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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.1.1 Sistem 

Menurut Herlambang dan Tanuwijaya (2005), definisi sistem dapat 

dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan 

secara komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai 

kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan 

berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen-

komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem 

yang dihubungkan dengan arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen 

pengendali. Sedangkan sistem tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan 

dihubungkan pada lingkungan sekitarnya. 

 
2.1.2 Informasi 

Informasi adalah data yang dioalah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber dari infromasi adalah data. Data 

merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah  

kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata 

(Jogiyanto, 2001). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan 

menjadi berarti bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi 
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ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. 

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 

dengan biaya mendapatkan informasi tersebut. Kualitas informasi sangat 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: relevan, akurat, tepat waktu, ekonomis, 

efisien, ketersediaan, dapat dipercaya, dan konsisten. 

 
2.1.3 Sistem Informasi 

Menurut Herlambang dan Tanuwijaya (2005), data adalah fakta-fakta 

atau kejadian-kejadian yang dapat berupa angka-angka atau kode-kode tertentu. 

Data masih belum mempunyai arti bagi penggunanya. Untuk bisa mempunyai arti, 

data harus diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh penggunanya. 

Hasil pengolahan data inilah yang disebut sebagai informasi. Secara ringkas, 

informasi adalah data yang telah diolah dan mempunyai arti bagi penggunanya. 

Sehingga sistem informasi dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur yang 

digunakan untuk mengolah data sehingga dapat digunakan oleh penggunanya. 

 
2.2 Penyewaan 

Menurut Djamaluddin dkk (2007) penyewaan adalah persetujuan atas 

manfaat (barang) dengan penukar (imbalan). Di dalamnya ada tiga bentuk: 

1. Pertama, yaitu yang pesetujuan di dalamnya terjadi pada jasa benda-benda, 

seperti penyewaan rumah, kendaraan, dan sejenisnya. 

2. Kedua, yaitu yang persetujuan di dalamnya terjadi pada jasa pekerjaan 

seperti penyewaan para ahli dalam berbagi bidang untuk melakukan 

perkerjaan tertentu. Jadi, yang disewakan adalah jasa yang diperoleh dai 

pekerjaan, seperti menyewa tukang besi, tukang kayu dan sejenisnya. 
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3. Ketiga, yaitu persetujuan di dalamnya terjadi pada jasa ornag lain seperti 

pembantu, buruh, dan sejenisnya. 

Penyewaan berasal dari kata sewa yang mendapat tambahan kata 

imbuhan “pe” dan akhiran “an”. Sewa sendiri mempunyai arti yaitu merupakan 

suatu proses kegiatan pinjam-meminjam, sedangkan penyewaan adalah suatu 

kegiatan yang melayani jasa peminjaman dengan tidak mengabaikan suatu 

ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di dalam organisasi tersebut guna 

mencapai suatu tujuan bersama. Penyewaan adalah pemindahan hak guna pakai 

suatu barang, benda atau jasa dari pihak pemilik barang atau benda kepada pihak 

penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang oleh pihak 

penyewa kepada pihak pemilik barang atau benda sesuai dengan perjanjian kedua 

belah pihak. 

 
2.3 Website 

Menurut Yuhefizar dkk (2009), Pengertian website adalah keseluruhan 

halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung 

informasi. Domain adalah sebuah nama unik yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan atau lembaga atau organisasi yang bisa diakses melalui internet. 

Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling 

berhubungan. Hubungan diantara satu halaman web dengan yang lainnya disebut 

hyperlink. Sedangkan teks yang menghubungkan media tersebut disebut 

hypertext. 

Web 2.0 merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Tim 

O’Reilly pada tahun 2004 dalam acara O’Reilly Media Web 2.0 Summit 

(O’Reilly, 2009). Definisi Web 2.0 menurut Deitel adalah menggunakan web  
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sebagai platform untuk membuat suatu kolaborasi situs berbasis pada suatu 

komunitas atau masyarakat. Perkembangan Web 2.0 didukung oleh semakin cepat 

dan murahnya perangkat keras, seperti processor, memori, dan media 

penyimpanan; kemudahan dan peningkatan kecepatan dalam akses internet; 

adanya teknologi open source yang memiliki kebebasan dalam pemakaian dan 

distribusi perangkat lunak.  

Web 2.0 memiliki beberapa fitur sebagai berikut: 

1. Architecture of participation, suatu desain yang mendorong partisipasi 

interaksi para pengguna dan kontribusi dari komunitas. 

2. User contribution dan harnessing collective intelligemce, mengutamakan 

kontribusi dari pengguna dalam pembuatan konten dan memanfaatkan 

kecerdasan kolektif. 

3. Searching, Tagging, dan Folksonomies, pelabelan dalam pencarian informasi 

konten dari situs dengan kata kunci atau subjek dimana informasi dapat dicari 

dengan lebih efektif. 

4. Social Networks, situs jejaring sosial yang mengubah cara pengguna 

berinteraksi dan berkomunikasi dalam suatu jaringan. 

5. Long Tail, merupakan pemodelan dalam dunia ekonomi bisnis dimana produk 

berupa service on demand dan pendapatan berupa biaya berlanggananatau 

pembayaran per pemakaian. 

6. Lightweigth business models, dimana pengguna dapat membuat suatu bisnis 

dengan biaya investasi yang kecil. 

7. Basic trust, dimana konten memungkinkan untuk berbagi, digunakan, 

didistribusikan ulang, dan diubah. 
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Web 2.0 secara konseptual dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Rich Internet Application (RIA), suatu pengalaman aplikasi dekstop yang 

diimplementasikan ke web browser, baik dari desain, fungsi, dan antarmuka 

pengguna. 

2. Web-oriented Architecture (WOA), aplikasi pada Web 2.0 dapat diekspos 

untuk dapat digunakan atau memanfaatkan fungsi dari aplikasi web yang lain 

dan mengintegrasikannya menjadi aplikasi yang lebih lengkap. 

3. Social Web, komunikasi dan interaksi lebih diutamakan antara sesama 

pengguna akhir, dimana pada pengguna dapat berbagi pendapat, opini, 

perspektif, dan pengalaman. 

Penerapan teknologi Web 2.0 sudah masuk ke berbagai bidang, seperti 

pendidikan, media massa, pemasaran, sosial, politik, dan pertahanan keamanan. 

Contoh aplikasi dari Web 2.0 adalah web aplikasi portal, blog, voting, wiki, 

aplikasi-aplikasi jejaring sosial, seperti Twitter, Friendster, dan Facebook, RSS, 

dan sebagainya. Berikut adalah beberapa aplikasi yang sering digunakan: 

1. Really Simple Syndication (RSS) /RDF Site Summary/Rich Site Summary, 

merupakan program untuk menangkap isi dari situs atau rangkuman situs 

yang termutakhir secara otomatis bagi para pengguna yang mendaftarkan 

diri pada situs tersebut. 

2. Blogs, merupakan web-log, yaitu situs yang berisi tentang informasi atau 

catatan yang sering dimutakhirkan oleh pemilik situs, secara umum 

ditampilkan berdasarkan urutan waktu. 
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3. Wiki, adalah tipe situs web yang mengizinkan para pengguna berpartisipasi 

dan berkolaborasi dalam menyusun suatu topik permasalahan, tetapi untuk 

validasi diperlukan editor. 

4. Social Networking. Adalah situs yang digunakan untuk menjalin hubungan 

sosial secara online, dimana dalam aplikasi tersebut terjadi interaksi sosial 

antara para anggota situs tersebut. 

 
2.4 SMS Gateway 

Menurut Wahana Komputer (2005), istilah gateway bila dilihat pada 

kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai pintu gerbang. Namun pada dunia 

komputer, gateway dapat berarti juga sebagai jembatan penghubung antara satu 

sistem dengan sistem lain yang berbeda, sehingga dapat terjadi pertukaran data 

antar sistem tersebut. Dengan demikian, SMS gateway dapat diartikan sebagai 

suatu penghubung untuk lalu lintas data-data SMS, baik yang dikirim maupun 

yang diterima.  

 
2.5 System Development Life Cycle (SDLC) 

Pressman (2015) menerangkan bahwa, System Development Life Cycle 

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

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle). Model ini mencakup beberapa 

fase atau tahapan untuk membentuk suatu sistem. Waterfall merupakan model 

SDCL yang menawarkan pembuatan perangkat lunak secara lebih nyata dengan 

beberapa tahapan diantaranya spesifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan, 

pemodelan, konstruksi dan deployment. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 1. 
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Gambar 2.1 System Development Life Cycle Model Waterfall  
(Sumber: Pressman, 2015) 

 
Penjelasan mengenai tahapan SDLC model waterfall adalah sebagai 

berikut (Pressman, 2015) : 

a. Communication 

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, 

resiko yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil yang akan dibuat, 

dan jadwal pengerjaan. 

c. Modelling 

Pada proses modelling 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. 
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d. Construction 

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 kesalahan-

kesalahan 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. 

 
2.6 Analisis Sistem 

Analisis sistem didefinisikan sebagai uraian dari sistem informasi yang 

besar dan utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan, kesempatan, hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat di usulkan 

perbaikannya (Kendall, et.al;2007). Langkah-langkah dasar dalam melakukan 

analisa sistem: 

1. Identifikasi masalah 

2. Memahami kerja dari sistem yang ada 

3. Menganalisa sistem 
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4. Membuat laporan hasil analisis 

 
2.7 Perancangan Sistem 

Perancangan merupakan proses yang dilakukan setelah proses analisis. 

Menurut O’Brien dan Marakas (2009), perancangan sistem adalah sebuah 

kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi dari hasil 

analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna termasuk 

diantaranya perancangan data, proses dan user interface. 

 
2.7.1 Basis Data 

Menurut Connoly dan Begg (2010), database adalah suatu kumpulan data 

yang saling berhubungan secara logis dan penjelasan tentang data yang terhubung 

tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang 

diperlukan oleh organisasi. 

Sedangkan menurut Whitten dan Bentley (2007), database adalah 

kumpulan file yang saling terkait, database tidak hanya kumpulan file. Record 

pada setiap file harus memperbolehkan hubungan – hubungan untuk menyimpan 

file lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa database adalah kumpulan data yang 

saling terhubung yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi. 

 
2.8 Metode Pengujian Sistem 

Menurut Fatta (2007), beberapa test case harus dilaksanakan dengan 

beberapa perbedaan startegi transaksi, query, atau jalur navigasi yang mewakili 

penggunaan sistem yang tipikal, kritis atau abnormal. Isu kunci pada 

pengembangan sistem adalah pemilihan test case yang cocok, sekecil dan secepat 

mungkin untuk meyakinkan para perilaku sistem secara detil. Pengujian harus 
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mencakup unit testing yang mengecek validasi dari prosedur dan fungsi secara 

independen dari komponen sistem yang lain. Kemudian modul testing harus 

menyusul dilakukan untuk mengetahui penggabungan beberapa unit dalam satu 

modul sudah berjalan dengan baik, termasuk eksekusi dari beberapa modul yang 

saling berelasi. Pengujian unit digunakan untuk menguji setiap modul untuk 

menjamin setiap modul menjalankan fungsinya dengan baik.  

Menurut Fatta (2007), black box testing dilakukan tanpa pengetahuan 

detil struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Biasanya disebut juga 

sebagai behavioral testing, specification-based testing, input/output testing atau 

functional testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada 

software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software.  

Dengan adanya black box testing, perekayasa software dapat 

menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara penuh memeriksa 

keseluruhan kebutuhan fungsional pada suatu program. Black box testing bukan 

teknik alternatif daripada white box testing. Lebih daripada itu, black box testing 

merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang 

berbeda dari metode white box testing. 

Menurut Fatta (2007), white box testing adalah cara pengujian dengan 

melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada, dan 

menganalisis memiliki kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan 

output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris 

program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan diperiksa 

satu per satu dan diperbaiki, kemudian di-compile ulang. 


