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BAB III  

LANDASAN TEORI  

 

3.1 Sistem  

Sistem menurut Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan sistem bisa 

berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari 

gagasan – gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Sedangkan sistem yang 

bersifat fisis adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk mencapai suatu 

tujuan (Davis, 2012).  

  

3.2 Informasi  

Berikut ini beberapa pendapat mengenai pengertian informasi:  

a. Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara 

tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima (Sutarman, 

2012).  

b. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna atau 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Hidayat, 2010).  

c. Informasi adalah data yang sudah mengalami pemrosesan sedemikian rupa 

sehingga dapat digunakan oleh pengunanya dalam membuat keputusan  

(Samiaji, 2009).  

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa “Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga 

mempunyai arti untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan”. 
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3.3 Sistem Informasi  

Laudon dan Laudon (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

sistem informasi adalah suatu komponen yang saling bekerja satu sama lain untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga menyebarkan informasi untuk 

mendukung kegiatan suatu organisasi, seperti pengambilan keputusan, koordinasi, 

pengendalian, analisis masalah, dan juga visualisasi dari organisasi.  

Tokoh lainnya, yaitu Stair & Reynolds (2010) mengatakan bahwa sistem 

informasi merupakan suatu perangkat elemen atau komponen yang saling terkait 

satu sama lain, yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan juga 

menyebarkan data dan juga informasi, serta mampu untuk memberikan feedback 

untuk memenuhi tujuan suatu organisasi. 

  

3.4 Sistem Development Life Cycle 

Menurut Pressman (2015), model System Development Life Cycle 

(SDLC) dapat disebut juga model waterfall adalah model air terjun kadang 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle). SDLC sendiri memiliki arti 

suatu pendekatan yang sistematis dan berurutan (skuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak. SDLC memiliki tahapan-tahapan, yang dimulai dengan 

spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta 

penyerahan sistem.perangkat lunak ke para konsumen/pengguna (deployment), 

yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang 

dihasilkan.  
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Gambar 2. 6 Pengembangan menggunakan Model Waterfall menurut 

(Pressman, 2015) 

  

Model ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software 

Engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai 

dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap Comunication, Planning, 

Modeling, Construction, dan Deployment. Gambar 2.6 menunjukkan tahapan 

umum dari model proses waterfall. Model ini disebut dengan waterfall karena 

tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan 

berjalan berurutan. Akan tetapi, Pressman (2015) memecah model ini meskipun 

secara garis besar sama dengan tahapan-tahapan model waterfall pada umumnya.  

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam  

Model Waterfall menurut Pressman (2015):  

a. Comunication  

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada konsumen/pengguna. 

Langkah awal ini merupakan langkah penting karena menyangkut 

pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna.  

b. Planning  

Setelah proses communication ini, kemudian menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, 
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resiko yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil yang akan 

dibuat, dan jadwal pengerjaan.  

c. Modeling  

Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, 

representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural.  

d. Contruction  

Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa 

dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang 

diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata 

dalam mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan 

dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahankesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian 

bisa diperbaiki.  

e. Deployment  

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan user. Kemudian software yang telah dibuat harus 

dilakukan pemeliharaan secara berkala. 
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3.5 Desain Sistem  

Menurut Hartono (2005:196) desain sistem dapat didefinisikan sebagai 

penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi.  

Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan 

tahap ini menyangkut konfigurasi dari komponen perangkat lunak dan perangkat 

keras suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan memuaskan rancang 

bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahapan analisis (Hartono, 2005:196).  

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka desain sistem dapat diartikan 

sebagai berikut:  

1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem.  

2. Pendefenisisn dari kebutuhan-kebutuhan fungsional.   

3. Persiapan untuk rancang bangun untuk implementasi.   

4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk.   

5. Dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi.  

6. Termasuk konfigurasi dari komponenen-komponen perangkat lunak dan  

perangkat keras dari suatu sistem. 

  

3.6 Database  

Menurut Marlinda (2004:1), database adalah suatu susunan atau 

kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang 

diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan 

metode tertentu menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi 
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optimal yang diperlukan pemakainya. Penyusunan satu database digunakan untuk 

mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data yaitu redundansi dan 

inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, 

multiple user (banyak pemakai), masalah keamanan (security), masalah integrasi 

dan masalah data independence (kebebasan data). 

  

3.7 Database Management System  

Menurut Marlinda (2004:6), Database Management System (DBMS) 

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk pengelolanya. 

Basis Data adalah kumpulan datanya, sedang program pengelolanya berdiri 

sendiri dalam suatu paket program yang komersial untuk membaca data, 

menghapus data dan melaporkan data dalam basis data.  

Bahasa-bahasa yang terdapat dalam DBMS adalah:  

a. Data Definition Language (DDL)  

Pola skema basis data dispesifikasikan dengan satu set definisi yang 

diekspresikan dengan satu bahasa khusus yang disebut DDL. Hasil kompilasi 

perintah DDL adalah satu set tabel yang disimpan di dalam file khusus yang 

disebut data dictionary atau directory.  

b. Data Manipulation Language (DML)  

Bahasa yang memperbolehkan pemakai mengakses atau memanipulasi data 

sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat.  

c. Query  

Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian  

DML yang digunakan untuk pengambilan informasi.  

DBMS memiliki fungsi sebagai berikut:  
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a. Data Definition  

DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data.  

b. Data Manipulation  

DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk 

mengakses data.  

c. Data Security dan Integrity  

DBMS dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh  

DBA  

d. Data Recovery dan Concurrency  

- DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan basis 

data yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk dan 

sebagainya.  

- DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu bila 

satu data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada 

saat yang bersamaan.  

e. Data Dictionary  

DBMS harus menyediakan data  dictionary.  

 

3.8 Sistem Basis Data  

Menurut Marlinda (2004:1), sistem basis data adalah suatu sistem 

menyusun dan mengelola record - record menggunakan komputer untuk 

menyimpan atau merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah 

organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang 

diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. Pada sebuah sistem basis 

data terdapat komponen-komponen utama yaitu perangkat keras (Hardware),  
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Sistem Operasi (Operating System), Basis Data (Database), Sistem (Aplikasi atau  

Perangkat Lunak) Pengelola Basis Data (DBMS), Pemakai (User) dan Aplikasi 

(Perangkat Lunak) lain (bersifat opsional).  

 

3.9 Interaksi Manusia dan Komputer  

Menurut Wicaksono (2006:4), Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) 

adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari 

sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang 

faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Deskripsi lain dari IMK 

adalah suatu ilmu yang mempelajari perencanaan dan desain tentang cara manusia 

dan komputer saling bekerja sama, sehingga manusia dapat merasa puas dengan 

cara yang paling efektif. Dikatakan juga bahwa sebuah desain antar muka yang 

ideal adalah yang mampu memberikan kepuasan terhadap manusia sebagai 

pengguna dengan faktor kapabilitas serta keterbatasan yang terdapat dalam sistem.  

Pada implementasinya, IMK dipengaruhi berbagai macam faktor yaitu organisasi, 

lingkungan, kesehatan, pengguna, kenyamanan, antar muka, kendala dan 

produktifitas. 

 


