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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 Landasan teori merupakan suatu dasar mengenai pendapat penelitian atau penemuan 

yang didukung oleh data dan argumentasi. Landasan teori digunakan untuk menjelaskan teori-

teori yang mendukung penyusunan laporan Kerja Praktik ini yang antara lain: 

 

3.1 Aplikasi  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem 

untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. 

Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan 

tugas khusus dari pengguna. Aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk 

dieksekusi oleh komputer.   

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang 

berisi perintah untuk menyelesaikan masalah dan pengolahan data. 

 

3.2 Website 

 Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup 

lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page dan link dalam 

website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik 

diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages 

diakses dan dibaca melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila 

Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser lainnya (Hakim Lukmanul, 2004) 

 

Berdasarkan sifatnya, suatu website dibagi menjadi dua yakni: 



14 
 

 

 

 

1. Website Statis  

 Adalah web yang halamannya tidak berubah, biasanya untuk melakukan perubahan 

dilakukan secara manual dengan mengubah kode. Website statis informasinya merupakan 

informasi satu arah, yakni hanya berasal dari pemilik softwarenya saja, hanya bisa diupdate 

oleh pemiliknya saja. Contoh website statis ini, yaitu profil perusahaan.  

 

2. Website Dinamis  

 Merupakan web yang halaman selalu update, biasanya terdapat halaman backend 

(halaman administrator) yang digunakan untuk menambah atau mengubah konten. Web 

dinamis membutuhkan database untuk menyimpan. Website dinamis mempunyai arus 

informasi dua arah, yakni berasal dari pengguna dan pemilik, sehingga pengupdate-an dapat 

dilakukan oleh pengguna dan juga pemilik website (Lajamudin, 2013) 

 

3.3 Internet 

Internet secara fisik merupakan interkoneksi antar jaringan computer. Sedangkan secara 

umum Internet dipandang sebagai sumber daya informasi. Dimana internet berisikan sebuah 

informasi, dapat dibayangkan internet sebagai suatu database multimedia yang sangat lengkap. 

Bahkan Internet juga dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir semua 

aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti halnya bisnis, kuliner, hiburan, olahraga, 

politik dan lain sebagainya (Lani Sidharta, 1996) 

` 
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3.4 Web 

 Teknologi web memiliki kekuatan utama yang memungkinkan developer web 

membangun aplikasi-aplikasi web yang dinamis yaitu kemampuan server web untuk 

mengakses sistem database (server database). 

  Menurut Ir. Yuniar Supardi (2010) web server merupakan perangkat lunak yang 

mengelola (mengatur) permintaan user dari browser dan hasilnya dikembalikan kembali ke 

browser, sedangkan database server merupakan perangkat lunak database yang dapat 

menyimpan data yang besar di internet. 

 

3.5 Database 

Menurut Marlinda (2004) database adalah suatu susunan/kumpulan data operasional 

lengkap dari suatu organisasi/perusahaan yang diorganisir/dikelola dan disimpan secara 

terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu menggunakan komputer sehingga mampu 

menyediakan informasi 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 (kesatuan), dan masalah data independence (kebebasan data). 

 

3.6 Data Flow Diagram (DFD) 

 Pengertian Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu 

untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas (Pahlevy. 2010.). 

 DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang 

berjalan logis. Dalam sumber lain dikatakan bahwa DFD ini merupakan salah satu alat 
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pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi- fungsi sistem merupakan 

bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan 

kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi 

sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan 

konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem 

yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat 

program (Pahlevy. 2010). Beberapa simbol dari Data Flow Diagram (DFD) dapat dilihat pada 

tabel. 

 

3.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 

berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan 

beberapa notasi dan simbol.           

        Menurut salah satu para ahli, Brady dan Loonam (2010), Entity Relationship diagram 

(ERD) merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu 

organisasi, biasanya oleh System Analys dalam tahap analisis persyaratan proyek 

pengembangan system. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan 

dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. 

ERD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya 

digunakan sebagai spesifikasi untuk database. 

 Entitas adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain, sebagai 

contoh mahasiswa,dosen,departemen. Entitias terdiri atas beberapa atribut sebagai contoh 

atribut dari entitas mahasiswa adalah nim,nama,alamat,email, dll. Atribut nim merupakan unik 
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untuk mengidentifikasikan / membedakan mahasiswa yg satu dengan yg lainnya. Pada setiap 

entitas harus memiliki 1 atribut unik atau yang disebut dengan primary key. 

 

3.8 Pencatatan  

  Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. 

Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan 

menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, 

pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat 

scanner (pembaca gambar), atau kamera video. Yang termasuk dalam pencatatan data adalah 

aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer (Witarto, 2008) 

 

3.9 Aset 

 Aktiva atau aset merupakan jasa yang akan datang dalam bentuk jasa atau uang dimasa 

mendatang yang bisa ditukarkan menjadi uang (kecuali jasa yang timbul dari kontrak yang 

belum dijalankan kedua pihak secara sebanding) yang di dalamnya terkandung kepentingan 

yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum atau keadilan (Scanning, 1992) 

 Aktiva atau aset dimengerti sebagai harta total. Tetapi umumnya sebagai keperluan 

analisis terinci menjadi beberapa kategori, yakni: 

 Aset lancar 

 Aset tetap 

 Aset tidak berwujud 

 Aset pajak tangguhan 

 Aset lain 

Daftar aktiva atau aset didalam neraca disusun menurut tingkat likuidasina, mulai dari yang 

paling likuid sampai dengan yang tidak likuid. 
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 Aset pada neraca diberikan di sisi kiri agar dari atas ke bawah. Penyusunan neraca dari 

yang paling likuid (lancar), mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap dan sebagainya. Komponen 

aktiva lancar di Kasmir sebagai beriktu: “cash, surat berharga, piutang, persediaan, dan 

sebagainya” (Kasmir, 2008: 31) Komponen aktiva tetap menurut Kashmir sebagai berikut: 

“Tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan , dan lain “(Kasmir, 2008: 32) dengan 

berdasarkan teori di atas bahwa sudah diatur secara berurutan mulai dari aset likuid hingga 

menjadi kurang likuid atau lebih mudah diuangkan. 


