
BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Jasa 

Menurut Kotler (1997:83), jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan 

atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Jasa memiliki empat karakteristik utama: 

a. Tidak berwujud 

Jasa tidak berwujud, tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Oleh karena itu pihak 

pembeli harus mempunyai keyakinan penuh kepada penjual jasa. Di pihak lain, 

penjual berusaha agar dapat meningkatkan kewujudan jasa dengan cara lebih 

memperlihatkan manfaat jasa tersebut. 

b. Tidak terpisah 

Jasa akan selalu melekat pada sumbernya atau pada penjualnya. Dengan 

kenyataannya tersebut maka seringkali konsumen harus berada pada saat jasa 

tersebut diproses, dengan kata lain konsumen ikut terlibat dalam proses produksi 

jasa. Di sini konsumen dapat berinteraksi satu sama lain. Peranan karyawan sangat 

penting dalam proses penjualan jasa dan salah satu faktor penting yang 

membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain adalah terletak pada kualitas 

karyawan yang melayani penjualan jasa tersebut. 
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c. Bervariasi 

Ternyata jasa memiliki sifat keanekaragaman atau bervariasi, yaitu tergantung 

siapa yang menyediakannya, kapan waktu pelayanannya dan dimana tempat 

diberikannya layanan jasa tersebut. Jasa sulit distandarisasikan sebab, setiap 

konsumen memilki keinginan layanan jasa yang berbeda-beda meski untuk jenis 

jasa yang sama dan tidak ada konsumen yang menginginkan layanan jasa yang 

persis sama. Oleh karena itu bisnis jasa profesional pada umumnya padat karya 

dan menuntut konsistensi layanan dari karyawan. 

d. Tidak tahan lama 

Maksud tidak tahan lama disini yaitu, jasa tidak dapat disimpan untuk persediaan 

seperti halnya produk fisik. Jasa akan mempunyai nilai disaat pembelian jasa 

membutuhkan pelayanan. Oleh karena itu seringkali permintaan akan jasa 

berfluktuasi. Misalnya saja permintaan akan jasa angkutan umum, pada jam-jam 

berangkat dan pulang kantor akan meningkat, sedangkan di luar jam tersebut 

permintaanya akan menurun. 

 

 

3.2 Analisis dan Perancangan Sistem 

Menurut Kendall dan Kendall (2003:7), Analisis sistem dilakukan dengan 

tujuan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan 

kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya.Perancangan 

sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian 

komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, 

menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap kriteria yang ada, serta 

mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut serta mengimplementasikan 

seluruh kebutuhan operasional dalam membangun aplikasi.Analisa dan Perancangan 
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Sistem dipergunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan 

peningkatan-peningkatan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem 

informasi terkomputerisasi. 

 

 

3.3.1 Data Flow Diagram (DFD) 

Pada tahap ini, penggunaan notasi  dapat membantu komunikasi dengan 

pemakai/user sistem untuk memahami sistem tersebut secara logika. Diagram yang 

menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem ini dikenal 

dengan nama Diagram Arus Data (Data Flow Diagram). DFD berfungsi untuk 

menggambarkan proses aliran data yang terjadi didalam sistem dari tingkat yang 

tertinggi sampai yang terendah, yang memungkinkan untuk melakukan dekomposisi, 

mempartisi atau membagi sistem kedalam bagian-bagian yang lebih kecil dan yang 

lebih sederhana. 

DFD fokus pada aliran data dari dan ke dalam sistem serta memproses data 

tersebut (Kendall dan Kendall, 2003:241). 

Simbol-simbol dasar dalam DFD antara lain: 

1. External Entity 

External Entity merupakan sesuatu yang berada di luar sistem yang dapat berupa 

organisasi, orang, bagian lain ataupun sistem lain yang berada di lingkungan luar 

yang memberikan pengaruh berupa input atau menerima output dari sistem. 

2. Process 

Dalam simbol tersebut akan dituliskan process yang dikerjakan oleh sistem yaitu 

transformasi aliran data yang keluar. Satu process memiliki satu atau lebih input 

data yang menghasilkan satu atau lebih output data. 
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3. Data Flow 

Data Flow atau aliran data disimbolkan dengan tanda anak panah dan garisnya 

diberi nama aliran data yang bersangkutan. Aliran data yang dimaksud adalah 

aliran data yang masuk maupun yang keluar dari sistem. 

4. Data Store 

Dalam Data Store ini dilakukan proses penyimpanan data, proses tersebut dapat 

memasukkan data ke dalam file atau mengambil data dari file. Simpanan file ini 

berupa disk, hardisk dan lain-lain. 

 

 

3.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Proses reverse engineering terhadap suatu basis data menjadi suatu 

kebutuhan bagi perancang basis data untuk mengetahui struktur dari sebuah basis 

data. Struktur tersebut biasanya dimodelkan dalam bentuk Entity Relationship 

Diagram (ERD). Penggambaran struktur basis data dalam sebuah ERD dapat 

menggunakan berbagai notasi agar menjadi lebih mudah dimengerti. 

Menurut Marlinda (2004:28), Atribute adalah kolom di sebuah relasi. 

Macam-macam atribute yaitu: 

a. Simple Atribute 

Atribute ini merupakan atribute yang unik dan tidak dimiliki oleh atribute lainnya, 

misalnya entity mahasiswa yang atribute-nya NIM. 

b. Composite Atribute 

Composite atribute adalah atribute yang memiliki dua nilai harga, misalnya nama 

besar (nama keluarga) dan nama kecil (nama asli). 

c. Single Value Atribute 
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Atribute yang hanya memiliki satu nilai harga, misalnya entity mahasiswa dengan 

atribute-nya Umur (tanggal lahir). 

d. Multi Value Atribute 

Multi value atribute adalah atribute yang banyak memiliki nilai harga, misalnya 

entity mahasiswa dengan atribute-nya pendidikan (SD, SMP, SMA). 

e. Null Vallue Atribute 

Nullvalue atribute adalah atribute yang tidak memiliki nilai harga, misalnya 

entity tukang becak dengan atribute-nya pendidikan (tanpa memiliki ijazah). 

ERD dibagi menjadi 2 macam yaitu: Conceptual Data Model (CDM), dan 

Physical Data Model (PDM). Simbol-simbol yang sering digunakan adalah: 

1. Entity 

Entity merupakan sesuatu yang mudah diidentifikasikan. Sebuah entity bisa berupa 

obyek, tempat, orang, konsep, atau aktivitas. 

2. Atribute 

Atribute merupakan penjelasan-penjelasan dari entity yang membedakan entity satu 

dengan yang lain. Sebuah atribute juga merupakan sifat-sifat dari sebuah entity. 

3. Relationship 

Relationship adalah penghubung antara satu entity dengan entity yang lain dan 

merupakan bagian yang sangat penting di dalam mendesain database. 

Ada empat tipe relationship yang dikenal yaitu : 

a. One-to-one Relationship 

Jenis hubungan antar tabel yang menggunakan secara bersama sebuah kolom 

primary key. Jenis hubungan ini tergolong jarang digunakan, kecuali untuk 

alasan keamanan atau kecepatan akses data. 

b. One-to-Many-Relationship 
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Jenis hubungan antar tabel dimana satu record pada satu tabel terhubung 

dengan beberapa record pada tabel lain. Jenis hubungan ini termasuk yang 

paling sering digunakan. 

c. Many-to-Many-Relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana beberapa record pada satu tabel terhubung 

dengan beberapa record pada tabel lain. 

d. Many-to-One-Relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana beberapa record pada satu tabel terhubung 

dengan satu record pada tabel lain. 

4. Key 

Key adalah suatu property yang menentukan apakah suatu kolom pada tabel sangat 

penting atau tidak. Terdiri atas Primary key, Candidate key, Alternate key, dan 

Composite key. 

 

3.3 Database 

Menurut Marlinda (2004:1), 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). 
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3.4 Sistem Basis Data 

Menurut Marlinda (2004:1), sistem basis data adalah suatu sistem menyusun 

dan mengelola data-data menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam 

serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan 

sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakai untuk 

proses mengambil keputusan. 

Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama yaitu 

Perangkat Keras (Hardware), Sistem Operasi (Operating System), Basis Data 

(Database), Sistem Pengelola Basis Data(DBMS), Pemakai (User), dan Aplikasi lain 

(bersifat opsional). 

Keuntungan sistem basis data adalah: 

1.  Mengurangi kerangkapan data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas data 

yang berbeda-beda sehingga update dilakukan berulang-ulang. 

2.  Mencegah ketidakkonsistenan. 

3.  Keamanan data dapat terjaga, yaitu data dapat dilindungi dari pemakai yang tidak 

berwenang. 

4.  Integritas dapat dipertahankan. 

5.  Data dapat dipergunakan bersama-sama. 

6.  Menyediakan recovery. 

7.  Memudahkan penerapan standarisasi. 

8.  Data bersifat mandiri (data independence). 

9.  Keterpaduan data terjaga, memelihara keterpaduan data berarti data harus akurat. 

Hal ini sangat erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan data dan 

pemeliharaan keselarasan data. 

Kerugian sistem basis data adalah: 
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1.  Diperlukan tempat penyimpanan yang besar. 

2.  Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengolah data. 

3.  Perangkat lunaknya mahal. 

 

3.5 Database Management System 

Menurut Marlinda (2004:6), Database Management System (DBMS) 

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk pengelolanya. 

Basis Data adalah kumpulan datanya, sedang program pengelolanya berdiri sendiri 

dalam suatu paket program yang komersial untuk membaca data, menghapus data, 

dan melaporkan data dalam basis data. 

Bahasa-bahasa yang terdapat dalam DBMS adalah: 

1. Data Definition Language (DDL) 

Pola skema basis data dispesifikasikan dengan satu set definisi yang diekspresikan 

dengan satu bahasa khusus yang disebut DDL. Hasil kompilasi perintah DDL 

adalah satu set tabel yang disimpan di dalam file khusus yang disebut data 

dictionary/directory. 

2. Data Manipulation Language (DML) 

Bahasa yang memperbolehkan pemakai mengakses atau memanipulasi data 

sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat. 

3. Query 

Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian DML 

yang digunakan untuk pengambilan informasi. 

DBMS memiliki fungsi sebagai berikut: 

 

1. Data Definition 

DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. 
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2. Data Manipulation 

DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk 

mengakses data. 

3. Data Security dan Integrity 

DBMS dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh DBA. 

4. Data Recovery dan Concurrency 

a. DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan basis data 

yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk, dan sebagainya. 

b. DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu bila  satu 

data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada saat yang 

bersamaan. 

5. Data Dictionary 

DBMS harus menyediakan data  dictionary. 
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