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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. 

Bab ini akan membahas teori yang meliputi hal-hal terkait dengan permasalahan 

yang ada dan teori yang membahas tentang ilmu yang terkait dalam permasalahan 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

3.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

3.1.1  Sistem 

Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu 

untuk melaksanakan kegiatan pokok instansi. Sedangkan pengertian prosedur 

adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

transaksi instansi  yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2008). 

3.1.2   Informasi 

Informasi  merupakan  data  yang  sudah  diolah sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan  yang dibutuhkan oleh penggunanya. Untuk  memperoleh  

informasi  yang  berguna, pertama  kali  yang  harus dilakukan adalah  

pegumpulan data, lalu diolah  sehingga  menjadi  informasi. Ketika data  telah  

menjadi  suatu  informasi, maka  informasi  tersebut akan menjadi  terarah  dan 

penting. Hal  ini  dikarenakan  telah  dilaluinya  berbagai tahapan dalam 

pengolahannya, yaitu pengumpulan data, data apa saja yang terkumpul, dan 

penemuan informasi yang diperlukan pengguna (Kusrini, 2008).
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3.2 Internet 

Interconneted Network (Internet)  adalah jaringan komputer yang 

menghubungkan antar jaringan secara global, internet dapat juga disebut jaringan 

alam dengan kata lain jaringan yang luas. Seperti halnya jaringan komputer lokal 

maupun jaringan komputer area, internet juga menggunakan protokol komunikasi 

yang sama yaitu Tranmission Control Protol / Internet Protocol (TCP/IP) (Sibero, 

2011). 

3.3    Aplikasi Web  

Aplikasi Web adalah sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi 

pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur aplikasi web biasanya 

berupa data persistence, mendukung transaksi dan komposisi halaman web 

dinamis yang dapat dipertimbangkan sebagai hibridisasi antara hipermedia dan 

sistem informasi (Simarmata, 2010). 

Aplikasi web adalah bagian dari client-side yang dapat dijalankan oleh 

browser web. Client-side mempunyai tanggung jawab untuk pengeksekusian 

proses bisnis. 

Interaksi Web dibagi ke dalam tiga langkah yaitu : 

1. Permintaan 

Pengguna mengirimkan permintaan ke server web, via halaman web yang 

ditampilkan pada browser web. 

2. Pemrosesan 

Server web menerima permintaan yang dikirimkan oleh pengguna kemudian 

memproses perminaan tersebut. 
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3. Jawaban 

Browser menampilkan hasil dari permintaan pada jendela browser. Halaman web 

bisa terdirri dari beberapa jenis informasi grafis (tekstual dari multimedia). 

Kebanyakan komponen grafis dihasilkan dengan tool khusus, menggunakan 

manipulasi langsung dan editor What You See Is What You Get (WYSIWYG) 

ini digunakan dalam perkomputasian untuk menggambarkan suatu sistem di mana 

konten yang sedang disunting akan terlihat sama persis dengan hasil keluaran 

akhir. 

3.4 Website 

Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam 

sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah wesite biasanya dibangun 

atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Selain itu, website dapat juga 

digunakan sebagai alat promosi, tetapi bukan sebagai alat promosi pertama. 

 Kelebihan website dibandingkan dengan media cetak maupun elektronik 

adalah kelengkapan informasi yang disajikan dengan biaya yang relatif murah. 

Kekurangannya adalah produk yang ditampilkan serta pasar yang dituju lebih 

segmented (terpusat pada kalangan/kelompok konsumen tertentu). Oleh karena 

itu, harus memanfaatkan kekurangannya menjadi Strong Point dalam pemasaran 

(Yuhefizar, 2009).  

3.5 Pengertian PHP 

PHP adalah singkatan dari "Hypertext Prepocessor", yaitu bahasa 

pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan 
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pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. 

PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1995. Pada awalnya PHP 

adalah sinngkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi 

FI "Forms Interpreter". Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi 

"Hypertext Prepocessor" dengan singkatannya "PHP". PHP versi terbaru adalah 

versi ke-5. Berdasarkan survey Netcraft pada bulan Desember 1999, lebih dari 

sejuta site menggunakan PHP, di antaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan 

RedHat (Kadir, 2008). 

Beberapa kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web, antara lain : 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam pemohonannya. 

2. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

3. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. 

4. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara realtime 

melalui console, serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 
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3.6 Pengertian Perancangan Sistem 

Perancangan menjelaskan bahwa pengembangan sistem idealya 

dilaksanakan dalam suatu kerangka rancangan induk sistem yang 

mengkoordinasikan proyek pengembangan sistem kedalam rancangan strategis 

instansi (Mardi, 2011). 

3.7 Pengertian MySQL 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis di bawah  lisensi GPL (General Public License). Di 

mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan 

turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian 

database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh 

user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL 

dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query 

data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan 

query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih 

cepat dibandingkan Interbase (Prasetyo, 2003). 
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3.8 Context Diagram (CD) 

Context Diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 

hubungan antara entitas luar, masukan dan keluaran dari sistem (Kristanto, 2003). 

3.9 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang 

dibuat lebih mendetail dibanding diagram konteks yang diperbolehkan, bias 

dicapai dengan mengembangkan diagram. Sisa diagram asli dikembangkan ke 

dalam gambaran yang lebih terperinci yang melibatkan 3 (tiga) sampai 9 

(sembilan) proses dan menunjukkan penyimpanan data dan aliran data baru pada 

level yang lebih rendah (Jogiyanto, 1990). Simbol aliran data sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Simbol pada DFD 



 

 

3.10 Framework Bootstrap 

Bootstrap merupakan Framework ataupun Tools untuk membuat aplikasi 

web ataupun situs web responsive secara cepat, mudah dan gratis. Bootstrap 

terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Typography, 

Table, Form, Navigation, dan lain-lain. Di dalam Bootstrap juga sudah terdapat 

jQuery plugins untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti Transitions, 

Modal, Dropdown, Scrollspy, Tooltip, Tab, Popover, Alert, Button, Carousel dan 

lain-lain. Dengan bantuan Bootstrap, kita bisa membuat responsive website 

dengan cepat dan mudah dan dapat berjalan sempurna pada browser-browser 

populer seperti Chrome, Firefox, Safari, Opera dan Internet Explorer (Alatas, 

Husein, 2013). 

3.11 Pengertian Web Pofil 

Web Pofil merupakan penjelasan mengenai instansi termasuk produknya 

secara verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value dan product value 

serta keunggulan instansi  dibandingkan pesaing berdasarkan kedua value di atas 

(Budiman, 2008). Coorporate value atau nilai-nilai instansi  tercermin dalam 

beberpa hal berikut : 

1. Sejarah berdirinya instansi . Sejarah berdirinya instansi  menggambarkan 

kepada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan instansi  maupun 

konsumen mengenai dasar atau landasan instansi  ini berdiri apakah 

cukup kuat secara pengalaman dan keutuhan individu yang terlibat di 

dalamnya.  



 

 

2. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi  kita dalam 

jangka panjang atau dengan kata lain instansi  dalam periode tertentu 

ingin menjadi instansi  yang seperti apa. Misi merupakan cara-cara yang 

digunakan instansi  dalam mencapai visi instansi . Misi dapat berupa 

pernyataan kalimat atau kata yang mengingatkan pelaku instansi  untuk 

bekerja sesuai visi dalam mencapai tujuan instansi. 

3. Struktur organisasi berisi susunan atau hirarki tanggung jawab pekerjaan 

dalam instansi  berikut nama individu pada masing-masing pekerjaan. 

Kegunaan struktur organisasi dalam perusahaan/instansi adalah agar 

konsumen atau pihak-pihak lain yang bekerjasama dapat mengetahui 

person in charge yang langsung berhubungan dengan mereka dalam 

pekerjaan maupun masalah.  

4. Kinerja suatu Instansi  dapat dijelaskan sebagai berikut :  

- Pengalaman suatu perusahaan/instansi  dalam menangani pekerjaan 

terdahulu dapat dilakukan secara verbal atau tulisan maupun visual 

atau grafik dengan menampilkan dokumentasi foto atau video hasil 

pekerjaan tersebut. 


