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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi  

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] 

 

2.1.1 Konsep Dasar Sistem 

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.[2] 

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. 

“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.  

“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 
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sistem yang menekankan pada komponen atau elemen akan lebih mudah di dalam 

mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dan perancangan suatu sistem. 

 

2.1.2 Konsep Dasar Informasi 

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 hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian yang nyata digunakan untuk pengambilan keputusan.[2] 

 

2.1.2.1 Kualitas Informasi 

Suatu informasi dikatakan berkualitas apabila informasi itu memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1.  Akurat, informasi harus bebas darti 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] 

 

2.1.2.2 Nilai Informasi 

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 di atas 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] 
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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) 

 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) 

 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 

 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. 
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2.2.4 Prosedur 

 Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam 

bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. 

2.2.5 User 

 User dibutuhkan untuk menunjang keberadaan komputer yaitu sistem 

analisis, programmer, dan operator komputer cakap. 

 

2.3 Unified Modelling Language (UML) [1] 

 Unified Modelling Language (UML) bukanlah suatu proses melainkan 

bahasa pemodelan secara grafis untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan seluruh artifak sistem perangkat lunak. 

 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. 

Dengan pemodelan menggunakan UML, pengembang dapat melakukan: 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan 

2. Penelaahan bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan pesan 

dan saling bekerjasama satu sama lain. 

3. Menguji apakah sistem perangkat lunak sudah berfungsi seperti seharusnya. 

4. Dokumentasi sitem perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu 

dimasa yang akan datang. 

 

UML menyediakan 3 jenis diagram yang dapat dikelompokkan 

berdasarkan sifatnya, yaitu: 

a. 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 system. 

b. Sequence Diagram adalah Sequence diagram digunakan untuk 

menggambarkan event yang dilakukan aktor eksternal pada sistem atau inter 

system event dilihat dalam satu use case. 
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c. 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.[3] 

Tabel 2.1  Daftar Symbol-symbol dalam UML (Unified Modelling 

Language) 

Sumber : Terry.Quatrani.,2002. Visual Modeling With Rasional Rose and UML. [4] 

Gambar Symbol Nama Symbol 

 

Usecase 

 

Actor  

 

Package 

 

Class  

 

Control 

 

Entity  

 

Boundery  
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Activity 

 

State 

 

2.4 Metode Waterfall 

 Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode Waterfall. Metode Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah 

pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada 

SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak[3]. 

Gambar menjelaskan bahwa metode Waterfall menekankan pada sebuah 

keterurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah 

sebuahmetode yang tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak yang tidak 

terlalubesar dan sumber daya manusia yang terlibat dalam jumlah yang terbatas. 
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 Gambar 2.1 Metode Waterfall [3] 

(Sumber : Sommerville, Ian, 2003.“Rekayasa Perangkat Lunak ”Erlangga. Jakarta 

        ( Halaman 43 )). 

 

Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap yang dilakukan dalam metode 

waterfall: 

a. Tahap analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

b. Tahap perancangan sistem dan perangkat lunak. 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. 

c. Tahap implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, perancangan 

perangkat lunak direalisasikan  sebagai serangkaian program atau unit 

Definisi 

persyaratan 

Perancangan sistem 

dan perangkat lunak 

Implementasi dan 

pengujian unit 

Integrasi dan 

pengujian sistem 

Operasi dan 

pemeliharaan 
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program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah 

memenuhi spesifikasinya. 

d. Tahap integrasi dan pengujian sistem. 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. 

e. Tahap operasi dan pemeliharaan. 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] 

 

2.5 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) pertama pada tahun 1960 yang 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis. 

Ada dua jenis data dalam SIG yaitu :  

1. Data geographical (spatial) yaitu data yang terdiri dari lokasi eksplisit suatu 

geografi yang diset ke dalam bentuk koordinat.  

2. Data atribut (nonspatial) yaitu gambaran data yang terdiri dari informasi yang 

relevan terhadap suatu lokasi. 

GIS merupakan akronim dari: 

a. Geography 

Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada „geografi‟ atau 

„spasial‟. Object ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. 

Objek bisa berupa fisik,budaya atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut 

ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif 

dari spasial suatu objek sesuai dengankenyataannya di bumi. 

b. Information 

Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data. Dalam GIS informasi 

memiliki volume terbesar. Setiap object geografi memiliki setting data 
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tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam peta. 

Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat 

membuat peta menjadi intelligent. Ketika data tersebut diasosiasikan dengan 

permukaan geografis yang representatif, data tersebut mampu memberikan 

informasi dengan hanya mengklik mouse pada objek. Perlu diingat bahwa 

semua informasi adalah data tapi tidak semua data merupakan informasi. 

c. System 

Pengertian suatu sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling 

berintegrasi dan ber-interdependensi dalam lingkungan yang dinamis untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Dengan demikian, GIS diharapkan mampu memberikan kemudahan-

kemudahan yang diinginkan, yaitu: 

1. penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku 

2. revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah 

3. data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa dan 

direpresentasikan 

4. menjadi produk yang mempunyai nila tambah 

5. kemampuan menukar data geospasial 

6. penghematan waktu dan biaya 

7. keputusan yang diambil menjai lebih baik. 

 

Karakteristik SIG  

a. Merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam 

satu system berbasis komputer. 

b. Melibatkan ahli geografi, informatika dan komputer, serta aplikasi terkait. 

c. Masalah dalam pengembangan meliputi: cakupan, kualitas dan standar data, 

struktur,model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, 

pendidikan, expert system dan decision support system serta penerapannya 

d. Perbedaannya dengan Sistem Informasi lainnya: data dikaitkan dengan letak 

geografis,dan terdiri dari data tekstual maupun grafik 
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e. Bukan hanya sekedar merupakan pengubahan peta konvensional (tradisional) 

ke bentuk peta dijital untuk kemudian disajikan (dicetak / diperbanyak) 

kembali 

f. Mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan, 

memanipulasi, memadukan dan menganalisis data spasial dari fenomena 

geografis suatu wilayah.[4] 

 

2.6 Tools untuk Pengembangan Perangkat Lunak  

Adapun software yang digunakan untuk pembuatan Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis Pemetaan UMKM Binaan BPPKU Kadin Kota 

Bandung adalah Map Info professional 6.0. Berbasis Visual Basic 6.0. Database-

nya sudah tersimpan di dalam Map Info Professional Database Management 

System (Map Info Professional DBMS). 

 

2.6.1 Mapinfo  

Mapinfo adalah aplikasi Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan 

oleh MapInfo corp. sejak tahun 1986. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh 

empat orang mahasiswa (waktu itu) Institut Politeknik Rensellaer, Troy, New 

York. Oleh karena komitmennya di dalam bidang garapannya, pada saat ini 

Mapinfo menjadi salah satu produk perangkat lunak SIG yang sangat sukses di 

pasaran. 

Sehubungan dengan hal di atas, map info merupakan salah satu perangkat 

lunak pemetaan (SIG) desktop yang dikembangkan dan kemudian dipasarkan 

untuk memenuhi (sebagian besar) kebutuhan-kebutuhan di lingkungan bisnis. 

Perangkat lunak SIG ini memungkinkan para penggunanya utnuk 

memvisualisasikan dan menganalisa data-data yang menjadi masukannya secara 

geografis lebih cepat dan menyediakan informasi yang diperlukan di dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Sebagai tambahan. Mapinfo, software ini pada umumnya tool yang 

tersedia memang sudah user friendly, namun untuk membuat sebuah layout, 

sangat sulit.[5] 
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2.6.2 Microsoft Visual Basic  

Basic adalah salah satu development tools untuk membangun aplikasi 

dalam lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, Visual Basic 

menggunakan pendekatan Visual untuk merancang user interface dalam bentuk 

form, sedangkan untuk kodingnya menggunakan dialek bahasa Basic yang 

cenderung mudah dipelajari.Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi 

para pemula maupun para developer. Visual Basic adalah bahasa pemrograman 

berbasis Microsoft Windows yang merupakan Object Oriented Programming 

(OOP), yaitu pemrograman berorientasi objek, Visual Basic menyediakan objek-

objek yang sangat kuat, berguna dan mudah.  

Dalam lingkungan Windows, User-interface sangat memegang peranan 

penting, karena dalam pemakaian aplikasi yang kita buat, pemakai senantiasa 

berinteraksi dengan User-interface tanpa menyadari bahwa dibelakangnya 

berjalan instruksi-instruksi program yang mendukung tampilan dan proses yang 

dilakukan. 

Pada pemrograman Visual, pengembangan aplikasi dimulai dengan 

pembentukan user interface, kemudian mengatur properti dari objek-objek yang 

digunakan dalam user interface, dan baru dilakukan penulisan kode program 

untuk menangani kejadian-kejadian (event). Tahap pengembangan aplikasi 

demikian dikenal dengan istilah pengembangan aplikasi dengan pendekatan 

Bottom Up 

Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam mempelajari Visual Basic : 

1. Objek 

Sering disebut entity adalah sesuatu yang bisa dibedakan dengan lainnya. Pada 

dasarnya seluruh benda didunia bisa dikatan sebagai objek, contoh : mobil, 

komputer, radio, dan lain-lain. 

Dalam Visual Basic objek-objek yang dimaksud disebut kontrol. Jenis-jenis 

kontrol antara lain : Label, Text Box, Combo Box, List Box, dan masih banyak 

lagi. 
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2. Properti 

Sering disebut atribut, adalah ciri-ciri yang menggambarkan suatu                    

objek. Misalnya disebut objek mobil jika mempunyai ban, spion, rem, dan 

lain-lain. 

3. Event 

Suatu kejadian yang menimpa objek. Bagaimana jika mobil didorng, ditabrak, 

dicat dan sebagainya. 

4. Metode 

Kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek. Contohnya jika mobil berbelok, 

mundur, maju.[6] 


