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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Konsep Dasar dan Definisi 

Sistem adalah kumpulan dan elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005:2). 

Sistem adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan 

instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang 

mengerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya 

(Ladjamudin, 2005:3). 

Karakteristik sistem menurut Kusrini dkk (2007:6). 

a. Komponen sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang saling bekerja sama membentuk suatu komponen 

sistem atau bagian-bagian dari sistem. 

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang 

lain atau dengan lingkungan kerjanya. 

c. Subsistem  

Bagian-bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu 

sama lain untuk mencapai tujuan dengan sasarannya masing-masing. 

d. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Suatu sistem yang ada diluar dari batas sistem yang dipengaruhi oleh 

operasi sistem. 

e. Penghubung Sistem (Interface) 

Media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lain. 

Adapun penghubung ini memungkinkan berbagai sumber daya 

mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. 

f. Masukkan Sistem (Input) 

Energi yang masuk kedalam sistem, berupa perawatan dan sinyal. 

Masuk perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat berinteraksi. 

g. Keluaran Sistem (Output) 

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang 

berguna dan sisa pembuangan. 

h. Pengolahan Sistem (Output) 

Suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang 

akan mengubah masukan menjadi keluaran. 

i. Sasaran Sistem  

Sasaran sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

mengubah masukan menjadi keluaran.
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2.2 Definisi Informasi 

 Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanti, 

2005:8). Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan 

yang menggambarkan suatu kejadian dan kenyataan. 

Karakteristik informasi menurut Susanto (2007:40): 

a. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 

b. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada 

saat infromasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak 

beberapa jam lagi. 

c. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan 

yang dibutuhkan tidak menghilangkan data penting yang 

dibutuhkan oleh para pemakai. 

d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. 

 

1.3 Konsep Sistem Informasi 

Sistem Informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. 

Roscoe Davis sebagai berikut:Sistem informasi adalah suatu sistem 

di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan(Jogiyanto HM,2005:11).  

Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari 

komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu 

tujuan yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi bisa juga 

didefinisikan akan member informasi bagi pengambil keputusan 

dan atau mengendalikan organisasi (Al-Bahra bin Ladjamusin, 

2005:13). 
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2.4  Komponen Sistem Informasi 

John Burch dan Gary Grudnitski mengemukakan bahwa sistem 

informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan 

istilah blok bangunan(building 

block), yaitu blok masukkan(input block), blok model(model blok), 

blok keluaran (output block), blok teknologi (technologi block), blok 

basis data (database blok) dan blok kendali 

(controls block) (Jogiyanto HM,2005:12). 

 

Komponen sistem informasi adalah sebagai berikut: 

1. Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input 

termasuk metodemetode dan media untuk menangkap data yang akan 

di masukkan, yang dapat 

berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model metematok 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis 

data dengan cara yang sudah tertentu menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 

3. Blok Keluaran 

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 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan, mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara 

keseluruhan.  
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Teknologi terdiri dari 3 bagian utama 

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

dan perangkat keras (hardware). 

5. Blok Basis Data 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

Data perlu disimpan di dalam basis data 

untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Basis data diakses 

atau dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak paket yang 

disebut DBMS (Database Management System). 

6. Blok Kendali 

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan 

bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila 

terlanjur terjadi kesalahankesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

2.5  Definisi Laporan Keuangan 

 Suatu media informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk 

melaporkan keadaan dan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan yaitu pihak internal dan eksternal 

perusahaan yang bermanfaat bagi pihak tersebut dalam pengambilan 

keputusan secara ekonomi. 

2.6 Pengertian PHP 

 PHP adalah bahasa (scripting language) yang dirancang secara khusus 

untuk penggunaan web, PHP adalah tools yang digunakan untuk 

pembuatan halaman web dinamis. Banyak fitur yang mempermudah 

perancangan web. PHP merupakan kependekan dari Preprocessor. 

PHP adalah scripting yang ditempelkan ketika digunakan ada halaman 

web. Untuk membuka php menggunakan simbol awalan “<?PHP” dan 

harus ditutup dengan “?>” (Janner Simarmata, 2006:30). 
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2.7 Definisi Internet   

Tentu berbeda dengan web, kebanyakan orang awam bahkan pengguna 

(user) internet umumnya menganggap bahwa internet adalah web. 

Memang ada keterkaitan antara internet dengan web, namun secara 

konsep definisinya kedua jelas berbeda. 

Internet adalah sebuah jaringan computer global, yang terdiri dari 

jutaan computer yang saling terhubung dengan menggunakan protocol 

yang sama untuk berbagi informasi secara bersamaan. Jadi internet 

merupakan kumpulan atau penggabungan jaringan secara fisik 

computer local atau LAN menjadi jaringan computer global atau 

WAN. 

 

2.8 Definisi Web 

Sedangkan definisi web atau lengkapnya www (World Wide Web) 

adalah sebuah koleksi keterhubungan dokumen-dokumen yang 

tersimpan di internet dan diakses menggunakan protocol (HTTP- 

Hypertext Transfer Protocol).  

 

2.9   Server Local XAMPP 

XAMPP merupakan sarana latihan untuk melakukan percobaan 

menggunakan software web server local XAMPP. XAMPP 

menggabungkan Apache web server, MYSQL server database dan 

PHP dalam satu paket instan. Sehingga script PHP yang dibuat dapat 

dipastikan berjalan sesuai dengan harapan (Rindwan Anjaya, 6:2009) 


