi
bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang
disimpan untuk tujuan itu.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian persediaan merupakan barangbarang yang dimiliki untuk kemudian dijual atau digunakan dalam proses
produksi atau dipakai untuk keperluan non produksi dalam siklus kegiatan yang
normal.
Pengendalian persediaan dijalankan untuk menjaga tingkat persediaan
pada tingkat yang optimal sehingga diperoleh penghematan-penghematan pada
persediaan tersebut yaitu untuk menunjukkan tingkat persediaan yang sesuai
dengan kebutuhan dan dapat menjaga kontonuitas produksi dengan biaya yang
ekonomis. (Ristono, 2009: 5)

3.6 Administrasi
Pengertian administrasi mengandung makna adanya 1) tujuan yang harus
didapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu, atau pun kelompok, 2)

21

keterlibatan personel, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling
mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi, 3)
proses yang terus menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal kecil dan
sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit, 4) pengawasan atau kontrol
guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan, 5) tepat guna dan berhasil
supaya tidak terjadi penghambura-hamburan waktu, tenaga, biaya, dan juga
fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup
memadai, 6) hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur
utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya. (Tim Pengembang
Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007:149)

3.7 Gudang
Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi dan operasi
industri yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan barang jadi
yang belum didistribusikan. Selain untuk penyimpanan, gudang juga berfungsi untuk
melindungi bahan (baku dan pengemas) dan barang jadi dari pengaruh luar dan
melindungi barang dari kerusakan. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, maka
harus dilakukan pengelolaan pergudangan secara benar atau yang sering disebut
dengan manajemen pergudangan (Priyambodo, 2007).

3.8 Wawancara
Menurut Prabowo (2006) wawancara adalah metode pengmbilan data
dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah
dengan bercakap-cakap secara tatap muka.
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Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan
pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 2008) dalam proses
wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview
dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu
yang harus diliput tampa menentukan urutan pertanyaan.
Menurut Yin (2003) disamping kekuatan, metode wawancara juga
memiliki kelemahan, yaitu :
a. Retan terhadap bias yang ditimbulkan oleh kontruksi pertanyaan yang
penyusunanya kurang baik.
b. Retan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang
sesuai.
c. Probling yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang
akurat.
d. Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar
oleh interviwer.

3.9 Interaksi Manusia dan Komputer
Menurut Rizky (2006: 4), Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) adalah
sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem
komputer interaktif yang dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor
utama dalam lingkungan interaksinya.
Interaksi antara manusia dan komputer bertemu pada user interface (atau
yang sering disebut dengan interface) dimana ini meliputi software dan hardware.
Input diterima melalui hardware seperti keyboard dan mouse dan kemudian

23

diteruskan ke software yang kemudian diolah dan dikeluarkan dalam bentuk
tampilan pada layar ataupun pada hardware yang lain.

