
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Umum 

2.1.1 Konsep Dasar Sistem 

Definisi Sistem 

Terhadap beberapa pendapat para ahli mengenai defisi sistem, diantaranya kelompok 

dasar sistem, diantaranya kelompok dasar pendekatan dalam mendefinisi sistem yaitu 

menekankan pada prosedur dan komponen atau elemenya 

a. Menurut Pratama (2013:7), “Sistem adalah sekumpulan prosedur yang saling 

berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara 

garis besar, sebuah sistem informasi terdiri atas tiga komponen atas tiga komponen 

utama, ketiga komponen tersebut mencakup software, hardware, dan brainware.  

Ketiga kelompok ini saling berkaitan satu sama lain 

b. Menurut Hartono (2013:9), “Sistem adalah suatu himpunan dari berbagai bagian atau 

elemen, yang saling berhubungan secara terorganisasi berdasarkan fungs-fungsinya, 

menjadi satu kesatuan”. 

c. Menurut Taufiq (2013:2), “ Sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem abstrak 

maupun fisik yang saling terintegrasi dan kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu”. 

Dari definisi sistem diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu 

kumpulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang saling berhubungan atau 

saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu 

Karakteristik Sistem 



Menurut Sutabri  (2012:20), sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat-

sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu 

sistem.adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagi berikut: 

a. Komponen Sistem (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya 

saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut 

dapat berupa suatu subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang 

menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 

Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar atau sering disebut “supra 

sistem” 

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Ruang lingkup sistem merupakandaerah yang membatasi antara sistem dengan sistem 

lain atau sistem, dengan lingkungan kuarnta. Batasan sistem ini memungkinkan suatu 

sistem dipandang sebagi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

c. Lingkungan Luar Sistem (Envinronment) 

Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan sistem yang 

mempengaruhi oprasi sistem tersebut disebut lingkungan luar. Lingkungan luar 

sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem 

tersebut. Dengan demikian, lingkungan luar tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara. 

Lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. Kalau tidak, maka akan 

mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lainya disebut 

penghubung sistem. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir 

dari satu subsistem kesubsistem yang lain. Bentuk keluaran dari satu subsistem akan 

menjadi masukan untuk subsistem lain melalui penghubung tersebut. Dengan 

demikian, dapat terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan. 



e. Masukan sistem (Input) 

Enerrgi yang dimasukan kedalam sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (maintance 

input) dan sinyal (signal input). Contoh, didalam suatu unit sistem komputer, 

“program” adalah maintance input yang digunakan untuk mengoprasikan 

komputernya dan “data” adalah sifnal input untuk diolah menjadi informasi. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna. 

Keluaran ini merupakan masukan bagi subsitem yang lain seperti informasi. Keluaran 

yang dihasilkan adalah informasi. Informasi ini dapat digunakan sebagai masukan 

untuk pengambilan  

keputusan atau hal-hal lain yang menjadi input bagi subsistem lain. 

g. Pengolahan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi 

keluaran, contohnya adalah sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi 

menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen.  

h. Sasaran Sistem (Objective) 

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministic. Jika 

suatu sistem tidak memiliki sasaran maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu 

sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.  

2.1.2 Konsep Dasar Informasi 

Defisi data  

a. Menurut Situmorang (2010:1), “ Data adalah Sekumpulan infromasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapa berupa angka dan dapat 



pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain; data populasi 

dan data sample, data observasi, data primer, dan data sekunder. 

b. Menurut Sutarman (2012:3), “ data adalah fakta dari sesuatu pernyataan yang bersal 

dari kenyataan, dimana penyataan tersebut merupakan hasil pengukuran atau 

pengamatan. Data berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol khusus, atau 

gabungan darinya”. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang 

menggambarkan suatu kejadian yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan. 

Defisis Informasi 

a. Menurut Sutarman (2012:14), “Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang 

diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si 

penerima”. 

b. Menurut Sutabri (2012:29), “informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau 

diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan”. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi 

adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna, yang 

bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan. 

Fungsi Informasi 

Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan. Informasi yang disampaikan 

kepada pemakai mungkin merupakan hasildata yang sudah diolah menjadi sebuah 

keputusan. Akan tetapi, dalam kebanyakan pengambilan keputusan yang kompleks, 

informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi bermacam-



macam pilihan. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberi suatu 

kemungkinan faktor resiko padatingkat-tingkat pendapatan yang berbeda (Sutabri, 

2012:12). 

Nilai Informasi 

Berdasarkan pendapat Sutabri (2012:37), nilai informasi ditentukan oleh 2 (dua) 

hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai 

bila manfaat lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Akan tetapi, perlu 

diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya 

digunakan untuk beberapa kegunaan sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk 

menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah tertentu dengan biaya untuk 

memperolehnya karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak di 

dalam perusahaan. 

Lebih lanjut, sebagian informasi tidak dapat persis ditafsir keuntungannya dengan sesuatu 

nilai uang, tetapi dapat ditafsir nilai efekifitasnya. Pengukuran nilai informasi biasanya 

dihubungkan dengan analisis cost effectivess atau cost benefit. Nilai informasi ini didasarkan atas 

10 (sepuluh) sifat, yaitu: 

1. Mudah diperoleh 

Sifat ini menunjukkan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Kecepatan 

memperoleh dapat diukur, misalnya 1 menit versus 24 jam. Akan tetapi, beberapa 

nilainya bagi pemakai informasi sulit mengukurnya.  

2. Luas dan Lengkap  

Sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai 



volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Sifat ini sangat kabur, 

Karena itu sulit mengukurnya.  

3. Ketelitian 

Sifat ini menunjukkan minimnya kesalahan dan informasi. Dalam hubungannya 

dengan volume data yang besar biasanya terjadi dua jenis kesalahan, yakni kesalahan 

pencatatan dan kesalahan perhitungan.  

4. Kecocokan 

Sifat ini menunjukkan seberapa baik keluaran informasi dalam hubungan dengan 

permintaan para pemakai. Isi informasi harus ada hubungannya dengan masalah yang 

sedang dihadapi. Semua keluaran lainnya tidak berguna tetapi mahal 

mempersiapkannya. Sifat ini sulit mengukurnya.  

5. KetepatanWaktu 

Menunjukkan tak ada keterlambatan jika ada seseorang yang ingin mendapatkan 

informasi. Masukkan, pengolahan, dan pelaporan keluaran kepada pemakai biasanya 

tepat waktu. Dalam beberapa hal, ketepatan waktu dapat diukur, misalnya berapa 

banyak penjualan dapat ditamabah dengan memberikan tanggapan segera kepada 

permintaan langganan mengenai tersedianya barag-barang inventaris.  

6. Kejelasan 

Sifat ini menunjukkan keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak 

jelas. Memberikan laporan dapat memakan biaya yang besar. Beberapa biaya yang 

diperlukan untuk memperbaiki laporan tersebut.  

7. Keluwesan 

Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya 



dengan beberapa keputusan, tetapi juga dengan beberapa pengambil keputusan. Sifat 

ini sulit diukur, tetapi dalam banayk hal dapat diberikan nilai yang dapat diukur.  

8. Dapat dibuktikan 

Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji 

keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.  

9. Tidak ada prasangka 

Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi 

guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.  

10. Dapat diukur  

Sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan dari sistem informasi 

formal. Meskipun kabar angin, desas-desus, dugaan-dugaan, klenik, dan sebagainya 

sering dianggap informasi, hal-hal tersebut berada di luar lingkup pembicaraan kita.  

Kualitas Informasi 

 Kualitas suatuinformasi tergantung dari 3 (tiga) hal yaitu, (Sutabri, 2012:41): 

1. Akurat(Accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga 

berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat 

karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima informasi ada kemungkinan 

terjadi gangguan (noise) yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.  

2. Tepatwaktu(Timeline) 

Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah 

usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam 

pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat maka dapat berakibat 



fatal bagi organisasi. Dewasa ini, mahalnya informasi disebabkan karena harus 

cepatnya informasi tersebut dikirim atau didapat sehingga diperlukan teknologi 

mutakhir untuk mendapat, mengolah, dan mengirimkannya.  

3. Relevan(Relevance) 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi informasi 

untuk orang satu dengan yang lain berbeda, misalnya informasi penyebab kerusakan 

mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih 

relevan apabila ditunjukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya, informasi 

mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang 

relevan, tetapi akan sangat relevan untuk seorang akuntan perusahaan. Keputusan 

terkadang harus dilakukan dengan cepat dan tidak terduga.  

Oleh karena itu, pencarian informasi yang lebih tepat dan cepat perlu dilakukan. 

Suatu Informasi memiliki nilai karena informasi tersebut dapat menjadikan keputusan 

yang baik serta menguntungkan  

Konsep Sistem Informasi 

Berdasarkan pendapat Sutabri (2012:47), sisteminformasi terdiri dari 

komponen-komponen yang disebut blok bangunan (building block), dan blok 

kendali.Sebagai suatu sistem, blok-blok tersebut masing-masing saling berinteraksi 

satudengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran 

1. Blok Masukan (Input Block)  

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input yang dimaksud 

adalah metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukan, yang 

dapat berupa dokumen-dokumen dasar.  



2. Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang 

sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.  

3. Blok Keluaran (Output Block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

serta semua pemakai sistem.  

4. Blok Teknologi (Technology Block)  

Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi. Teknologi digunakan 

untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian sistem 

secara keseluruhan. Pada blok ini, teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 

teknisi (humanware atau brainware), perangkat lunak (software) dan perangkat 

keras (hardware).  

5. BlokBasisData(DatabasBlock)  

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan 

dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di 

dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang 

dihasilkan lebih berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk 

efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi 



menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS (Database Management 

System).  

6. BlokKendali(ControlsBlock) 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, 

temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem itu 

sendiri, ketidak efisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian 

perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat 

merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan 

dapat langsung cepat diatasi  

2.1.3 Konsep Dasar Database  

Definisi Database 

a. Berdasarkan pendapat Anhar (2010:45), “Database adalah sekumpulan tabel-tabel 

yang berisi data dan merupakan kumpulan dari field atau kolom. Struktur file yang 

menyusun sebuah database adalah Data Record dan Field”. 

b. Sedangkan menurut Untung Raharja dkk dalam jurnal CCIT (2011:238) ”Database 

adalah kumpulan fakta-fakta sebagai respresentasi dari dunia nyata yang saling 

berhubungan dan mempunyai arti tertentu.” 

c. Berdasarkan pendapat Raditya Wibowo Herry (2014:47), “Database adalah sebuah 

sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi terstruktur, di mana informasi 

tersebut disusun dan disimpan sedemikian sehingga bisa diambil dengan mudah dan 

efisien”. 



Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa database adalah 

sekelompok data yang saling berhubungan dan mempunyai arti tertentu yang terdiri dari 

sekumpulan tabel dan dapat di akses menggunakan sistem manajemen database. 

 

2.1.4 Konsep Dasar Analisa 

Definisi Analisa Sistem 

1. Menurut Rosa (2013:18), “Analisis Sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang 

sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian 

mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru”. 

2. Menurut Taufiq (2013:156), “Analisis Sistem adalah suatu kegiatan mempelajari 

sistem (baik sistem manual ataupun sistem yang sudah komputerisasi) secara 

keseluruhan mulai dari menganalisa sistem, analisa masalah, desain logic, dan 

memberikan keputusan dari hasil analisa tersebut”. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa analisis sitem adalah suatu proses sistem yang secara umum 

digunakan sebagai landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki 

berbagai fungsi didalam suatu sistem tertentu. 

Tujuan Analisis Sistem 

Dikutip dalam Jurnal CCIT, tujuan utama “Tahap analisis adalah untuk 

memahami dan mencatatkan keperluan-keperluan dalam pengajaran erat pengolahan 

permintaan-permintaan yang terur menerus berubah”. (Tanti, 2009:208). 

Adapun tujuan dari analisa sistem adalah : 



1. Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam 

pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.  

2. Membantu para pengambil keputusan.  

3. Mengevaluasi sistem yang telah ada.  

4. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan         

laporan baru.  

5. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem  

Tahap Analisis Sistem 

Menurut Wahana Komputer (2010:27), Pada analisa sistem dikenal beberapa tahap 

yaitu : 

1. Identifikasi masalah yang ada pada sistem informasi tersebut.  

2. Memahami cara kerja sistem.  

3. Melakukan analisa. 

4. Melaporkan hasil analisa sistem.  

Hasil dari analisis itu sendiri adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang 

telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya serta rancangan sistem baru yang 

akan dibuat atau dikembangkan. 

2.1.5 Konsep Dasar Perancangan Sistem  

Definisi Perancangan Sistem 

Menurut Al-Jufri (2011:141), “Rancangan Sistem adalah penentuan proses dan data 

yang diperlukan oleh sistem baru”. 



“Perancangan sistem adalah suatu fase dimanadiperlukan suatu keahlian 

perencanaan untuk elemen-elemen komputer yang akanmenggunakan sistem baru. Ada 

dua hal yang perlu diperhatikan dalam perancangansistem yaitu pemilihan peralatan dan 

program komputer untuk sistem yang baru”. (Kristanto, 2008:61). 

2.1.6 Konsep Dasar Flowchart 

Definisi  Flowchart 

Menurut Jogiyanto (2005:795) ”Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang 

menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika”. 

Menurut Jogiyanto (2005:802) ”Bagan alir program (program 

flowchart) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk 

menggambarkan prosedur di dalam sistem”. 

Bagan alir program yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Terminal Point 

Digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu proses. 

2. Decision 

Digunakan untuk menggambarkan pengujian suatu kondisi di dalam program. 

3. Process 

Digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang akan dilakukan. 

4. Flow Line 

Digunakan untuk menggambarkan hubungan proses dari suatu proses ke proses lainnya. 

5. Input/Output 



Digunakan untuk menggambarkan proses input yang berupa pembacaan dara sekaligus 

proses output yang berupa pencetakan data. 

6. Subroutine 

Digunakan untuk menggambarkan proses pemanggilan sub program dari main program 

(recursivitas). 

 

2.2 Teori  Khusus  

2.2.1. Konsep Dasar XAMPP 

Definisis XAMPP 

Menurut Puspitasari A (2011:1), “XAMPP adalah sebuah software webserver 

apache yang didalamnya sudah tersedia database server mysql dan support php 

programming”. XAMPP merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan 

mendukung instalasi di linux dan windows. Keuntungan lainya adalah dengan hanya 

menginstal 1 (satu) kali sudah tersedia apache web server, mysql database server, php 

support (php4 dan php5) dan beberapa modul lainya. XAMPP versi windows selalu 

dalam bentuk instalasi grafis dan versi linux dalam bentuk file terkompresi tar.gz. 

kelebihan XAMPP versi windows adalah memiliki fitur untuk mengaktifkan sebuah 

server secara grafis, sedangkan di linux masih berupa perintah-perintah didalam console. 

oleh karena itu versi untuk linux sulit untuk dioperasikan. 

Menurut Wardana (2010:8), “XAMPP adalah paket software yang didalamnya 

sudah terkandung Web Server Apache, database MySQL dan PHP Interpreter”. 

 

 



2.2.2. Konsep Dasar phpMyAdmin 

 Definisi phpMyAdmin  

Menurut Arief (2011:429), “PhpMyAdmin adalah salah satu aplikasi berbasis 

GUI (Graphical User Interface) yang digunakan untuk mengelola database MySQL”. 

Menurut Prasetio (2012:53), “PhpMyadmin merupakan tools berbasis web yang 

berguna untuk mengelola database MySQL”. 

Tipe Data mySQL 

Menurut Kustiyahningsih (2011:147), “Tipe data Mysql adalah data yang terdapat 

dalam sebuah table berupa field-field yang berisinilai dari data tersebut. Nilai data dalam 

field memiliki tipe sendirisendiri”,MYSQL mengenal beberapa tipe data field yaitu: 

A. Tipe data numeric 

Tipe numeric dibedakan dalam dua maam kelompok, yaitu integer dan floating point. 

Integer digunakan untuk data bilangan bulat sedangkan floating point digunakan 

untuk bilangan decimal. 

B. Tipe data string. 

String adalah jenis data yang terdiri dari rangkaian karakter tipe-tipe data yang 

termasuk dalam tipe data string. 

C. Tipe data char () dan varchar () 

Tipe data char() dan varchar () pada prinsinpnya  sama, perbedanyya hanya terlentak 

pada jumlah mempri yang dibutuhkan untuk penyimpananya. Memori yang 

dibutuhkan  untuk tipe dat char () bersifat statis, besarnya tergantung pada berapa 

jumlah karakter yang ditetapkan pada saat field tersebut didklarasikan. Pda tipr data 



varchar () besarnya memori penyimpanan tegantung pada jumlah karakter tambah 1 

byte. 

D. Tipe data tanggal 

Untuk tanggal dan jam, tersedia tipe-tipe dta filed berua DATETIME, DATE, 

TIMESTAMP, TIME, dan YEAR. Masing-masing tipe mempunyai kisaran nilai 

tertentu. MYSQL akan memberikan peringkat kesalahan (eror) apabila tanggal atau 

waktu yang dimasukkan salah. Kisaran nilai besar memori penyimpanan yang 

diperlukan untuk masing-masing tipe.  

2.2.3. Konsep Dasar PHP 

Definisi PHP 

Menurut Oktavian (2010:31), “PHP adalah akronim dari HypertextPreprocessor, 

yaitu suatu bahasa pemrograman berbasiskan kode-kode(script) yang digunakan untuk 

mengolah suatu data danmengirimkannya kembali ke web browser menjadi kode 

HTML”. 

Menurut Kustiyaningsih (2011:114), “PHP (atau resminya PHP:Hypertext  

Preprosessor) adalah skrip bersifat server-side yangditambahkan ke dalam HTML”. 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwaPHP adalah 

akronim dari Hypertext Preprocessor, yaitu suatu bahasapemrograman berbasiskan kode-

kode (script) yang digunakan untukmengolah suatu data dan bersifat server-side yang 

ditambahkan kedalam HTML. 

Sifat Server side berarti pengerjaan skrip dilakukan diserver, barukemudian 

hasilnya dikirimkan ke browser. Cara penulisan skrip PHPada dua macam, yaitu 

Embedded Script dan Non embedded Script. 



2.2.4. Konsep Dasar Bootstrap 

Definisi Bootstrap 

Bootstrap adalah front-end framework yang solek, bagus dan luar biasa yang 

mengedapankan tampilan untuk mobile device (Handphone, smartphone dll.) guna 

mempercepat dan mempermudah pengembangan website. Bootstrap menyediakan 

HTML, CSS dan Javascript siap pakai dan mudah untuk dikembangkan. 

2.2.5. Kas Kecil (Petty Cash)  

Definisi Kas Kecil 

Menurut Production (2010:86), “Kas kecil (Petty Cash) adalah kas yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan atas kas kecil berbeda-beda, 

sebagai contoh beberapa perusahaan mengendalikan kas kecilnya dengan memberikan 

batasan 1 juta rupiah untuk tiap transaksinya”. 

Menurut Arifin (2009:45), “Dana kas kecil dana yang disisihkan oleh perusahaan 

untuk membiayai pengeluaran dengan jumlah yang reatif kecil”. 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan kas kecil adalah uang 

yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, 

dan tidak ekonomis biladibayar dengan cek. 

Kebijakan Kas 

Menurut Production (2010:86), Kebijakan kas pada setiap perusahaan dibuat 

dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi yangada diperusahaan tersebut yang akan 

dianggap paling efektif. Karena apabila kebijakan telah dibuat dan telah disosialisasikan 

kepada seluruh pihak yang terlibat, hal ini akan banyak membantu pengendalian atas kas. 



Beberapa contoh kebijakan yang biasanya digunakan perusahaan untuk 

mengendalikan kas kecilnya adalah sebagai berikut ini: 

1. Klaim atas kas bon yang diajukan tidak boleh lebih dari 5 hari kerja (hal tersebut 

untuk mencegah penggunaan uang kas bon untuk kepentingan pribadi) 

2. Bon-bon yang diklaim harus memiliki approval dari pihak yang berwenang atau 

atasannya (untuk memastikan seluruh biaya yang keluar merupakan biaya untuk 

operasional perusahaan 

3. Seluruh bon yang telah diklaim itu harus dicap lunas (mencegah penggunaan bon 

yang sama untuk melakukan klaim atas biaya perusahaan). 

 

 

 

 

 


