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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem didefinisikan berdasarkan dua pendekatan, yaitu menekankan pada 

prosedurnya dan pada komponen atau elemennya, Sistem dengan pendekatan 

elemen didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan sistem berdasarkan prosedur 

didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. [1] 

 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi menurut Turban et al merupakan data yang telah diorganisir 

sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Sedangkan menurut 

Jogiyanto, Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dapat dikatakan bahwa data merupakan 

bahan mentah, sedangkan informasi adalah bahan jadi atau bahan yang telah siap 

digunakan, Jadi, sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak 

dari bentuk tunggal datum atau data-item. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian (event) adalah 

sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian kejadian 

nyata adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas informasi adalah relevance, 

accuracy, completeness, timeliness, dan understandability dari informasi yang 

dihasilkan. [1] 

 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Merujuk pada definisi sistem dan informasi, maka sistem informasi dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai 
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keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan 

menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu.  

Dalam sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi, hal ini 

disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna 

informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien.[2] 

Menurut Hanif Al Fatta dalam bukunya yang berjudul Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan 

Organisasi Modern dijelaskan terdapat beberapa karakteristik sistem, tipe sistem 

informasi dan prinsip sistem informasi yang dapat membedakan suatu sistem 

informasi dengan sistem lainnnya [2] 

 

2.1.3.1 Karakteristik Sistem Informasi 

1. Memiliki komponen 

Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan 

input menjadi bentuk setengah jadi (output). Komponen ini bisa merupakan 

subsistem dari sebuah sistem. 

2. Memiliki batasan atau boundary 

Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem 

informasi lainnya, yang membuat sistem informasi tersebut menjadi satu buah 

kesatuan sistem informasi yang utuh, dan menunjukkan ruang lingkup yang 

dimilki oleh sistem informasi tersebut. 

3. Memiliki lingkungan luar dari sistem atau environment 

Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, 

dan input terhadap suatu sistem. 

4. Memiliki penghubung atau interface 

Tempat dimana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau 

berinteraksi. 

5. Memiliki input atau masukan sistem 

Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energy) dari lingkungan yang 

dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. 
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6. Memiliki Output atau Keluaran dari Sebuah Sistem 

Sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layer 

computer, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh 

kegiatan dalam suatu sistem.  

7. Memiliki Pengolah dan Pemrosesan Sistem 

Komponen atau bagian di dalam sebuah sistem informasi yang memilki tugas 

utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi menjadi keluaran 

atau output dari sebuah sistem informasi, membantu proses pengolahan data 

secara keseluruhan yang ada didalam sebuah sistem informasi, lalu 

mentransmisikan hasil dari pengolahan data tersebut menuju output yang 

dikeluarkan oleh sistem dan dapat diakses oleh user. 

8. Memiliki Sasaran dari Sistem 

Analisis berupa siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi tersebut. 

Tanpa adanya sasaran, sebuah sistem informasi tidak akan bermanfaat. 

 

2.1.3.2 Tipe-tipe Sistem Informasi 

Menurut Al  Fatta dalam bukunya, sistem Informasi dibedakan menjadi beberapa 

aplikasi yaitu [2]  :  

1. Transaction Processing System (TPS) 

2. Management Information System (MIS) 

3. Decision Support System (DSS) 

4. Expert System and Artificial Intelligence (ES &AI) 

 

2.1.3.3 Konsep Sistem Informasi 

Tujuan sistem Informasi adalah untuk menyajikan informasi guna 

pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, 

pengendalian kegiatan, operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi 

organisasi pada proses. Dengan demikian, sistem informasi berdasarkan konsep 

(input, processing, output –IPO).[2] 

1. Input : sekumpulan data yang akan diolah menjadi sebuah informasi yang 

nantinya akan disajikan bagi masyarakat. 
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2. Proses : suatu kegiatan mengolah seluruh data yang ada untuk menghasilkan 

suatu informasi. 

3. Output : informasi-informasi yang dapat dengan mudah di peroleh, di 

mengerti dan dimanfaatkan oleh masyarakat.[2] 

 

2.2 Metodologi Perancangan Sistem Informasi 

Dalam perkembangan sistem informasi, terdapat beberapa metodologi yang 

digunakan seperti System Development Life Cycle (SDLC). 

 

2.2.1 System Development Life Cycle (SDLC) 

2.2.1.1 Sejarah Singkat SDLC 

Pada awal pengembangan perangkat lunak, para pembuat program 

(Programmer) langsung melakukan pengodean perangkat lunak tanpa 

menggunakan prosedur atau tahapan pengembangan perangkat lunak. Dan 

ditemuilah kendala-kendala seiring dengan perkembangan skala sistem-sistem 

perangkat yang semakin besar. 

SDLC dimulai dari tahun 1960an, untuk mengembangkan sistem skala usaha 

besar secara fungsional untuk para konglomerat pada jaman itu. Sistem-sistem yang 

dibangun mengelola informasi kegiatan dan rutinitas dari perusahaan-perusahaan 

yang berpotensi memiliki data yang besar dalam pengembangannya. [3] 

 

2.2.1.2 Definisi SDLC 

SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut System 

Development Life Cycle menurut Rosa A. S dan M. Shalahuddin adalah proses 

mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan 

menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk 

mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya (best practice atau cara-cara 

atau cara-cara yang sudah teruji baik. [3] 

 

2.2.1.3 Tahapan SDLC 

Seperti halnya metamorfosis pada kupu-kupu yang indah maka dibutuhkan 

beberapa tahap untuk dilalui, sama halnya dengan membuat perangkat lunak, 
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memiliki daur tahapan yang dilalui agar menghasilkan perangkat lunak yang 

berkualitas. 

Tahapan-tahapan yang ada pada SDLC secara global adalah sebagai berikut: 

1. Inisiasi (initation) 

Tahapan ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat 

lunak. 

2. Pengembangan konsep sistem (system concept development) mendefinisikan 

lingkup konsep dokumen, lingkup sistem, analisis biaya, manajemen rencana, 

dan pembelajaran kemudahan  

sistem. 

3. Perencanaan (planning) 

Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan 

lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya (resources) 

yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. 

4. Analisis kebutuhan (requirements analysis) 

Menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak (user) dan 

mengembangkan kebutuhan user. Membuat dokumen kebutuhan fungsional. 

5. Desain (design) 

Mentranformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah lengkap, 

dokumen desain sistem fokus dapat bagaimana memenuhi fungsi-fungsi yang 

butuhkan. 

6. Intergrasi dan pengujian (intergration and test) 

Medemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa sistem telah memenuhi 

kebutuhan yang dispesifikasiakan pada dokumen kebutuhan fungsional. 

Dengan diarahkan oleh staf penjamin kualitas (quality assurance) dan 

pengguna. Menghasilkan laporan analisis pengujian. 

7. Implementasi (Impementation) 

Termaksud pada persiapan implementasi, implementasi perangkat lunak pada 

lingkungan produksi (lingkungan pada pengguna) dan menjalankan resolusi 

dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan pengujian. 

8. Operasi dan pemeliharaan (operation dan maintenance) 
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Mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem 

informasi pada lingkungan produksi (lingkungan pada user), termaksud 

implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. 

9. Disposisi (Dispotion) 

Mendeskripsikan aktifitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun 

data yang sebenarnya sesuai dengan aktifitas user. [3] 

 

2.2.2 Model Proses 

2.2.2.1 Definisi Model Proses 

        Model proses merupakan suatu deskripsi yang disederhanakan dari proses 

perangkat lunak dan kemudian dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. 

Model proses ini bisa saja mencakup suatu kegiatan yang termasuk dalam bagian 

dari proses perangkat lunak tersebut dan produk perangkat lunak. Serta terlibatnya 

peran seseorang pada rekayasa perangkat lunak tersebut.[3] 

 

2.2.2.2 Model Proses Waterfall 

Model ini mengambil kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, 

pengembangan, validasi, dan evolusi, dan merepresentasikannya sebagai fase-fase 

proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, 

implementasi, pengujian, dan seterusnya. 

Model pertama yang diterbitkan untuk proses pengembangan perangkat lunak 

diambil dari proses rekayasa lain. Berkat penurunan dari satu fase ke fase yang 

lainnya, model ini dikenal sebagai ‘model waterfall’ atau siklus hidup perangkat 

lunak. Tahap-tahap utama dari model ini memetakan kegiatan-kegiatan 

pengembangan dasar yaitu: 
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Gambar 2.1 Model proses waterfall [3] 

 

1. Requirement definition 

Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan 

user sistem. Persyaratan ini kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi 

sebagai spesifikasi sistem. 

2. System and Software Design 

Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat 

keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi 

abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya. 

3. Implementasi and Until Testing 

Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai 

serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi 

bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. 
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4. Integration System Testing 

Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem 

yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah 

pengujian sistem, perangkat lunak dikirim kepada pelanggan. 

5. Operation and Maintenance 

Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini merupakan fase siklus hidup yang 

paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dari 

berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu, perbaikan atas 

implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem, sementara 

persyaratan-persyaratan baru ditambahkan. [3] 

 

2.2.3 Tools Pemodelan 

Merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model 

dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, 

diagram-diagram yang menunjukan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun 

peralatan pendukung (tools system) yang dijelaskan sebagai model sistem yang 

akan dirancang. 

 

2.2.3.1 Flow Map 

        Flow Map mempunyai fungsi sebagai mendefinisikan hubungan antara 

bagian (pelaku proses), proses (manual/berbasis komputer) dan aliran data (dalam 

bentuk dokumen keluaran dan masukan). Pengertian Flow Map adalah campuran 

peta dan flow chart, yang menunjukan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi 

lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau 

jumlah paket dalam jaringan.  

Flow Map menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah 

ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis 

alternaitf-alternatif lain dalam pengoprasian. Flow Map dapat dikatakan sebuah 

aliran data berbentuk dokumen atau formulir di dalam suatu sistem informasi yang 

merupakan suatu aktivitas yang saling terkait dalam hubungannya dengan 

kebutuhan data dan informasi. Proses aliran dokumen ini dapat terjadi dengan 

entitas di luar sistem.[4] 
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2.2.3.2 Unified Modeling Language (UML) 

 UML bukanlah suatu proses melainkan bahasa pemodelan secara grafis untuk 

menspesifikasikan, memvisualisasi kan, membangun, dan mendokumentasikan 

seluruh rancangan sistem perangkat lunak.[5] 

Menurut Istambul dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penggunaan model ini 

bertujuan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian yang termasuk dalam lingkup 

sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan antara sistem dengan subsistem 

maupun sistem lain diluarnya.[6] 

Berikut ini merupakan jenis-jenis pemodelan pada UML : 

1. Pemodelan Struktural 

Model struktural merupakan kerangka kerja untuk sistem dan kerangka ini 

adalah tempat di mana semua komponen lain ada. Oleh karena itu, Class 

Diagram, Component Diagram dan Deployment Diagram adalah bagian dari 

pemodelan struktural. Mereka semua mewakili elemen dan mekanisme untuk 

merakitnya. Model Struktural terdiri dari Class diagrams, Objects diagrams, 

Deployment diagrams ,Package diagrams, Composite structure diagram dan 

Component diagram. Model struktural tidak pernah menggambarkan perilaku 

dinamis dari sistem. Class Diagram adalah diagram struktur yang paling 

banyak digunakan. 

2. Pemodelan Perilaku 

Model perilaku menggambarkan interaksi dalam sistem. Ini mewakili 

interaksi di antara diagram struktural. Pemodelan perilaku menunjukkan sifat 

dinamis dari sistem. Model perilaku terdiri dari Acitivity Diagram, Interaction 

Diagram, dan Usecase Diagram. 

3. Pemodelan Arsitektur 

Model arsitektur mewakili keseluruhan kerangka kerja sistem. Ini berisi 

unsur-unsur struktural dan perilaku dari sistem. Model arsitektur dapat 

didefinisikan sebagai cetak biru dari keseluruhan sistem. Package Diagram 

berada di bawah pemodelan arsitektur. 
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Tabel 2.1 Daftar Simbol-simbol UML [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

Symbol 

Nama 

Symbol 

Keterangan 

 

Usecase Deskripsi   dari urutan aksi-

aksi yang ditampilkan sistem 

yang menghasilkan suatu hasil 

yang terukur bagi suatu actor 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case. 

 

Package Suatu symbol yang 

memberikan batasan dan 

komentar yang 

dikaitkan pada suatu elemen 

atau kumpulan elemen 

 

Class Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

 

Control Mengkordinasikan aktifitas 

dalam sistem 
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Tabel 2.2 Daftar Simbol-simbol UML [6] 

 

Menurut Istambul dalam jurnalnya menjelaskan beberapa pengertian jenis diagram. 

Dan selanjutnya UML tersebut dikelompokkan menjadi 9 jenis diagram 

berdasarkan sifatnya, yaitu : 

1. Class diagram, adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa 

kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem perangkat lunak yang akan 

 

 

 

Entity 

 

Kelas yang berhubungan 

data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh sistem 

 

 

Boundery Kelas yang memodelkan 

interaksi antar satu atau 

lebih aktor dengan sistem 

 

 

Activity Memperlihatkan 

bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

 

 

 

Entity 

 

Kelas yang berhubungan 

data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh sistem 

 

 

Boundery Kelas yang memodelkan 

interaksi antar satu atau 

lebih aktor dengan sistem 

 

 

Activity Memperlihatkan 

bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 
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dikembangkan, Diagram Kelas memberi gambaran statis tentang sistem 

perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada didalamnya 

2. Use case diagram, Adalah suatu kumpulan urutan interaksi diantara user 

dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan dimana use  case ini 

menggambarkan kebutuhan fungsional suatu sistem tanpa menampilkan 

struktur internal sistem.  

3. Sequence diagram, adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

event yang dilakukan aktor eksternal pada sistem atau inter system event 

dilihat dalam satu use case. 

4. Collaboration diagram, mendefinisikan peran-peran yang dimainkan ketika 

satu tugas dilakukan. Peran-peran dimainkan oleh instant-instan yang 

berinteraksi, dan menyatakan hubungan komukasi antara objek-objek yang 

menunjuknya 

5. State chart diagram, merupakan perluasan dari diagram state yang 

mendeskripsikan objek berupa state-state yang dimiliki, kejadian-

kejadiaan yang berlangsung beserta transisi yang terjadi 

6. Activity diagram, adalah Representasi secara grafis dari proses dan control 

flow dan berfungsi untuk memperlihatkan alur dari satu aktivitas ke aktivitas 

yang lain serta menggambarkan perilaku yang kompleks 

7. Component diagram, adalah diagram yang menunjukan organisasi dan 

kebergantungan di antara sekumpulan komponen. Diagram ini memodelkan 

pandangan implementasi fisik dari sistem. 

8. Deployment diagram, adalah peng gambaran tugas-tugas kongkrit dari setiap 

node/software yang terlibat dalam jaringan sistem, menampilkan keseluruhan 

node dalam jaringan serta hubungan dari node- node tersebut termasuk 

proses-proses yang terlibat di dalamnya. 

9. Package diagram, adalah Penggambaran dan pengelompokan kelas-kelas 

yang terdapat pada perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan fungsi atau 

subsistem aplikasi yang mempunyai ketergantungan satu sama lainnya.  
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2.3 Aplikasi 

        Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk 

digunakan yang dibuat untuk melaksanankan suatu fungsi bagi pengguna jasa 

aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran 

yang akan dituju. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti 

yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data 

aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau 

diharapkan maupun pemrosesan data yang di harapkan.  Pengertian aplikasi 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aplikasi adalah penerapan dari rancang 

sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa 

pemrograman tertentu”[7] 

 

2.3.1 Website 

 Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, 

suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait 

dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, 

dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila 

isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua 

arah berasal dari pemilik serta pengguna website. [8] 

 

2.3.2 Teknologi Informasi 

        Menurut Istambul dalam jurnalnya menjelaskan bahwa teknologi informasi 

menciptakan kesempatan untuk dapat bertukar informasi secara terintegrasi, 

perusahaan dalam hal ini harus mampu menentukan sikap dalam 

memilih/melaksanakan fungsi-fungsi proses bisnis yang menjadi prioritas dalam 

menerima teknologi informasi. [6] 

        Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data agar 

menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer (computer 

system) yang elemennya terdiri dari :  
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a. Hardware (perangkat keras) adalah sekumpulan komponen perangkat keras di 

dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. 

b. Software (perangkat lunak) adalah program yang berisi instruksi/perintah sebagai 

perantara, yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga 

menghasil kan informasi sesuai keinginan brainware.   

c. Brainware (pengguna) adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan 

software yang ada di dalam komputer, contohnya mengetik surat dengan 

menggunakan Microsoft Word, membuat program aplikasi perusahaan, 

memperbaiki komputer. Berdasarkan kemampuan dan  keahlian yang dimiliki, 

pengguna komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, misalnya 

programmer, operator, technical support, dan desainer grafis. 

 

2.3.3 XAMPP 

 Menurut Bauder, J. XAMPP adalah "Web server dalam kotak": Apache, 

MySQL, dan PHP (ditambah beberapa komponen lainnya), semua dalam satu 

paket, paket bebas berlisensi mudah diinstall, pra-konfigurasi. [9]  

 Hal ini sering digunakan sebagai sandbox untuk menguji perangkat lunak 

pada komputer desktop yang satu ini. XAMPP sering berfungsi sebagai alternatif 

yang lebih mudah dan lebih aman untuk menginstal perangkat lunak pada server 

Web yang sebenarnya, tetapi bisa digunakan untuk menjalankan perangkat lunak 

produksi. XAMPP juga menawarkan "USB Lite" versi (sebelumnya hanya "Lite" 

versi) dirancang untuk digunakan pada media portabel, yang sangat membantu 

untuk tujuan kita. 

 

2.3.4 MySQL 

 MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis. Setiap pengguna dapat 

secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak 

tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL 

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah 

ada sebelumnya; SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan 
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data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis.[10] 

 

2.3.5 Javascript 

Dalam jurnal, menurut B.I.Y. JavaScript  adalah  bahasa scripting kecil,   

ringan,  berorientasi  objek   yang ditempelkan   pada   kode   HTML   dan   di proses  

di  sisi client. [11] 

JavaScript  digunakan dalam    pembuatan website agar    lebih interaktif 

dengan memberikan kemampuan   tambahan   terhadap   HTML melalui  eksekusi  

perintah  di  sisi browser. JavaScript  dapat  merespon  perintah user dengan   cepat   

dan   menjadikan   halaman web menjadi responsif. JavaScript   memiliki   struktur   

sederhana, kodenya  dapat  disisipkan  pada  dokumen HTML  atau  berdiri  sebagai  

satu  kesatuan aplikasi.  

Struktur   penulisan   JavaScript adalah sebagai berikut. 

<script language = “javascript”> 

<!--Penulisan kode javascript//--> 

</script> 

 

2.3.6 Google Maps API 

Dalam jurnal Falahah & Milda dijelaskan Google Maps adalah ‘layanan gratis 

berupa peta interaktif yang disediakan oleh Google’. Layanan ini berupa 

sekelompok API (Application Program Interface) yang dapat ditambahkan pada 

aplikasi berbasis web.  Goole Maps API sendiri memuat pustaka    Javascript yang 

memudahkan kita untuk menyisipkan layanan peta berbasis framework Google, 

hanya cukup dengan menuliskan kode HTML, Javascript dan koneksi internet. 

Adanya layanan peta gratis ini memudahkan pengembang menampilkan data secara 

spasial dan membuat pengembang dapat lebih berfokus pada fitur aplikasi. Langkah 

untuk menyisipkan Google Maps API adalah sebagai berikut:  

a.  Sisipkan Javascript Maps API ke dalam HTML  

b.  Tambahkan elemen div dengan nama map_canvas untuk menampilkan peta. 

c.  Siapkan beberapa obyek literal untuk menyimpan property pada peta  

d.  Tuliskan fungsi Javascript untuk membuat peta  
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e.  Insialisasi peta pada tag body HTML melalui event load.  [12] 

 

2.3.7 Hypertext Prepocessor (PHP) 

 PHP dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih 

bernama FI (Form Interpreted), yang wujudnya berupa sekumpulan script  yang 

digunakan untuk  mengolah data  form dari  web. 

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open source, 

maka banyak programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP.[10] 

PHP merupakan script yang menyatu dengan HTML, yang  dijalankan pada 

sisi server. Sebagian perintahnya berasal dari bahasa C, Java dan Perl dengan 

beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat 

aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan 

mudah, yang dihasilkan server. PHP juga dimaksudkan  untuk  mengganti teknologi 

lama seperti CGI (Common Gateaway Interface). 

PHP Termasuk dalam Open Source Product. Jadi dapat merubah source code 

dan mendistribusikannya secara bebas. PHP juga diedarkan secara gratis. PHP 

terkenal dengan 4 kelebihannya : 

1. Practical / Praktis 

Web Server yang mendukung php dapat ditemukan dimana- mana dari mulai 

IIS sampai dengan apache, dengan configurasi yang relatif praktis dan mudah. 

Selain itu, dalam pengmbangannya banyaknya milis - milis dan developer yang siap 

membantu dalam pengembangan. 

2. Power 

PHP mampu membuat halaman dinamis, memanipulasi form, dan dapat 

dihubungkan dengan database. Selain yang disebutkan tadi, ternyata PHP juga 

mampu melakukan hal- hal seperti : mengevaluasi sebuah password, menguraikan 

string bahkan yang kompleks sekalipun dan lain- lain. 

3. Possibility 

PHP menawarkan banyak pilihan dari segi dukungan database, diantaranya 

Adabas D, dBase, Empress, FilePro, FrontBase, Hyperwave, IBM DB2, Informix, 

Ingres, Interbase, mSQL, direct MS-SQL, MySQL,  Oracle,  Ovrimos, PostgreSQL, 
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Solid, Sybase, Unix dbm, dan Velocis. Selain database, PHP juga didukung dengan 

banyaknya developer yang menawarkan banyak sekali implementasi terhadap suatu 

pemecahan masalah. 

4. Price 

PHP merupakan open source software / Free. 

 

2.4 Pemagangan 

        Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,   

pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara 

terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung 

dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih 

berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam 

rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.[13] 

 

2.4.1 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. [13] 

Pengertian lain Tenaga kerja sektor formal maupun informal, yaitu : 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. [14] 

 

2.4.2 Pelatihan Kerja 

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan 

jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. [13] 

Pengertian lainnya Pelatihan Kerja adalah suatu kegiatan sistematis yang 

bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap individu untuk 

mencapai kinerja yang efektif dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tugas 

dan tanggung jawabnya. [15] 



II - 18 

 

 

2.5 Pemetaan 

Menurut Budianto Ahaliki, Pemetaan yaitu sebuah tahapan yang harus 

dilakukan dalam pembuatan peta. Langkah awal yang dilakukan adalah 

pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyajian dalam 

bentuk peta. [16] 

Pengertian lain tentang pemetaan menurut Soekidjo, pemetaan adalah 

pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak 

geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan 

potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri 

khas dalam penggunaan skala yang tepat. [17] 

 

2.6 Black Box Testing 

Black box merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional 

dari perangkat lunak. Black Box Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari 

perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan 

melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. [18] 

Dalam Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.  

4. Kesalahan performansi (performance errors).  

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

 

2.7 Perbandingan dengan Penelitian terdahulu 

Tabel 2.3 Perbandingan dengan Penelitian terdahulu 

No Judul Penulis Tahun 

terbit 

Publikasi Kesimpulan 

1 APLIKASI SISTEM 

INFORMASI 

GEOGRAFIS 

BERBASIS WEB  

UNTUK 

PERSEBARAN 

SEKOLAH 

Yuliansyah 

Rachman 

Nur Rizky, 

Arief Laila 

Nugraha, 

Arwan 

Januari 

2015 

Jurnal Geodesi 

Universitas 

Diponegoro 

Perancangan aplikasi 

SIG berbasis web 

yang memberikan 

kemudahan kepada 

masyarakat untuk 

mengakses sekolah – 

sekolah mana saja 
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No Judul Penulis Tahun 

terbit 

Publikasi Kesimpulan 

MENENGAH ATAS 

(Studi Kasus : Kota 

Semarang) 

Putra 

Wijaya 

yang bisa dijadikan 

referensi untuk 

melanjutkan 

pendidikan. Selain itu, 

aplikasi ini juga bisa 

digunakan untuk 

melihat data – data 

informasi yang 

terdapat di suatu 

sekolah sehingga bisa 

dijadikan suatu 

referensi informasi 

yang tentunya akan 

sangat berguna bagi 

masyarakat. 

2 SISTEM 

INFORMASI 

GEOGRAFIS 

BERBASIS WEB 

UNTUK 

PENYEBARAN 

FASILITAS UMUM 

DI KABUPATEN 

KLATEN 

Abul Nizam 

Faisal 

Juli 2016 Skripsi Program 

Studi Teknik 

Informatika 

Universitas  

Muhammadiyah 

Surakarta 

sistem informasi 

geografis  berbasis 

web untuk 

penyebaran fasilitas 

umum di kabupaten 

klaten yang dapat 

menampilkan lokasi 

fasilitas umum di 

kabupaten Klaten 

serta informasi yang 

berkaitan dari fasilitas 

umum tersebut, 

sehingga dapat 

mempermudah 

penyampaian 

informasi lokasi-

lokasi fasilitas umum 

tersebut kepada 

masyarakat. 

3 SISTEM 

INFORMASI 

MANAJEMEN 

PRAKTEK KERJA 

LAPANGAN 

BERBASIS 

WEBSITE (STUDI 

KASUS PROGRAM 

STUDI SISTEM 

I Gede 

Ngurah 

Wira 

Pratama, 

I.G.N Anom 

Cahyadi 

Putra, Aulia 

Iefan 

Januari 

2017 

Jurnal 

Teknologi 

Informasi dan 

Komputer 

Universitas 

Dhayana Pura 

Sistem Informasi 

yang dibuat untuk 

membantu mahasiswa 

program studi sistem 

informasi Universitas 

Dhayana Pura dalam 

pelaksanaan praktek 

kerja lapangan 
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No Judul Penulis Tahun 

terbit 

Publikasi Kesimpulan 

INFORMASI 

UNIVERSITAS 

DHAYANA PURA 

BALI) 

4 RANCANG 

BANGUN SISTEM 

INFORMASI 

PRAKERIN (Studi 

Kasus : Puncak Pass 

Resort) 

Silvia Rizka 

Febriyanti, 

Lusi Melian 

2016 Jurnal 

Teknologi 

Informasi dan 

Komputer 

Universitas 

Komputer 

Indonesia 

Sistem informasi ini 

dapat memberikan 

informasi mengenai 

Puncak Pass Resort, 

persyaratan dan 

prosedur pengajuan 

prakerin dan 

penyerahan laporan 

prakerin melalui 

media internet. 

Adapun bagi pihak 

Puncak Pass Resort, 

sistem informasi ini 

mempermudah 

pengelolaan data 

peserta prakerin baik 

dari segi penerimaan, 

penjadwalan, absensi 

maupun penilaian. 

5 ANALISIS DAN 

PERANCANGAN 

SISTEM 

INFORMASI 

PEREKRUTAN 

KARYAWAN 

BERBASIS WEB 

(Studi pada PT 

Sumber Abadi 

Bersama 

Diyan Agus 

Permana , 

Rizki Yudhi 

Dewantara 

Maret 

2018 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis Fakultas 

Ilmu 

Administrasi 

Universitas 

Brawijaya 

Sistem informasi 

rekrutmen karyawan 

berbasis web PT 

Sumber Abadi 

Bersama guna 

memberikan alternatif 

solusi bagi 

permasalahan 

rekrutmen manual  

        

Berdasarkan kelima penelitian yang sudah ada terdahulu, penulis 

menyimpulkan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan Skripsi yang dibuat 

penulis adalah menyediakan fitur pendaftaran secara online, persebaran peta 

menggunakan Google Maps API, pengolahan rekap laporan, dan sistem penilaian 

terintegrasi. 
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 Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian skripsi penulis adanya 

pemetaan persebaran perusahaan beserta informasi yang diperlukan mengenai 

perusahaan tersebut,  Pemetaan Perusahaan per kategori yang disesuaikan 

berdasarkan warna pin yang ditampilkan pada peta dalam website, sistem laporan 

kelulusan dan ketidaklulusan per periode, Fitur Chatroom, Jadwal Rekrutmen bagi 

Calon Pemagang yang ingin mendaftar, Fitur Grafik yang menunjukan jumlah 

peserta yang lulus dan tidak dalam dalam bentuk diagram batang, fitur export  

laporan yang disajikan secara otomatis dalam bentuk Microsoft Excel, Fitur Backup 

dan Restore Database. 


