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3.1. Sistem 

Untuk mengetahui suatu sistem dapat diperoleh dengan cara 

memperhatikan ciri-ciri yang ada pada suatu sistem dan intetraksi dari unsur-

unsur yang saling terkait atau saling mempunyai hubungan serta keterpaduan 

dengan unsur-unsur lainnya yang ada dalam suatu wadah serta mempunyai suatu 

tujuan yang lebih ditetapkan.Sistem berasal dari kata Yunani yaitu “Systema” 

yang berarti kesatuan, yaitu suatu kesatuan atau keseluruhan dari bagian-bagian 

yang mempunyai hubungan dan saling ketergantungan satu sama lainnya untuk 

mencapai tujuan tertentu.Menurut Mulyadi (2006:4) Sistem pada dasarnya adalah 

Sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

3.2. Informasi 

Informasi menurut Gordon B. Davis adalah data yang telah diolah 

menjadisebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 

mengambilkeputusan saat ini atau yang akan datang (Davis, 1995:28). 

3.3. Sistem Informasi 

Sistem informasi berasal dari dua kata yang saling berhubungan yaitu 

antara sistem dan informasi.Sistem adalah suatu kerangka kerja yang sangat 

terpadu serta mempunyai satu sasaran atau lebih. Informasi berbeda dengan data, 

data adalah keadaan yang ada dan belum diproses belum lanjut, sedangkan 
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informasi adalah data-data yang telah diproses dan dibentuk sebagaimana 

mungkin agar lebih bernilai bagi penggunanya. Maka sistem informasi adalah 

suatu kerangka kerja dimana sumber daya manusia dan teknologi dikoordinasikan 

untuk mengubah input (data) menjadi output (informasi) guna mencapai sasaran 

perusahaan. (Joseph. W. Wilkinson, 1993:3-4) 

3.4. Penggajian 

Gaji adalah satu penerimaan yang sah akibat hubungan kerja, dimana 

setiap pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan 

gaji berdasarkan peraturan atau ketentuan penggajian yang berlaku di perusahaan. 

Mengingat setiap pekerjaan dalam organisasi mempunyai pengharapan atas 

sesuatu dari organisasi, sebagai penghargaan atas jerih payah pekerja selama 

bekerja dan suatu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu 

perusahan karena denga gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya.(Hariandja. 2002:34) 

3.5. Absensi 

Absensi adalah suatu pendataan kehadiran , bagian dari pelaporan 

aktifitassuatu institusi, atau komponen institusi itu sendiri yang berisi data-data 

kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari 

dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang 

berkepentingan.( Moekijat, 1991:10). 

3.6. Analisis Sistem 

Menurut (Jogiyanto, 1990:12-13) analisis sistem dapat didefinisikan 

sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 
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komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya.Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan 

sistem dan sebelum tahap desain sistem. 

3.7. Database 

Basis data (database), atau basisdata, adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis 

data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil 

kueri (query) basis data disebut sistem manajemen basis data (database 

management system, DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. 

Menurut Stephens dan Plew (2000:6)database adalah mekanisme yang 

digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang 

kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan.Dengan basisdata, pengguna dapat 

menyimpan data secara terorganisasi.Setelah data disimpan, informasi harus 

mudah diambil.Kriteria dapat digunakan untuk mengambil informasi.Cara data 

disimpan dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi 

berdasarkan banyak kriteria. Data pun harus mudah ditambahkan ke dalam 

basisdata, dimodifikasi, dan dihapus. 

3.8 Document Flow 

Document Flowadalah bagan yang menunjukkan alur dalam program 

ataupun prosedur sistem secara fisik. Bagan alur digunakan terutama untuk alat 
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bantu komunikasi dan dokumentasi. Bagan alur sistem digambar dengan 

menggunakan simbol – simbol antara lain sebagai berikut: 

Tabel 3.1Simbol– simbol dokumen Flow 

NO SIMBOL NAMA SIMBOL FUNGSI 

1. 

 

Document Untuk menunjukkan 

dokumen input dan 

output baik untuk 

proses manual, 

mekanik, atau 

komputer. 

2. 

 

Process Computer Menunjukkan kegiatan 

dari operasi program 

komputer. 

3. 

 

Database Untuk menyimpan 

data. 

4. 

 

On Page Connector Menunjukkan 

hubungan di halaman 

yang sama. 

5. 

 

Off Page 

Connector 

Menunjukkan 

hubungan di halaman 

lain. 
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6. 

 

Terminator Menandakan awal 

/akhir dari suatu sistem. 

7. 

 

Decision 

 

Menggambarkan 

logika keputusan 

dengan nilai true atau 

false. 

8. 

 

Manual input Untuk menunjukkan 

pekerjaan yang di- 

lakukan secara manual. 

9. 

 

Arsip 

 

Untuk menunjukkan 

file non komputer yang 

diarsip urut angka . 

10. 

 

Catatan Menunjukan data 

catatan 

 

3.9. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram atau DFD berfungsi untuk menggambarkan proses 

aliran data yang terjadi di dalam sistem dari tingkat yang tertinggi sampai yang 

terendah, yang memungkinkan untuk melakukan dokumentasi, mempartisi atau 

membagi sistem ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana 

menurut Jogiyanto (1999). DFD memiliki 4 simbol yaitu: 
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1. External Entity (Kesatuan Luar) 

External Entity merupakan sesuatu yang berada di luar sistem yang dapat 

berupa organisasi, orang, bagian lain ataupun sistem lain yang berada di 

lingkungan luar yang memberikan pengaruh berupa input atau menerima output 

dari sistem, seperti Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1External Entity 

2. Data Flow 

Data Flow atau aliran data disimbolkan dengan tanda anak panah dan 

garisnya diberi nama aliran data yang bersangkutan seperti pada Gambar 3.2 

aliran data yang dimaksud adalah aliran data yang masuk maupun keluar sistem. 

 

 

Gambar 3.2Data Flow 

3. Process 

Dalam simbol tersebut akan dituliskan proses yang dikerjakan oleh sistem 

yaitu transformasi aliran data yang keluar. Satu proses memiliki satu atau lebih 

input data yang menghasilkan satu atau lebih output data. Simbol process pada 

Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3Process 
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4. Data Store 

Dalam Data Store ini dilakukan proses penyimpanan data, proses tersebut 

dapat memasukkan data ke dalam file atau mengambil data dari file. Simpanan 

file ini berupa disk, hardisk dan lain-lain.Simbol data store pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4Data Store 

 

3.10. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Proses reverse engineering terhadap suatu basis data menjadi suatu 

kebutuhan bagi perancang basis data untuk mengetahui struktur dari sebuah basis 

data. Struktur tersebut biasanya dimodelkan dalam bentuk Entity Relationship 

Diagram (ERD). 

ERD dibagi menjadi 2 macam yaitu: Conceptual Data Model (CDM), 

dan Physical Data Model (PDM). Simbol-simbol yang sering digunakan adalah: 

1. Entity 

Entity merupakan sesuatu yang mudah diidentifikasikan. Sebuah entity bisa 

berupa obyek, tempat, orang, konsep, atau aktivitas. Entity dinyatakan dalam 

simbol persegi panjang. Simbol entity pada Gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5Entity 

2. Atribut 

Atribut merupakan penjelasan-penjelasan dari entity yang membedakan entity 
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satu dengan yang lain. Sebuah atribut juga merupakan sifat-sifat dari sebuah 

entity. Atribut dinyatakan dalam simbol ellips. Simbol atribut pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Atribut 

3. Relationship  

Relationship adalah penghubung antara suatu entity dengan entity yang lain 

dan merupakan bagian yang sangat penting di dalam mendesain database. 

Ada tiga tipe relationship yang dikenal yaitu : 

a. One-to-One Relationship  

Jenis hubungan antar tabel yang menggunakan secara bersama sebuah kolom 

primary key.Jenis hubungan ini tergolong jarang digunakan, kecuali untuk 

alasan keamanan atau kecepatan akses data. 

b.  One-to-Many Relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana satu record pada satu tabel terhubung 

dengan beberapa record pada tabel lain. 

c. Many-to-Many Relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana beberapa record pada satu tabel 

terhubungdengan beberapa record pada tabel lain.  

d. Many-to-One Relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana beberapa record pada satu tabel 

terhubungdengan satu record pada tabel lain.  

Menurut Sutanta (2004), relasi antar entitas dapat digambarkan melalui salah 

satu dari pilihan di bawah ini: 
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1. Pilihan 1 

 Jenis relasi   Simbol yang digunakan 

 1-ke-1 :    

 1-ke-n :    

 n-ke-1 :    

 n-ke-n :    

Gambar 3.7 Simbol relasi antar entitas (pilihan 1) 

 

 

2. Pilihan 2 

 Jenis relasi   Simbol yang digunakan 

 1-ke-1 :   

1 1

 

 1-ke-n :   

1 n

 

 n-ke-1 :   

n 1
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 n-ke-n :   

n n

 

Gambar 3.8 Simbol relasi antar entitas (pilihan 2) 

ERD dapat digambarkan menggunakan salah satu dari pilihan di atas, namun 

penggunaannya harus konsisten. Jika menggunakan simbol pilihan 1, maka untuk 

seluruh bagian ERD harus menggunakan simbol kelompok pilihan 1. 

3.   Kunci relasi 

Kunci relasi atau key adalah suatu properti yang menentukan apakah suatu 

kolom pada table sangat penting atau tidak. Berdasarkan macamnya, kunci relasi 

terdiri dari: 

a. Kunci kandidat 

Yaitu satu atau atau gabungan minimal atribut yang bersifat unik yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi setiap record dalam relasi. 

b. Kunci primer 

Yaitu bagian atau salah satu dari kunci kandidat yang digunakan sebagai kunci 

utama untuk membedakan setiap record dalam relasi. Kunci primer biasa disebut 

sebagai primary key. 

c. Kunci alternatif 

Yaitu bagian dari kunci kandidat yang tidak digunakan sebagai kunci utama. 

d. Kunci penghubung 

Kunci penghubung atau foreign key yaitu satu atau gabungan sembarang 

atribut yang menjadi kunci utama dalam relasi lain yang mempunyai hubungan 
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secara logik. Kunci penghubung dan kunci utama harus memiliki tipe dan ukuran 

data yang sama. 
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