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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. Konsep dan Definisi Konsep 

2.1.1. Dana Pensiun 

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 

menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada 

peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara 

yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. (Wahab, 2003 : 34) 

2.1.2. Peserta 

Peserta adalah orang yang mempunyai hak atas manfaat pensiun 

yang dijanjikan pemberi kerja kepada pesertanya. (Usil Sis Sucahy, 1998 

: 5) 

2.1.3. Peserta Dana Pensiun 

Peserta Dana Pensiun adalah pekerja yang bekerja pada pemberi 

kerja dan tercatat sebagai pekerja yang penghasilan hari tuanya dijamin 

oleh pemberi kerja dan dananya terkumpul dan dikelola di Dana Pensiun. 

(Usil Sis Sucahy, 1998 : 5) 

2.1.4. Pegawai 

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, 

baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja 

baik tertulis maupun tidak melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan 

atau kegiatan tertentu. (Robbins, 2006 : 10) 

2.1.5. Sistem 

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen 

atau variable-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling 

tergantung satu sama lain dan terpadu.  (Margono, 1994 : 8) 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.(Jogianto, 

2005:1) 

2.1.6. Informasi 
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Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga 

bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada 

seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan.  

(Margono, 1994 : 11) 

2.1.7. Sistem informasi 

Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada 

saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan 

atau mengendalikan informasi.  (Margono, 1994 : 14) 

2.1.8. Sistem Informasi Kepesertaan 

Rangkaian prosedur yang bekaitan dengan data peserta, yang 

dimulai dari pendaftaran peserta hingga pensiun.  (Usil Sis Sucahy, 1998 

: 5) 

2.1.9. Internet 

Internet adalah jaringan tingkat global yang menghubungkan antara 

satu komputer dengan komputer lainnya yang berada di seluruh dunia. 

Dengan internet, seluruh komputer dapat saling berhubungan sehingga 

dapat berkomunikasi untuk mencari data dan member informasi. Dunia 

internet disebut juga sebagai Cyberspace, merupakan media teknologi 

informasi dan komunikasi dunia maya tanpa batas. (Hidayat, Juhana dan 

Suryana, 2008 :) 

2.1.10. WWW 

World Wide Web (www) adalah suatu ruang informasi dimana 

sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global 

yang disebut Uniform Resource Identifier (URI). Web memberikan 

layanan untuk browsing atau surfing bagi pengguna internet. Informasi 

yang ditulis dalam web berbentuk format HTML. Layanan www ini 

ditempatan dalam sebuah server sehingga komputer yang telah terhubung 

dengan internet dapat mengaksesnya. (Hidayat, Juhana dan Suryana, 

2008 :) 
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2.1.11. HTML 

Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa 

markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan 

menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. 

HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk 

menampilkan halaman web. (Hidayat, Juhana dan Suryana, 2008 :) 

2.1.12. HTTP 

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) merupakan protokol untuk 

mendownload file ke komputer.  Protokol ini brbasis hypertext. Hypertext 

merupakan format teks yang umum digunakan di internet. Hypertext 

adalah dokumen online dalam bentuk tulisan atau gambar dan 

berhubungaan dengan dokumen lainnya. Protokol bahasa yang digunakan 

untuk membuka halaman web adalah HTTP. (Hidayat, Juhana dan 

Suryana, 2008 :) 

2.1.13. Basis Data 

Basis data merupakan sebuah cara mendokumentasikan berbagai 

macam data yang kemudian dimanajemen dengan sebuah sistem untuk 

kemudian disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Database dapat 

diilustrasikan sebagai sebuah rumah atau gudang yang dijadikan tempat 

menyimpan berbagai macam barang. Dalam database, barang tersebut 

adalah data. Dalam basisdata, data yang ada tidak hanya diletakkan dan 

disimpan begitu sajadalam sebuah media penyimpanan, akan tetapi 

dikelola dengan sebuah sistem pengaturan basisdata yang sering isebut 

dengan Database Management System (DBMS). (Bunafit Nugroho, 2004 

: 72) 

2.1.14. MySQL 

MySQL merupakan sebuah database server yang free, artinya kita 

bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha 

tanpa harus membeli atau membayar lisensinya.  MySQL merupakan 

sebuah database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar 

hingga berukuran gigabyte sekalipun. MySQL memiliki kecepatan dalam 

pembuatan table maupun peng-update-an table. MySQL merupakan 

server database yang multi user, artinya database ini dapat digunakan 

oleh banyak pengguna. (Bunafit Nugroho, 2004 : 4) 

2.1.15. PHP 

PHP adalah program aplikasi yang bersifat Server Side, artinya 

hanya dapat berjalan pada sisi server saja dan tidak dapat berfungsi tanpa 
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adanya sebuah server di dalamnya. PHP juga bukan sebuah bahasa 

pemrograman yang lengkap. Maksudnya, program ini tidak menyertakan 

sebuah compiler tersendiri yang membuat program hasilnya menjadi 

program.exe yang dapat dijalankan sendiri. Program ini akan selalu 

membutuhkan sebuah server pendukung yang disebut Web Server dan 

program PHP itu sendiri untuk menjalankan semua script program. 

(Bunafit Nugroho, 2004 : 369) 

 


