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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Basis Data 

Menurut (Adi, 2011), basis data didefinisikan sebagai kumpulan data yang 

saling terhubung dan terorganisasi sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, serta 

dipanggil oleh pengguna. Data disimpan dengan cara-cara tertentu sehingga mudah 

untuk digunakan atau ditampilkan kembali; data disimpan sedemikian rupa 

sehingga proses penambahan, pengambilan, dan modifikasi data dapat dilakukan 

dengan mudah dan terkontrol. 

3.2 Entity Relationship Model (ERD) 

Entity Relationship Model (ERD) pertama kali diusulkan oleh Petter tahun 

1976 sebagai cara untuk mempersatukan pandangan basis data jaringan dan 

relasional. Entity Relationship Model adalah model data konseptual yang 

memandang dunia nyata sebagai kesatuan (entitas) dan hubungan (relasi). 

Komponen dasar model merupakan diagram Entity-Relationship yang digunakan 

untuk menyajikan obyek data secara visual (Janner, Perancangan Basis Data, 2007). 

3.3 Database Management System (DBMS) 

Database Management System (DBMS) adalah suatu sistem perangkat 

lunak yang mengatur permintaan dan penyimpanan data (Janner, Perancangan 

Basis Data, 2007). DBMS menyediakan keamanan, privacy, integritas, dan kontrol 

konkurensi. DBMS menyediakan semua layanan dasar yang diperlukan untuk 

mengorganisir dan memelihara basis data, termasuk layanan: 
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1. Memindahkan data dari dan ke file-file data fisik jika dibutuhkan. 

2. Mengelola akses data oleh berbagai pengguna secara bersamaan. 

3. Mendukung bahasa query. 

4. Ketentuan untuk membackup basis data dan pemulihan dari kegagalan. 

5. Mekanisme keamanan untuk mencegah perubahan dan akses data yang 

tidak sah. 

3.4 Structured Query Language (SQL) 

SQL singkatan dari Structured Query Language. Menurut Cushman & 

Mata Toledo (2007:46), SQL merupakan bahasa query standar yang digunakan 

untuk mengakses basis data relasional serta sebagai alat komunikasi untuk sistem 

basis data. Standarisasi internasional terhadap SQL pertama dilakukan oleh 

American National Standards Institutuion (ANSI) dan International Standard 

Organization (ISO). Salah satu karakteristik SQL adalah sebagai bahasa non 

prosedural yang mengimplikasikan bahwa seorang programmer hanya 

menunjukkan kepada sistem manajemen database apa saja yang harus dipenuhi dan 

kemudian sistem menentukan bagaimana memeperoleh hasil yang sesuai. 

3.5 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Sutabri (2012:116), Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu 

network yang menggambarkan suatu sistem terkomputerisasi, manualisasi, atau 

gabungan dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan 

komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan main.  

Keuntungan penggunaan DFD adalah untuk menggambarkan sistem dari 

level yang paling tinggi kemudian menguraikannya menjadi level yang lebih rendah 
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(dekomposisi). Kekurangan penggunaan DFD adalah tidak menunjukkan proses 

pengulangan, proses keputusan, dan proses perhitungan. 

3.5.1 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Sutabri (2012:117), simbol atau lambang yang digunakan dalam 

membuat DFD ada empat buah antara lain: 

1. External Entity 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan asal atau 

tujuan data. 

 

 

2. Proses 

Simbol ini digunakan untuk proses pengolahan atau 

transformasi data. 

 

 

3. Data Flow 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aliran 

data yang berjalan. 

 

4. Data Store 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan data flow 

yang sudah disimpan atau diarsipkan. 
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3.5.2 Tahapan Data Flow Diagram (DFD)  

Menurut Sutabri (2012:120), langkah-langkah di dalam membuat data flow 

diagram dibagi menjadi tiga tahap atau tingkat konstruksi DFD antara lain: 

1. Diagram Konteks 

     Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang 

akan diproses atau diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan 

sistem secara umum dari keseluruhan sistem yang ada. 

2. Diagram Nol 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang ada di 

dalam diagram konteks, yang penjabarannya lebih terperinci. 

3. Diagram Detail 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan arus data secara lebih mendetail 

dari tahapan proses yang ada di dalam diagram nol. 

3.6 Website 

Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam 

sebuah domain yang mengandung informasi (Hidayat, 2010). Sebuah website 

biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa, pengertian website adalah kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi, suara, dan atau 

gabungan semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 

satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman website dengan 
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halaman website lainnya disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan 

media penghubung disebut hypertext. 

3.7. Rancang Bangun 

  Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan 

(Pressman, 2002). Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang 

diperlukan oleh sistem baru (McLeod, 2001). Perancangan adalah kegiatan yang 

memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem 

yang terbaik (Ladjamudin, 2005).  

Pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan 

sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002).  

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

3.8. Aplikasi 

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat oleh sebuah perusahaan 

komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu (Tim Penelitian & 

Pengembangan Wahana Komputer, 2002:12).  

Definisi menurut Jogiyanto (2005:12), Aplikasi adalah penggunaan dalam 

suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga Komputer dapat memproses input menjadi output. 



18 

 

 
 

3.9. Angket 

Menurut Suroyo Anwar (2009:168), Angket atau kuisioner  merupakan 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis  tentang data faktual atau opini yang 

berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang 

diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam 

asesmen non-tes, yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang 

diajukan pada responden (peserta didik, orang tua atau masyarakat). Angket dikenal 

dengan sebutan kuesioner. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari tiga 

bagian yakni :  

1. Judul angket. 

2. Pengantar yang berisi tujuan atau cara pengisian angket. 

3. Item-item pertanyaan, bisa juga opini atau pendapat, dan fakta. 

3.9.1. Kelebihan Angket 

Kelebihan angket di antaranya sebagai berikut : 

1. Angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk  

data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan dalam  

waktu yang singkat. 

2. Merupakan metode yang ekonomis, dari segi tenaga yang dibutuhkan,  

antara lain tidak memerlukan kehadiran konselor. 

3. Setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. 

4. Pada angket tertutup, memudahkan tabulasi hasil bagi konselor 

5. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan  

keterangan 

6. Responden memiliki waktu cukup untuk menjawab pertanyaan 
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7. Pengaruh subjektif dapat dihindarkan 

Pengisian angket dapat dibuat anonim, sehingga responden bebas, jujur, dan tidak 

malu-malu menjawab. 


