
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Dasar Sistem Informasi[1] 

Pada bab ini akan dibahas mengenai definisi sistem informasi, namun harus 

diketahui terlebih dahulu konsep sistem dan informasi. Dari definisi sistem dan informasi 

memberikan gambaran mengenai perbedaan antara sistem dan informasi. Definisi 

tersebut akan membentuk suatu pengetahuan tentang konsep dasar sistem informasi. 

 

2.1.1  Konsep Dasar Sistem[1] 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

artinya saling bekerjasama untuk membentuk suatu kesatuan. Suatu sistem 

betapapun kecilnya selalu mengandung komponen, komponen-komponen tersebut 

dapat berupa subsistem-subsistem yang mempunyai sifat dari sistem untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara 

keseluruhan. 

Suatu sistem harus mempunyai sasaran, tujuan, dan komponen-komponen 

yang saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam mencapai suatu 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Banyak para ahli yang mengemukakan definisi sistem. Ada dua kelompok 

pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu: 

1. Pendekatan yang menekankan pada prosedur[1] 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.  

2.  Pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponennya[1] 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan 

pada urutan-urutan operasi dalam sistem. Sedangkan pendekatan sistem yang 

menekankan pada komponen atau elemen akan lebih mudah didalam mempelajari 

suatu sistem untuk tujuan analisis dan perancangan suatu sistem. 



 

2.1.2  Konsep Dasar Informasi[2] 

Informasi sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem yang 

kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya berakhir. 

Informasi sangat penting artinya bagi suatu sistem sehingga dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 

penerimaannya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat 

mendatang. 

 

2.1.3 Kualitas Informasi[1] 

Suatu informasi dikatakan berkualitas apabila informasi itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1.  Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan mencerminkan  

maksud dan tujuannya. 

2.  Tepat waktu, informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat  karena 

informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. 

3.  Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya. 

 

2.1.4  Nilai Informasi[1] 

 Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya 

mendapatkannya, suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

Berdasarkan konsep dasar sistem dan konsep dasar informasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang 

saling berhubungan antara satu sama lain yang bermanfaat bagi penggunanya dalam 

mengambil suatu keputusan. 

 

2.2    Komponen Sistem Informasi[1] 

Terdapat lima komponen sistem informasi yaitu perangkat keras, perangkat 

lunak, data, prosedur, dan user. Uraian selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini: 

 

2.2.1  Perangkat Keras (Hardware)[1] 

 Merupakan komponen-komputer secara fisik yaitu terdiri dari: 



1.  Unit peralatan input yaitu peralatan yang digunakan untuk menerima input atau  

memasukkan data kedalam komputer antara lain keyboard, disk drive, dan 

disket. 

2. Unit peralatan proses (Process) yaitu alat dimana instruksi-instruksi program 

diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan 

hasilnya akan ditampilkan di alat output.  

3. Unit peralatan output yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan atau 

mentransfer data dari dalam komputer kedalam bentuk yang permanen, antara 

lain printer. 

 

2.2.2  Perangkat Lunak (Software)[1] 

 Suatu hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software. Software ini 

digunakan untuk melengkapi segi hardware, software  tersebut telah dibuat oleh pabrik 

pembuat komputer.  

 

2.2.3    Data[1] 

 Data mempunyai nilai sepanjang data itu bisa dicari kembali, diolah dan 

disediakan untuk orang-orang yang membutuhkannya dalam batas waktu tertentu guna 

pembuatan keputusan atau tindakan. Pemakaian data bersama-sama (sharedata) ini 

sangat penting karena akan mengurangi adanya duplikasi data. 

 

2.2.4   Prosedur[1] 

 Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk 

fisik seperti buku panduan dan instruksi. Prosedur dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis-menulis) biasanya 

melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk 

menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis terjadi. 

 

2.2.5   User[1] 

 User dibutuhkan untuk menunjang keberadaan komputer yaitu sistem analisis, 

programmer, dan operator komputer cakap. 

 

2.3  Konsep Berorientasi Objek[2] 



Dalam konsep berorientasi objek, abstraksi dilakukan pada level objek. Objek adalah 

representasi dunia nyata kedalam bahasa pemrograman. Objek bisa dalam bentuk 

benda nyata seperti manusia, hewan, kendaraan, atau konsep seperti tabungan atau 

rekening. Di dalam pemrograman berorientasi objek, kode dan data yang saling terkait 

dibungkus dalam satu entitas. 

Ada 3 prinsip utama berorientasi objek, yaitu: 

a. Enkapsulasi  

Enkapsulasi adalah mekanisme penggabungan kode dan data yang dimanipulasi 

oleh kode tersebut. Mekanisme ini juga menjaga kode dan data tetap aman dari 

interferensi  dan penggunaan oleh pihak yang tidak berhak. 

b. Pewarisan ( inheritance ) 

Inheritance adalah proses pewarisan data dan method dari suatu kelas kepada 

kelas yang lain. Pewarisan ini bersifat menyeluruh, sehingga semua data dan 

method yang dimiliki oleh kelas asalnya akan diturunkan kepada kelas yang baru. 

Pewarisan ini adalah konsep untuk meningkatkan guna ulang (reuse) perangkat 

lunak. 

c. Polymorphism 

Polymorphism (dari bahasa Yunani yang berarti banyak rupa), adalah mekanisme 

yang memungkinkan suatu modul memiliki nama yang sama, namun memiliki behavior 

(tingkah laku) yang berbeda, sehingga implementasi dalam modulnya pun berbeda. 

 

2.4  Definisi Transaksi[3] 

Transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling 

tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling 

melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam 

atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hokum yang berlaku, 

dan saling menguntungkandengan adanya bukti/data/dokumen pendukung yang 

dimasukkan kedalam jurnal stelah melalui pencatatan. 

 

 

2.5  Definisi Basis Data[2] 

 Basis data adalah kumpulan data yang disimpan didalam satu lokasi, sehingga 

penyimpanan data redundant didalam satu lokasi tersebut dapat dieliminasi. Ketika 

terjadi pengopian data berulang-ulang di simpan pada lokasi yang berbeda dalam satu 

penyimpanan. 

 



2.5.1  Definisi Kamus Data[2] 

Kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan 

informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analis sistem 

dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus data dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem  

tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan 

tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. 

 

2.5.2  Definisi E-R Diagram[2] 

  E-R Diagram berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel 

yang dapat di di golongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu-

banyak, banyak-banyak. 

 Penggambaran ini akan membantu analis sistem dalam melakukan perencanaan 

proses yang kelak akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi E-R Diagram satu ke satu 

 



 

Gambar 2.2 Ilustrasi E-R Diagram satu ke banyak 
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