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Tinjauan Pustaka 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang berjudul “e-Commerce 

bersistem Multitier” dibangun menggunakan Microsoft 

Transaction Server dan diimplementasikan oleh bahasa 

pemrograman Visual Basic. Sebuah sistem e-commerce yang 

mampu menangani minimal lebih dari 100 user. Sistem e-

commerce yang telah dirancang ini juga memiliki kemampuan 

mencari barang, detail barang, dan pembeli dapat melihat barang-

barang yang sudah dibeli. (Kusnadi, 2001). 

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis dan 

Perancangan Web Robot untuk Search Engine menggunakan 

Arsitektur Multitier“ dibangun menggunakan Microsoft 

Transaction Server memiliki kemampuan MultiThreading dan 

juga mampu melakukan pengumpulan informasi seperti judul, 

alamat, dan penghubung dari halaman web di internet. (Martin, 

2001).  

Dalam penelitian akan dirancang dan dikembangakan 

dengan menggunakan media penyimpanan Sql Server dan bahasa 

pemrograman .Net serta menambahkan arsitektur multi-tier pada 

aplikasi. 

 



2.2 Konsep Sistem Informasi 

2.2.1 Sistem 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu 

dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu (Arbie, 2000). 

Sistem adalah hubungan atau interaksi yang berlangsung 

diantara satu kesatuan ataupun komponen secara teratur sehingga 

tujuan maupun sasaran sistem dapat dicapai (Jogiyanto, 2002). 

2.2.2 Informasi 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu 

bentuk yang penting bagi sipenerima dan mempunyai nilai yang 

nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang 

sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang (Arbie, 

2000). 

Informasi adalah sejumlah data yang telah diproses 

dengan baik dan berguna bagi pemakainya. Disebut informasi 

apabila data tersebut yang telah diproses sesuai dengan kebutuhan 

pemakainya (Jogiyanto, 2002). 

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas 

atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang 

bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas 

transaksi–transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan 



pemakai intern dan ekstern juga menyediakan dan menyediakan 

dasar pengambilan keputusan yang tepat (Nash, 1995). 

Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur–

prosedur yang diorganisasikan, bagaimana dieksekusi akan 

menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan pengendalian didalam organisasi (Lucas, 1988). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi adalah suatu sistem yang merupakan kumpulan data 

yang diolah menjadi sumber informasi sehingga dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber informasi yang dapat mendukung 

pengambilan keputusan dan membantu menyelesaikan persoalan 

dalam berbagai bidang seperti di departemen, perusahaan, 

lembaga pendidikan dan beberapa bidang lainnya.  

2.2.4 Kualitas Informasi 

Karakteristik informasi supaya dikatakan berguna dan 

berkualitas adalah :   

- Relevan  

Informasi dikatakan relevan apabila dapat mengurangi 

ketidakpastian, meningkatkan kemampuan pembuat 

keputusan dalam melakukan prediksi, atau 

mengkonfirmasi dan memperbaiki pendapat sebelumnya. 

- Dapat Diandalkan 



Informasi dikatakan dapat diandalkan apabila informasi 

tersebut bebas dari error dan secara akurat mewakili 

kejadian atau aktifitas suatu organisasi. 

- Lengkap  

Informasi dikatakan lengkap apabila informasi tersebut 

tidak menghilangkan aspek penting dari makna suatu 

kejadian atau aktifitas yang terukur. 

- Tepat Waktu 

Informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi 

tersebut diberikan tepat pada pembuat keputusan saat 

memeutuskan sesuatu. 

- Dapat Dimengerti 

Informasi dikatakan dapat dimengerti apabila informasi 

tersebut disajikan dalam bentuk yang jelas. 

- Dapat Diperiksa 

Informasi dikatakan dapat diperiksa apabila dua orang 

dengan kemampuan sama dan tidak saling berhubungan 

menghasilkan informasi yang sama. 

- Dapat Diakses 

Informasi dikatakan dapat diakses apabila tersedia bagi 

pengguna saat mereka memerlukannya dan dalam format 

yang mudah digunakan. (Romney dan Steinbart, 2009). 

 



2.2.5 Karakteristik Sistem 

Sistem memiliki karakteristik tertentu yaitu : 

- Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

 berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. 

Setiap komponen mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi 

proses sistem secara keseluruhan. 

- Batas Sistem  

  Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya. Batas sistem dapat dipandang sebagai satu 

kesatuan dan menunjukkan ruang lingkup dari sistem 

tersebut. 

- Lingkungan Luar Sistem 

  Segala sesuatu yang berada di luar batas dari sistem yang 

  mempengaruhi operasi sistem dapat dikatakan sebagai 

lingkungan luar. Lingkungan luar dapat bersifat 

menguntungkan yang memberikan energi pada sistem 

sehingga harus selalu dijaga dan dipelihara.  

- Penghubung Sistem 

 Merupakan media penghubung antara sub-sistem dengan 

sub-sistem lainnya. Melalui penghubung sumber-sumber 

daya dapat mengalir dari sub-sistem ke sub-sistem 



lainnya, sehingga saling berintegrasi membentuk satu 

kesatuan. 

- Masukan Sistem (Input) 

 Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam 

sistem, dapat berupa masukan perawatan dan masukan 

signal. Masukan perawatan (maintenance input) adalah 

energi yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat 

beroperasi. 

- Keluaran Sistem (Output) 

  Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa 

pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk 

sub-sistem yang lain. 

- Pengolah Sistem 

  Suatu sistem mempunyai suatu bagian pengolah yang 

dapat merubah masukan menjadi keluaran. 

- Sasaran Sistem 

 Sistem memiliki sasaran (objective) atau tujuan (goal) 

yang akan menentukan sekali masukan yang dibutuhkan 

dan keluaran yang dihasilkan sistem. Suatu sistem dapat 

dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan 

(Jogiyanto, 2005). 

 



2.3 Gaji 

Gaji adalah bayaran pokok yang diterima oleh seseorang, 

tidak termasuk unsur–unsur variable dan tunjangan lainnya. 

(Armstrong, 1993) 

2.3.1 Sistem Penggajian 

Sistem penggajian adalah sistem pembayaran atas jasa 

yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manager, 

atau kepada karyawan yang gajinya dibayarakan bulanan, tidak 

tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk 

yang dihasilkan. Sistem penggajian pada umumnya didasarkan 

kepada tiga fungsi gaji yaitu: 

- Menjamin kehidupan yang layak bagi karyawan dan 

keluarganya. 

- Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. 

- Untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja. 

(Mulyadi, 2001) 

2.3.2 Perhitungan Penggajian 

Perhitungan penggajian pada PT. Freeman Carbon 

Indonesia, Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. Jam operasional  

Jam operasional pada perusahaan PT. Freeman Carbon 

Indonesia, Bandar Lampung adalah 08.00 – 16.00. 

 



2. Uang lembur  

Perhitungan uang lembur yang digunakan pada 

perusahaan menggunakan rumus perhitungan :  

Uang lembur x jumlah jam lembur = total uang lembur. 

3. Uang transportasi   

Perhitungan uang trasportasi pada perusahaan 

menggunakan rumus perhitungan :  

Uang transportasi x jumlah hadir = total uang transportasi. 

4. Uang makan  

Perhitungan uang makan pada perusahaan menggunakan 

rumus perhitungan :  

Uang makan x jumlah hadir = total uang makan. 

5. Jamsostek   

Perhitungan jamsostek pada perusahaan menggunakan 

rumus perhitungan :  

Gaji pokok x 2% = total jamsostek  

6. Gaji kotor    

Perhitungan gaji kotor pada perusahaan menggunakan 

rumus perhitungan :  

Gaji Pokok + uang lembur + tunjangan kesehatan + uang 

makan + uang transportasi = total gaji kotor 

7. Gaji bersih  

Perhitungan gaji bersih pada perusahaan menggunakan 



rumus perhitungan :  

Gaji kotor – Potongan Jamsostek = total gaji bersih 

Untuk PPH 21 pada PT.Freeman Carbon Indonesia, gaji 

pokok yang diterima karyawan sudah dipotong PPH 21.  

Ketentuan-ketentuan yang digunakan pada perusahaan adalah : 

- Gaji pokok ditentukan berdasarkan kode jabatan 

karyawan. 

- Uang lembur setiap karyawan ditentukan dari golongan. 

- Tunjangan kesehatan, uang makan, uang trasnportasi 

ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan.  

2.4 Tunjangan 

Tunjangan adalah pembayaran–pembayaran dan jasa–jasa 

yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan 

membayar semua atau sebagaian dari tunjangan. Efek utama 

tunjangan kompensasi adalah menahan karyawan di dalam 

organisasi atau atas basis jangka panjang. Terdapat sedikit atau 

tidak ada bukti bahwa variasi yang sangat besar dari program–

program tambahan, yang sering diistilahkan dengan tunjangan–

tunjangan pelengkap, berfungsi memotivasi karyawan ke arah 

produktivitas yang lebih tinggi. (Simamora, 1997) 

Tunjangan digunakan untuk membantu organisasi 

memenuhi satu atau lebih dari tujuan – tujuan berikut : 

- Meningkatkan moral karyawan. 



- Memotivasi karyawan. 

- Meningkatkan kepuasan kerja. 

- Memikat karyawan – karyawan baru. 

- Mengurangi peputaran karyawan. 

- Menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan. 

- Mempertahankan posisi yang menguntungkan. 

- Meningkatkan citra perusahaan dikalangan karyawan. 

Pengusaha dapat memberikan tambahan tunjangan bagi 

pekerja hanya bila dia yakin bahwa pekerja dapat memberikan 

peningkatan produktivitas. (Simamora, 1997). 

2.5 Lembur 

Lembur merupakan pelaksanaan perkerjaan atau tugas 

diluar jam kerja karyawan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Prosedur lembur dibagi menjadi dua kategori yaitu : 

1. Lembur Rutin. 

Dapat dilaksanakan langsung oleh karyawan yang 

ditetapkan, sesuai jadwal kerja yang telah ditentukan oleh 

atasan masing-masing. 

2. Lembur Insidentil. 

a. Atasan karyawan yang bisa memberikan Surat Tugas 

Lembur kepada karyawan yang ditugaskan lembur. 

b. Karyawan yang ditunjuk untuk melakukan tugas lembur 

harus membubuhkan tanda tangan pada Surat Tugas 

Lembur setelah kegiatan lembur berakhir. 



c. Koordinator atau atasan yang mengkoordinir 

pengumpulan lembur untuk diserahkan kepada bagian 

Penggajian untuk dimasukkan dalam proses penggajian 

karyawan. 

2.6 Absen 

Absensi adalah suatu pendataan kehadiran, bagian dari 

pelaporan aktifitas suatu institusi, atau komponen institusi itu 

sendiri yang berisi data-data kehadiran yang disusun dan diatur 

sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan 

apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang 

berkepentingan. 

Kita mengenal beberapa jenis absen. Yang membedakan 

jenis-jenis absen tersebut adalah cara penggunaannya, dan tingkat 

daya gunanya. Secara umum jenis-jenis absensi dapat di 

kelompokkan menjadi dua, yaitu :  

1. Absensi manual  

Absensi manual adalah cara pencatatan kehadiran dengan 

cara menggunakan pena (tanda tangan). 

2. Absensi non manual (menggunakan alat) 

Absensi non manual adalah suatu cara pencatatan 

kehadiran dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, 

bisa menggunakan kartu dengan barcode, finger print dan 

sebagainya. 



2.7 Arsitektur Multi-tier 

Arsitektur multi-tier adalah suatu metode yang sangat mirip 

dengan three-tier, yang membedakan arsitektur ini adalah dengan 

adanya business logic server. Database server dan bussines logic 

server merupakan bagian dari data processing, sedangkan 

application server dan client merupakan bagian dari user 

interface. Arsitektur multi-tier menyuguhkan bentuk three-tier 

yang diperluas dalam model fisik yang terdistribusi. Application 

server dapat mengakses application server yang lain untuk 

mendapat data dari data server dan mensuplai servis ke client 

application. Dalam desain aplikasi perangkat lunak, terdapat 

beberapa pembagian aplikasi yang ada yaitu : 

a. Presentation processing logic 

 Ini adalah bagian dari  aplikasi  yang berinteraksi dengan 

device seperti  end user terminal atau workstation. 

b. Application logic  

- Business processing logic 

 Adalah bagian dari aplikasi  yang menggunakan data 

input untuk mendayagunakan business task. 

- Database processing logic 

 Adalah bagian dari aplikasi yang memanipulasi data 

diantara aplikasi. manipulasi data dalam  relational DMBS 

dilakukan oleh  structured query language. 



c. Database Processing 

 Ini adalah proses aktual dari database data yang 

digunakan oleh  DBMS. (Clinton, 1999). 

Dengan adanya pembagian aplikasi ini, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan bagaimana mendistribusikan 

komponen aplikasi antara client-client dan server-server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Multi-tier (Clinton, 1999) 

Kelebihan arsitektur multi-tier : 

 Dengan menggunakan aplikasi multi-tier database, maka 

logika aplikasi  dapat dipusatkan pada middle-tier, 



sehingga memudahkan untuk  melakukan control terhadap 

client-client yang mengakses middle server . 

 Dengan menggunakan aplikasi multi-tier maka database 

driver seperti ODBC untuk mengakses database hanya 

perlu diinstal sekali pada middle server, tidak perlu pada 

masing-masing client. 

2.8 Basis Data 

Basis data (database) adalah kumpulan dari berbagai data 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data 

tersimpan di perangkat keras, serta dimanipulasi dengan 

menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi 

spesifikasi dari tipe data, struktur dan batasan dari data atau 

informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam sistem informasi, karena 

merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para 

pengguna atau user. 

Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data 

kedalam media penyimpanan data dan diatur dengan 

menggunakan perangkat Sistem Manajemen Basis Data 

(Database Management System DBMS). Manipulasi basis data 

meliputi pembuatan pernyataan (query) untuk mendapatkan 

informasi tertentu, melakukan pembaharuan atau penggantian 

(update) data, serta pembuatan report data. Tujuan utama DBMS 

adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi 

user.Jadi sistem menyembunyikan informasi mengenai 



bagaimana data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat 

diambil dengan efisien. Tujuan dari pengaturan data dengan 

menggunakan basis data adalah : 

 Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan 

oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang. 

 Kemudahan pemasukan data, sehingga meringankan tugas 

operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan 

oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang 

dimiliki terhadap data yang ditangani. 

 Pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up-

to-date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang 

terjadi di setiap sistem. 

 Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, 

pengubahan, pengerusakan dan gangguan-gangguan lain. 

(Krida Prasetia, 2008) 

 


