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BAB II  

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Visualisasi 

Menurut Andrews (2016) “Information visualisation (InfoVis) is the visual 

presentation of abstract information spaces and structures, together with 

accompanying interactions, so as to facilitate their rapid assimilation and 

understanding.” 

Definisi di atas menyatakan bahwa, visualisasi informasi adalah sebuah 

teknik penyajian informasi dari data abstrak dan terstruktur dengan cara 

representasi visual yang efisien untuk mempermudah pengguna dalam memahami 

informasi serta memiliki kemampuan interaktif terhadap pengguna agar 

mempermudah dalam melakukan analisa informasi yang disajikan. 

Menurut Card, S. K., Mackinlay, J., & Shneiderman, B. (1999), menyatakan 

visualisasi adalah suatu metode menggunakan teknologi komputer untuk 

menentukan metode terbaik dalam menampilkan data visual yang interaktif untuk 

memperkuat pengamatan. 

Berdasarkan definisi di atas menyatakan bahwa visualisasi adalah suatu 

teknik penggunaan komputer untuk menemukan metode terbaik dalam 

menampilkan data. Dengan menggunakan visualisasi, data yang ditampilkan dapat 

mempermudah peneliti untuk melihat data yang sulit dilihat dengan pemikiran 

sehingga peneliti bisa mengamati simulasi dan komputasi, juga memperkaya proses 

penemuan ilmiah dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan tak 
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diduka, salah satu contohnya adalah dengan menampilkan data atau informasi 

dalam bentuk gambar, contoh : grafik, struktur tree, pola, warna. 

Beberapa tujuan dari visualisasi adalah :  

a. Mengeksplor  

Kegiatan eksplor dapat disebut juga penjelajahan atau pencarian, adalah 

tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan 

sesuatu yang baru. Dalam hal visualisasi, mengeksplor bisa dalam bentuk 

eksploarasi terhadap data atau informasi yang ada yang dapat digunakan 

sebagai salah satu bagian dari elemen pengambilan keputusan. 

b. Menghitung 

Menghitung adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapat gambaran tentang 

dimensi/bentuk suatu objek. Dalam hubungannya dengan visualisasi, 

menghitung dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan analisa terhadap data 

yang ada dalam bentuk gambar seperti grafik dan tabel yang sudah terhitung 

sehingga manajemen hanya perlu melakukan pengambilan keputusan dari data 

yang sudah terhitung. 

c. Menyampaikan 

Data mentah yang diolah lalu ditampilan dalam bentuk seperti grafik 

merupakan bentuk penyampaian dengan cara pendekatan visual yang mana 

dapat membuat orang yang melihat gambar tersebut dapat dengan mudah 

menyimpulkan arti dalam gambar tersebut karena secara umum data yang 

diolah dalam bentuk grafik lebih mudah dipahami karena sifatnya yang tidak 

berbelit-belit melainkan langsung kepada point yang dituju. 
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Teknik visualisasi merujuk pada konsep terintegrasi, interaktif, dinamis dan 

menarik, artinya penyajian data berbasis web yang dapat diakses oleh publik. Data 

tidak hanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, tetapi juga memiliki kaidah 

interaksi dengan pengguna, dimana setiap pengguna dapat memilih, memodifikasi 

dan menampilkan data sesuai kebutuhannya. 

 

2.2 Dosen Wali 

2.2.1 Pengertian 

Dosen wali adalah staf pengajar tetap suatu Perguruan Tinggi yang paling 

tepat untuk menjadi sumber bantuan nasehat akademik agar para mahasiswa dapat 

menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Dosen wali merupakan nama lain dari 

Penasehat Akademik. Salah satu peran atau tugas dosen wali adalah memberikan 

bimbingan kepada mahasiswa, menampung masalah akademik yang dihadapi 

mahasiswa bimbingannya dan turut berusaha mencari solusinya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dosen wali adalah dosen tetap yang ditunjuk 

oleh ketua di suatu Perguruan Tinggi yang berperan penting untuk membimbing 

dan mengarahkan mahasiswa dalam perkembangan belajarnya sehingga dapat 

mengantarkan mahasiswa untuk menjadi yang terbaik. 

 

2.2.2 Tujuan Kepenasehatan Akademik 

Berdasarkan (The National Academic Advising Association) bahwa tujuan 

utama kepenasehatan akademik adalah: “to assist students in the development of 

meaningful educational plans that are compatible with their life goals. Academic 
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advising should be viewed as a continuous process of clarification and evaluation”. 

Artinya bahwa kepenasehatan akademik diharapkan mampu membantu mahasiswa 

dalam membuat rencana pendidikan yang bermakna, bahkan diharapkan dapat 

dikaitkan dengan tujuan hidupnya. 

Dosen wali adalah staf pengajar tetap suatu Perguruan Tinggi yang paling 

tepat untuk menjadi sumber bantuan nasehat akademik agar para mahasiswa dapat 

menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Sebagai dosen wali harus menguasai 

seluruh seluk beluk kurikulum fakultasnya dan juga menguasai teknik-teknik 

bimbingan akademik. Tujuan bimbingan akademik secara umum adalah:  

a. Membantu perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan.  

b. Membantu mahasiswa menyelesaikan studi agar tepat waktu dengan cara yang 

efektif dan efisien. 

c. Meningkatkan pencegahan agar mahasiswa terhindar dari kesulitan yang 

menghambat studinya.  

Tujuan bimbingan akademik secara khusus adalah:  

a. Membantu mahasiswa dalam memilih menyusun dan merencanakan program 

studi jangka pendek maupun jangka panjang.  

b. Memberikan gambaran tentang kemungkinan, alternatif dan peluang yang 

dapat dipilih mahasiswa dalam merencanakan kegiatan studi serta 

konsekuensinya, khususnya tentang beban studi suatu semester tertentu dan 

mata kuliah yang akan ditempuhnya.  

c. Membantu mengembangkan tehnik belajar sesuai ketentuan belajar mengajar 

di perguruan tinggi baik secara mandiri maupun kelompok.  
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d. Membantu memahami dan mengamalkan peraturan yang berlaku di perguruan 

tinggi. 

e. Memantau perkembangan mahasiswa khususnya yang menyangkut kemajuan 

studinya, dan memberi gambaran adanya keadaan bahaya dan juga mendeteksi 

mahasiswa yang bermasalah.  

Menyadari akan tujuan tersebut, kiranya dosen wali memiliki tanggung 

jawab yang penuh dalam membimbing mahasiswa untuk membuat keputusan yang 

penting berkenaan dengan tujuan hidup dan rencana pendidikannya. Jika 

memperhatikan tanggung jawab dosen wali yang relatif berat, maka dosen wali 

seharusnya mengikuti terus perjalanan pendidikan mahasiswa bimbingannya. 

 

2.3 Mahasiswa 

Menurut Kamisa (1997), menyatakan mahasiswa merupakan individu yang 

belajar di perguruan tinggi. Menjelaskan bahwa perguruan tinggi atau universitas 

dapat menjadi sarana atau tempat untuk seorang individu dalam mengembangkan 

kemampuan intelektual, kepribadian, khususnya dalam melatih keterampilan verbal 

dan kuantitatif, berpikir kritis dan moral reasoning. 

Menurut Djojodibroto (2004), menyatakan mahasiswa merupakan satu 

golongan dari masyarakat yang mempunyai dua sifat, yaitu manusia muda dan 

calon intelektual, dan sebagai calon intelektual, mahasiswa harus mampu untuk 

berpikir kritis terhadap kenyataan sosial, sedangkan sebagai manusia muda, 

mahasiswa seringkali tidak mengukur resiko yang akan menimpa dirinya. 

Mahasiswa dalam perkembangannya berada pada kategori remaja akhir yang 

berada dalam rentang usia 18-21 tahun. 
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Menurut Papalia, D. E., Old S, S. W., & Feldman, R. D. (2009), usia ini 

berada dalam tahap perkembangan dari remaja atau adolescence menuju dewasa 

muda atau young adulthood. Pada usia ini, perkembangan individu ditandai dengan 

pencarian identitas diri, adanya pengaruh dari lingkungan, serta sudah mulai 

membuat keputusan terhadap pemilihan pekerjaan atau karirnya. 

 

2.4 Aplikasi 

Menurut Nasrudin (2012), perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas 

perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung 

untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan 

dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan 

komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk 

mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat 

lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Beberapa 

aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu 

paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah Microsoft Office dan 

Open Office.org, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, 

serta beberapa aplikasi lainnya. 

 

2.5 Sistem 

Menurut Herlambang dan Tanuwijaya (2005), definisi sistem dibagi 

menjadi 2 pendekatan yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara 

komponen. Sistem dengan pendekatan secara prosedur mendefinisikan sistem 
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sebagai kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. 

Sedangkan pendekatan secara komponenen mendefinisikan sistem merupakan 

kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Dalam perkembangannya sistem dibedakan menjadi dua yaitu sistem 

terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang terhubung dengan 

arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen pengendali. Sedangkan sistem 

tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan dihubungkan pada lingkungan 

sekitarnya. Syarat-syarat sistem: 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari 

pada elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen. 

 

2.6 Informasi 

Menurut Jogiyanto (2009), dalam bukunya yang berjudul analisis dan desain 

sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Sedangkan kualitas dari 

informasi tergantung dari tiga hal yaitu informasi harus akurat, tepat pada 

waktunya, dan relevan. 
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2.7 Website 

Menurut Arief (2011), web adalah salah satu aplikasi yang berisikan 

dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, animasi, video) didalamnya yang 

menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan untuk 

mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. 

Menurut Arief (2011) Pengertian website adalah kumpulan dari halaman 

web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain/URL 

(Uniform Resource Locator) yang dapat diakses semua pengguna internet dengan 

cara mengetikan alamatnya. Hal ini dimungkinkan dengan adanya teknologi World 

Wide Web (WWW) fasilitas hypertext guna menampilkan data berupa teks, gambar, 

animasi, suara dan multimedia lainnya data tersebut dapat saling pada web server 

untuk dapat di akses melalui jaringan internet. Agar data pada web dapat di baca 

kita harus menggunakan web server terlebih dahulu seperti Mozila Firefox, Internet 

Explorer, Opera Mini atau yang lainnya. 

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-

filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman 

yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-

halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage 

disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web. 
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2.8 PHP 

Menurut Syafi'i (2004), PHP dalam bahasa pemrograman yang memiliki 

fungsi untuk membuat website dinamis maupun aplikasi web. Berbeda dengan 

HTML yang hanya bisa menampilkan konten statis, PHP bisa berinteraksi dengan 

database, file dan folder, contohnya Blog, Toko Online, CMS , Forum, dan Website 

Social Networking. PHP adalah bahasa scripting, bukan bahasa tag-based seperti 

HTML. PHP termasuk bahasa cross-platform, ini artinya PHP bisa berjalan di 

sistem operasi yang berbeda-beda seperti Windows, Linux, ataupun MAC. 

Untuk dapat berjalan, PHP membutuhkan web server, yang bertugas untuk 

memproses file php dan mengirimkan hasil pemrosesan yang akan ditampilkan di 

browser client. Oleh karena itu, PHP termasuk server-side scripting (script yang 

diproses di server). Web server sendiri adalah software yang diinstal di komputer 

lokal ataupun komputer lain yang berada di jaringan intranet/internet yang 

berfungsi untuk melayani permintaan-permintaan web dari client. Web server yang 

paling digunakan saat ini untuk PHP adalah “Apache”. Untuk media penyimpanan 

datanya (database server), PHP biasa menggunakan MySQL. 

Untuk menginstall dan mengkonfigurasikan ketiga software tersebut 

(Apache, PHP, MySQL) agar dapat berjalan dan selalu terhubung, memang cukup 

sulit. Maka dari itu dibuatlah paket software LAMP, XAMPP, MAMP, WAMP 

yang tinggal kita install dalam satu kali instalasi. Dalam satu kali instalasi, sudah 

mencakup ketiga software tersebut dan sudah dikonfigurasikan untuk keperluan 

lingkungan pengembangan aplikasi web. 
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2.8 Database 

Menurut Marlinda (2004), basis data adalah kumpulan file-file yang 

mempunyai kaitan antara satu file dengan file lain sehingga membentuk suatu 

bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam 

batasan tertentu.  

Basis Data terdiri dari 2 kata, yaitu Basis dan Data. Basis dapat diartikan 

sebagai markas atau gudang dimana tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan Data 

adalah represntasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia 

(pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, 

dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, 

bunyi, atau kombinasisnya. 

Database management system (DBMS) adalah merupakan suatu sistem 

software yang memungkinkan seorang user dapat mendefinisikan, membuat, dan 

memelihara serta menyediakan akses terkontrol terhadap data. Database sendiri 

adalah sekumpulan data yang berhubungan dengan secara logika dan memiliki 

beberapa arti yang saling berpautan. 

Sistem Basis Data merupakan suatu sistem menyusun dan mengelola 

record-record menggunakan computer untuk menyimpan atau merekam serta 

memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi/perusahaan sehingga 

mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk 

proses mengambil keputusan. Salah satu cara menyajikan data untuk 

mempermudah modifikasi adalah dengan cara pemodelan data. Model yang akan 

dipergunakan pada pelatihan ini adalah Entity Relationship Model. 
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2.9 Usability Testing 

Menurut Badre (2002), Usability Testing atau uji ketergunaan adalah 

mengukur efisiensi, kemudahan dipelajari, dan kemampuan untuk mengingat 

bagaimana berinteraksi tanpa kesulitan atau kesalahan. Ada beberapa komponen 

yang bisa digunakan dalam usability testing, diantaranya Learnability, Efficincy, 

Memorability, Errors dan Satisfaction. 

 

2.10 Metode Perancangan Sistem dengan System Development Life Cycle 

(SDLC) 

Menurut Pressman (2015), System Development Life Cycle (SDLC) atau 

Siklus Hidup Pengembangan Sistem adalah proses perancangan  sistem  serta  

metodologi  yang  digunakan  untuk  mengembangkan  sistem-sistem tersebut.  

Salah satu model dalam SDLC adalah model waterfall. Menurut Pressman 

(2015), nama lain dari Model Waterfall adalah Model Air Terjun. Terkadang 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cyle), dimana hal ini menyiratkan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dimulai dari spesifikasi 

kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan 

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

sistem perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak yang dihasilkan.  
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Gambar 2.1 Model Waterfall Menurut Pressman (2015) 

 

Tahap 1: Communication  

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan 

adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti 

menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. 

Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet 

Tahap 2: Planning  

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, 

sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin 

dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses 

pengerjaan sistem. 

Tahap 3: Modeling  

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem 

yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan 
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interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran 

besar dari apa yang akan dikerjakan. 

Tahap 4: Construction  

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah 

dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk 

nantinya diperbaiki. 

Tahap 5: Deployment  

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke 

customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi 

software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan 

agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. 


