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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

II.1  Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang relevan memuat uraian hasil penelitian terdahulu yang 

mendasari penelitian yang akan penulis lakukan, berbagai penelitian yang 

sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan atau berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah: 

A. “Pembangunan Sistem Informasi Pembayaran Sekolah Pada Sekolah 

Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Rembang Berbasis Web” Oleh Heni Dwi 

Erinawati, 2012. 

 Dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pembayaran Sekolah pada 

SMA Negeri 1 Rembang masih konvensional dengan mencatat pada kartu 

pembayaran kemudian data pembayaran direkap secara manual pada 

buku. Hal ini menyebabkan proses memakan waktu lama dan tingkat 

kesalahan yang besar, selain itu juga tingkat kecepatan akses data 

(laporannya) jika dibutuhkan sewaktu-waktu dibutuhkan menjadi 

terlambat. 

 Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk membangun sistem 

informasi yang dapat digunakan dalam sistem pembayaran sekolah, 

diharapkan dengan adanya sistem ini memaksimalkan pekerjaan petugas 

agar target penyampaian informasi, ketelitian, maupun volume pekerjaan 

dapat ditangani lebih efisien dan efektif. 

Sistem pembayaran Sekolah pada SMA Negeri 1 Rembang ini 

dirancang dengan menggunakan PHP dan MySQL. 

B. “Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Iuran Bulanan (SPP) dan 

Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Siswa Taman Kanak-Kanak Negeri 

Pembina Kecamatan Pringkuku” Oleh Yuanita Sukadi, 2012. 
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 Dalam penelitian ini sistem yang berjalan mulai dari proses 

pendataan siswa hingga pembayaran keuangan siswa masih kurang 

efektif dan kurang efisien dimana dalam pencatatan terutama dalam 

pembayaran SPP dan DSP dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

menyebabkan proses yang lama dalam mengolah data-data dan dapat 

menghabiskan waktu terutama untuk menentukan sebuah keputusan 

dalam menindaklanjuti informasi yang di dapat dari siswa. 

 Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi 

Administrasi Pembayaran SPP dan DSP Taman Kanak-Kanak Negeri 

Pembina Kecamatan Pringkuku secara terkomputerisasi. Dengan sistem 

itu diharapkan dapat membantu petugas untuk dapat mempercepat proses 

pencarian data dan memperkecil resiko kerusakan serta kehilangan data. 

Dalam pembuatan laporan baik laporan penerimaan iuran bulanan (SPP) 

maupun laporan penerimaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) 

menjadi lebih mudah dan akurat. 

C. “Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Siswa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Pacitan” Oleh Ali Syahbana, Bambang Eka 

Purnama, Sukadi, 2012. 

 Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pengolahan administrasi 

pembayaran keuangan siswa di Madrasah Aliyah Ma’arif Pacitan masih 

bersifat konvensional dimana pencatatan data dilakukan ke dalam buku 

besar karena proses dapat menyita waktu, 

 Sering terjadi kekeliruan dan penyimpanan data masih berupa 

arsip. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibuat suatu sistem 

informasi yang terkomputerisasi. Sistem yang dibangun diharapkan dapat 

mendukung kegiatan pembayaran administrasi diantaranya sistem input 

siswa baru, sistem input pembayaran SPP, sistem input pembayaran 

insidental sehingga mempermudah dalam pencarian data siswa yang 
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diperlukan dan dalam hal pembuatan laporan bulanan lebih menjadi cepat 

dan tepat waktu. 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul 

Pembangunan Sistem Informasi Pembayaran Sekolah SMA Negeri 1 

Rembang Berbasis Web. Tujuan dari penelitian ini adalah 

memaksimalkan pekerjaan petugas pembayaran sekolah agar target 

penyampaian informasi, ketelitian, maupun volume pekerjaan dapat 

ditangani lebih efisien dan efektif. 

D. “Sistem Informasi Pembayaran SPP SMK N 1 Pada Pandak Bantul” Oleh 

Eni Wijayanti, Shita Martama Tyas Ningrum, Dewi Ratna Wulansari, 

2011. 

 Dijelaskan bahwa setiap tanggal pembayaran uang sekolah 

ataupun pembayaran administrasi siswa lainya, para siswa harus rela 

menghabiskan waktu istirahat mereka dengan mengantri untuk membayar 

uang SPP dan uang administrasi lain karena setiap transaksi pembayaran 

karyawan harus mencari data siswa di buku besar berisi data-data siswa, 

mencatatat transaksi pada kolom-kolom yang terdapat pada buku tersebut, 

kemudian mengisi kolom pada kartu pembayaran sekolah siswa dan 

menandatangani sebagai bukti kelunasan. Hal tersebut tentu saja 

memerlukan waktu yang lama dan menggangu waktu istirahat siswa yang 

hanya 15 menit. Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat mengenai 

perlunya pembangunan sebuah sistem informasi khususnya sistem 

informasi administrasi siswa untuk diterapkan dalam proses pengolahan 

data administrasi siswa. 

E. “Rancang Bangun Sistem Informasi Pembayaran SPP Pada SMK Negeri 

1 Geger Madiun” Oleh Reski Alfan Dika Putra, Logik Rozak Faysal, 

2013. 

 Dijelaskan bahwa pembayaran uang iuran perbulan atau SPP 

mempunyai peran penting dalam aktivitas sekolah. Didalam aktivitas 
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tersebut SMK Negri 1 Geger selama ini masih melakukan sistem secara 

manual, dimana pencatatan laporan masih menggunakan buku besar. 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk 

menyediakan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan kebutuhan 

informasi-informasi yang ada sehingga dapat memudahkan petugas UPJ 

Bisnis Center SMK Negeri1 Geger. 

II.2  Landasan Teori 

II.2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

1. Pengertian Sistem 

Menurut kusrini dan Andri koniyo (2007 : 5) kata sistem mempunyai 

beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang mana kata tersebut 

didefinisikan. Secara garis besar ada dua kelompok pendekatan, yaitu : 

a. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen 

atau kelompoknya, yang dalam hal ini sistem itu didefinisikan 

sebagai “ suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul, bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaiakan suatu aturan tertentu”. 

b. Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur yang lebih 

menekankan urutan proses di dalam sistem. Prosedur (procedure) 

didefiisikan oleh Richard F. Neushl sebagai “urutan operasi kerja 

(tulis menulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam 

satu atau lebih departemen, yang diterapkanuntuk menjamin 

penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi”. 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen 

atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai “sekumpulan elemen 

yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan”. Dengan demikian di dalam suatu sistem, komponen-komponen 

ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi sebaliknya, saling berhubungan 
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hingga membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat 

tercapai. 

Sistem merupakan sekumpulan unsur (elemen) yang saling 

berinteraksi sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dalam usaha 

mencapai tujuan. Sekolah merupakan suatu sistem, karena sekolah 

memiliki komponen inti yang terdiri dari masukan (input), pengolahan 

(processing), dan keluaran (output). Ketiga komponen tersebut tidak 

dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya karena merupakan satu 

kesatuan utuh yang saling terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan 

dan menentukan. (Aan Komariyah & Cepi Triatna, 2005). 

2. Klasifikasi Sistem 

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya 

sebagai berikut ini : (Kusrini & Andri Kuniyo, 2007). 

a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) 

dan sistem fisik (physical system): 

1) Sistem Abstrak (Abstract System) adalah sistem yang berupa 

pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. 

Contoh : Sistem teologia. 

2) Sistem fisik (Phisic System) yaitu sistem yang ada secara 

fisik. 

Contoh : sistem computer, sistem akuntansi, sistem produksi 

dan lain – lain. 

b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) 

dan sistem buatan manusia (human made system). 

1) Sistem alamiah (natural system) adalah adalah sistem yang 

terjadi melalui proses alam tidak dibuat oleh manusia.  

Contoh : sistem matahari, sistem luar angkasa, sistem 

reproduksi dan lain – lain. 
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2) Sistem buatan manusia (human made system) adalah sistem 

yang dirancang oleh manusia yang melibatkan interaksi 

antara manusia dengan mesin.  

Contoh : sistem informasi. 

c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic 

system) dan sistem tak tentu (probabilistic system). 

1) Sistem tertentu (deterministic system) yaitu sistem yang 

beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi 

sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. 

Contoh : Sistem Komputer. 

2) Sistem tak tentu (probabilistic system) yaitu sistem yang 

kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena 

mengandung unsur probabilitas. 

d. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) 

dan sistem terbuka (open system). 

1) Sistem tertutup (closed system) adalah sistem yang tidak 

berhubungan dengan lingkungan luarnya, sistem ini bekerja 

secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak 

luarnya. 

2) Sistem terbuka (open system) adalah sistem yang 

berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya, 

sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran 

untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. 
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3. Karakteristik Sistem 

Sistem mempunyai beberapa karakteristik atau sifat – sifat 

tertentu, antara lain: (Kusrini & Andri Koniyo, 2007). 

a. Komponen Sistem (component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling bekerja 

sama membentuk suatu kesatuan. Elemen-elemen sistem dapat 

berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem 

mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan fungsi tertentu 

dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 

b. Batas Sistem (boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. 

Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu 

kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup (scope) 

dari sistem tersebut. 

c. Lingkungan Luar Sistem (environments) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun yang berada diluar 

batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar 

sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat 

merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar sistem yang 

menguntungkan merupakan energi dari sistem sehingga harus dijaga 

dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar sistem yang merugikan 

harus ditahan dan dikendalikan, jika tidak maka akan menggangu 

kelangsungan hidup dari sistem. 

d. Penghubung Sistem (interface) 

Penghubung Sistem merupakan media penghubung antara satu sub 

sistem. Dengan sub sistem lainnya. melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber daya yang mengalir dari subsistem ke 

subsistem yang lainnya. Keluaran dari subsistem akan menjadi 
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masukan bagi subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. 

Dengan penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi dengan 

subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

e. Masukan Sistem (input) 

Masukan sistem merupakan energi yang dimasukan kedalam sistem 

masukan perawatan (maintance) dan masukan signal (signal input). 

Maintance input adalah energi yang dimasukan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses 

untuk didapatkan keluaran. 

f. Keluaran Sistem (output) 

Merupakan hasil dari pemrosesan. energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya atau kepada supra 

sistem. Akhir dari keluaran sistem berupa: informasi dan laporan. 

g. Pengolah Sistem (process) 

Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem yang 

berfungsi mengubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem dapat 

mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan 

menjadi keluaran, produksi akan mengolah masukan berupa bahan 

baku dan bahan-bahan yang lainnya menjadi keluaran berupa barang 

jadi. 

h. Sasaran (objectives) atau Tujuan (goal) 

Sasaran atau tujuan adalah hasil dari sistem yang dicapai. Suatu 

sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Jika 

suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka opersi sistem tidak ada 

gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau 

tujuannya. Sasaran sistem sangat menentukan sekali masukan yang 

dibutuhkan dan keluaran yang dihasilkan sistem 
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4. Pengertian Informasi 

Menurut kusrini dan Andri koniyo (2007 : 7) Informasi adalah 

data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 

pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau 

mendukung sumber informasi. Data belum memiliki nilai sedangkan 

informasi sudah memiliki nilai. Informasi dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih besar dibanding biaya untuk mendapatkannya. 

Pengertian Informasi Menurut Jogiyanto HM., (1999: 692), 

“Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) 

yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari 

setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami 

dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk 

menambah pemahamanannya terhadap fakta-fakta yang ada (Budi 

Sutedjo, 2002). Seringkali informasi disamakan dengan data, padahal 

data dan informasi memiliki perbedaan substansi yang cukup 

mendasar. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu 

kejadian/kesatuan nyata yang terjadi pada saat tertentu. (Moekijat, 

2005) Data mengacu pada fakta berupa angka-angka, teks, dokumen, 

gambar, bagan, kode tertentu, serta bentuk lainnya. 

Data yang diolah dengan diproses melalui sistem tertentu, 

sehingga memiliki nilai bagi seseorang, maka data tersebut telah 

berubah menjadi informasi. Data merupakan bentuk yang belum dapat 

memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga 

diperlukan suatu proses/model untuk mengolah data sehingga 

menghasilkan informasi yang bermanfaat. (Mukammad Fahri Husein, 

2002) 
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5. Klasifikasi Informasi 

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan 

harus memenuhi syarat sebagaimana yang dibutuhkan oleh kepala 

sekolah dalam rangka pengambilan keputusan yang harus segera 

dilakukan. Syarat informasi dalam manajemen diklasifikasikan 

sebagai berikut: (Tata Subari, 2004) 

a. Informasi yang tepat waktu 

Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 

Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan 

keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat 

berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini mahalnya nilai informasi 

disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat sehingga diperlukan 

teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan 

mengirimkannya. 

b. Informasi yang relevan 

Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbedabeda. Dalam 

menunjang proses manajemen suatu organisasi membutuhkan 

informasi yang relevan permasalahan, misi dan tujuan organisasi 

c. Informasi yang bernilai 

Selain relevan, suatu informasi harus bernilai/bermanfaat bagi 

organisasi. Karena itu informasi harus dapat tersaji sesuai dengan 

bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya oleh 

organisasi yang bersangkutan. 

d. Informasi yang dapat dipercaya. 

Informasi yang disajikan pada manajer hendaknya diperoleh dari 

sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya serta dapat 

dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengolah data atau pemberi 

informasi. 



 

16 
 

6. Siklus Sistem Informasi 

Pengolahan data menjadi informasi itu merupakan suatu siklus. 

Siklus informasi terdiri dari beberapa tahap seperti berikut : (Kusrini & 

Andri Koniyo, 2007). 

a. Pengumpulan data 

Suatu proses pengumpulan dan pencatatan data yang asli dengan cara 

tertentu. 

b. Input data 

Suatu proses pemasukan data dan prosedur pengolahan data ke dalam 

komputer. 

c. Pengolahan data 

Merupakan tahap dimana data dikumpulkan, diklasifikasi, 

dikalkulasi, diurutkan, digabungkan, diringkas dan disimpan sesuai 

dengan prosedur yang telah dimasukkan . 

d. Output data 

Hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output seperti 

monitor dan printer sebagai informasi. 

e. Penerimaan data 

Setelah proses pengolahan data maka informasi yang dihasilkan 

dapat diterima oleh penerima data dengan tepat waktu. 

f. Keputusan 

Informasi yang telah diterima dapat diputuskan sesuai yang dengan 

keputusan yang telah ditentukan. 

g. Hasil kejadian 

Setalah melalui proses keputusan maka diperoleh suatu hasil 

kejadian tertentu yang akan digunakan sebagai data untuk diproses 

kembali. 
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7. Kualitas Informasi 

Kebutuhan informasi (quality of information) saat ini sangat 

meningkat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Informasi yang dibutuhkan tidak dilihat dari jumlah informasi yang 

dihasilkan, tetapi kualitas dari informasi tersebut. Kualitas informasi 

ditentukan oleh beberapa hal yaitu : 

a. Ketersediaan (availability) 

Syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah tersedianya 

informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi orang 

yang akan memanfaatkannya. 

b. Mudah dipahami (comprehensibility) 

Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan, baik itu 

informasi yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan – 

keputusan yang bersifat strategis. 

c. Relevan (relevancy) 

Berarti informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya. 

Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya 

berbeda. 

d. Akurat (accuracy) 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. 

Ketidakakuratan dapat terjadi karena sumber informasi (data) 

mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau 

merubah data-data asli tersebut. 

Karakteristik keakuratan data antara lain : 

1) Kelengkapan 

2) Konsisten 

3) Keamanan 
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e. Tepat waktu (timeliness) 

Informasi bernilai baik apabila tersedia tepat pada waktuny sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

f. Ekonomis (economy) 

g. Efisien (efficiency) 

h. Dapat dipercaya (reliability) 

8. Komponen Sistem Informasi 

Dalam  suatu  sistem  informasi  terdapat  komponen  – komponen 

sebagai berikut: 

a. Hardware 

Terdiri dari komputer, periferal (printer) dan jaringan. 

b. Software 

Merupakan kumpulan dari perintah/fungsi yang ditulis dengan aturan 

tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas 

tertentu. 

c. Basis data (database) 

Sekumpulan tabel, hubungan dan lain – lain yang berkaitan dengan 

penyimpanan data. 

d. Prosedur 

Dokumentasi prosedur/proses sistem, buku penuntun operasional 

(aplikasi) dan teknis. 

e. Manusia 

Yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin 

sistem informasi dan sebagainya. 

f. Jaringan komputer dan komunikasi data 

Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resource) dipakai 

bersama atau diakses sejumlah pemakai. 
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II.2.2 Sistem Informasi Manajemen 

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem informasi 

yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna 

untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan 

informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. (Chr. Jimmy L. Gaol, 2008). 

Sistem informasi manajemen secara umum dapat dikatakan 

sebagai sebuah sistem manuasia dan mesin yang terintegrasi dalam 

menyediakan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen 

dan penentuan alternatif tindakan dalam sebuah organisasi sistem 

tersebut. Dalam operasinya sistem informasi manajemen 

menggunakan perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), prosedur, model manajemen dan keputusan serta sebuah 

terminal data. Sistem informasi manajemen sebagai suatu kumpulan 

manusia dan sumber modal di dalam suatu organisasi bertanggung 

jawab untuk pengumpulan dan pengolahan data sewaktu menghasilkan 

informasi yang berguna untuk setiap hierarki manajemen dalam 

perencanaan dan pengendalian kegiatan – kegiatan organisasi. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem yang 

mampu menyediakan informasi (merupakan hasil dari proses transaksi 

yang terjadi) dimana satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. (Kusrini & Andri 

Koniyo, 2007). 
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2. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen 

Sistem  informasi  manajemen  mempunyai  karakteristik sebagai 

berikut : (Kusrini & Andri Koniyo, 2007) 

a. Beroperasi pada tugas – tugas yang terstruktur, yakni pada 

lingkungan yang telah mendefinisikan prosedur operasi, aturan 

pengambilan keputusan dan arus informasi secar tegas dan jelas. 

b. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. 

c. Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk 

pengambilan keputusan, di mana manajer akan menggunakan 

laporan dan informasi itu untuk membuat berbagai kesimpulan dan 

akhirnya mengambil keputusan. 

3. Tujuan Sistem Informasi Manajemen 

Tujuan utama SIM adalah membantu proses manajemen pada 

suatu organisasi. SIM juga bertujuan untuk memberikan informasi 

untuk pembuatan keputusan dalam merencanakan, memulai, 

mengatur, dan mengendalikan operasi subsistem dari 

perusahan/organisasi dan juga untuk memberikan perusahaan sebuah 

sinergi dalam prosesnya. (Chr. Jimmy L. Gaol, 2008). 

4. Fungsi Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen memegang peranan yang sangat 

dominan dalam penentuan efektivitas pelaksanaan manajemen. 

Manajemen mempunyai fungsi utama yaitu perencanaan dan 

pengendalian. Perencanaan meliputi kegiatan – kegiatan seperti, 

merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, pemilihan manajer 

tingkat bawah, penentuan pengeluaran modal dan penentuan alternatif 

tindakan mengenai produk dan informasinya. Sedangkan pengendalian 

menyangkut, implementasi/penerapan kebijakan. Penilaian, 
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pelaksanaan pekerjaan bawahan dan pengambilan tindakan untuk 

perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan – pekerjaan yang berda di bawah 

standar yang telah ditetapkan atau apabila adanya deviasi. 

II.2.3 Sistem Komputerisasi 

1. Pengertian Komputer 

Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang terdiri atas 

peralatan input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang 

memberikan informasi, serta bekerja secara otomatis.(Hasyim 

Mulyono,2008). 

Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang 

cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara 

otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan 

menghasilkan output dibawah pengawasan suatu langkah – langkah 

instruksi program yang tersimpan di memori. (Mardi, 2011). 

2. Sistem Komputer 

Dalam pengolahan data, mulai dari memasukkan data hingga 

menghasilkan informasi, komputer memerlukan sistem yang merupakan 

kesatuan elemen sebagai berikut : 

a. Hardware (perangkat keras) 

Hardware (perangkat keras) adalah sekumpulan komponen 

perangkat keras di dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat, 

diraba, dan dirasakan. Hardware dikelompokkan menjadi empat 

bagian, yaitu : 

1) Device input atau peralatan input (keyboard dan mouse). 

2) Device process atau peralatan proses dari data input (prosesor, 

motherboard, memori). 

3) Device output atau peralatan output (monitor, printer, speaker). 
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4) Device peripheral atau peralatan tambahan (modem, tv tuner, 

USB flash). 

b. Software (perangkat lunak) 

Software (perangkat lunak) adalah program yang berisi instruksi atau 

perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware 

dan brainware, sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan 

brainware. Software dibagi menjadi dua golongan, yaitu : 

1) Software operation system (OS), seperti DOS, Windows dan 

Linux. 

2) Software application (program aplikasi), seperti Microsoft 

Office, database management, program grafis, network 

software, web design tool, utilities, entertainment and 

education. 

c. Brainware (pengguna) 

 Brainware (pengguna) adalah seperangkat yang 

mengoperasikan dan menjalankan software yang ada si dalam 

komputer, contohnya mengetik surat dengan menggunakan 

Microsoft Word, membuat program aplikasi perusahaan, 

memperbaiki komputer. Berdasarkan kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki, pengguna computer dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa kategori, misalnya programmer, operator, technical 

support, dan desainer grafis. 

 Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling 

berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Perangkat keras tanpa 

perangkat lunak tidak akan berarti apa – apa hanya berupa benda mati. 

Kedua perangkat keras dan lunak juga tidak dapat berfungsi jika tidak ada 

manusia yang mengoperasikannya. (Hasyim Mulyono, 2008). 
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3. Komputerisasi 

Komputerisasi yang berasal dari kata computer diambil dari 

bahasa Latin, computare, yang berarti menghitung. Komputerisasi 

merupakan aktivitas yang berbasis pada computer (computer based 

system). (Mardi, 2011). 

Komputerisasi adalah pemanfaatan komputer secara benar dan 

semaksimal mungkin, bukan sekedar pengganti mesin ketik. Hal ini 

harus ditunjang oleh hardware (perangkat keras), software (perangkat 

lunak), dan brainware (operator/pemakai komputer). (Madcoms, 2005). 

II.2.4 Pengertian Sekolah 

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu: skhole, scola, scolae atau 

skhola yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika 

itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah 

kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk 

menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu 

adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal 

tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). 

Pengertian Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan 

berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan 

latihan (Tu’u, 2004:18). Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan 

dalam rangka membantu peserta didik agar mampu megembangkan 

potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, 

emosional maupun sosial (Syamsu Yusuf, 2001:54). 
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II.2.5 Pembayaran Administrasi Peserta Didik  

1. Pengertian Pembayaran 

Sistem pembayaran memang sangat dibutuhkan pada setiap 

instansi-instansi termasuk instansi sekolah. Sistem yang baik akan 

sangat membantu bagi suatu instansi untuk mengetahui transaksi apa 

saja yang telah diakukan. 

Setiap hari transaksi pembayaran selalu terjadi, pembayaran-

pembayaran ini terjadi karena adanya bermacam-macam transaksi 

ekonomi seperti jual beli barang dan jasa, pembelian dan pelunasan 

kredit, alat pembayaran yang digunakan bermacam-macam antara lain 

Tunai, Cheque, Bilyet Giro,Wesel Dll 

Pengertian pembayaran menurut H.Melayu S.P Hasibuan yaitu 

”Berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari 

pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalyui media 

jasa-jasa perbankan.” (Hasibuan, 2001:117) 

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa pembayaran merupakan 

suatu cara untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu dengan 

mengeluarkan uang baik secara tunai atau melalui penyerahan harta 

dalam bentuk jasa dan pembayaran dapat didefenisikan sebagai 

pindahnya kepemilikan sipenguasa atas dana dari pembayar kepada 

penerimanya. 

Sistem pembayaran sekolah sangat dibutuhkan karena untuk 

membantu memudahkan pihak sekolah mengetahui seberapa besar 

uang yang dibayarkan oleh peserta didik. Tidak hanya jumlah nominal 

yang dibayarkan, tetapi dapat diketahui pula waktu dan jenis 

pembayaran. Hal tersebut dilakukan agar sistem yang ada dapat 

terorganisasi dengan baik dan sesuai. (Tias Kusuma Dewi, 2011). 
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2. Pengertian Administrasi 

“Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan”. (Siagian, 

Sondang P, 1998). Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan 

proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan 

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Unsur-unsur yang mendukung administrasi adalah: 

a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

b. Memiliki tujuan. 

c. Memiliki tugas yang hendak dilaksanakan. 

d. Memiliki peralatan dan perlengkapan 

 Administrasi dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu 

administrasi dalam arti luas dan sempit. 

Menurut Leonard d . White, dalam bukunya: Introduction to the 

study of public administrasion, yang dikutip oleh Drs. Soewarno 

Hardayaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Study ilmu 

Administrasi dan Manajemen, memberikan defenisi sebagai berikut: 

''Administrasion is a proc ess common to all group effort, public or 

private, civil or military, large scale or small scale ... etc" (Administrasi 

adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha 

kelompok, Negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau 

kecil dan sebagai). 

Menurut H.A. Simon dan kawan-kawan , dalam bukunya : Public 

Administrasion, yang dikutip oleh Drs. Soewarno Hardayaningrat dalam 

bukunya yang berjudul Pengantar Study ilmu Administrasi dan 

Manajemen, memberikan defenisi sebagai berikut: "Administrasion as 

the activies of groups cooperating to acocomplish common goals" 

(Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan 

kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama). 
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Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa pengertian administrasi 

dalam arti luas adalah sebagai suatu proses kegiatan yang pada umumnya 

terdapat pada semua kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, 

usaha besar atau kecil yang mengadakan kerja sama untuk 

menyelesaikan tujuan bersama. 

3. Pengertian Peserta Didik 

 Secara etimologi peserta didik dalam bahasa arab disebut 

dengan Tilmidz jamaknya adalah Talamid, yang artinya adalah “murid”, 

maksudnya adalah “orang-orang yang mengingini pendidikan”. Dalam 

bahasa arab dikenal juga dengan istilah Thalib, jamaknya adalah Thullab, 

yang artinya adalah “mencari”, maksudnya adalah “orang-orang yang 

mencari ilmu”. 

 Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

system pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada 

jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

 Abu Ahmadi juga menuliskan tentang pengertian peserta didik, 

peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, 

bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, 

sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebaga suatu 

pribadi atau individu.(Abu Hamadi, 2001). 

Dari definisi-definisi yang diungkapkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah 

(potensi) dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu 

dikembangkan, untuk mengembangkan potensi tersebut sangat 

membutuhkan pendidikan dari pendidik. 
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Samsul Nizar, sebagaimana yang dikutip oleh Ramayulis 

mengklasifikasikan peserta didik sebagai berikut: 

a. Peserta didik bukanlah miniature orang dewasa tetapi memiliki 

dunianya sendiri. 

b. Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan 

pertumbuhan. 

c. Peserta didik adalah makhluk Allah SWT yang memiliki 

perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun 

lingkungan dimana ia berada. 

d. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, 

unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya 

akal hati nurani dan nafsu. 

e. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang 

dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis.(Ramayulis, 

2008). 

Peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti Siswa, 

Mahasiswa, Warga Belajar, Palajar, Murid serta Santri. 

a. Siswa adalah sekelompok orang dengan usia tertentu yang belajar 

baik secara kelompok atau perorangan. Siswa juga disebut murid 

atau pelajar. Ketika kita bicara mengenai siswa maka fikiran kita 

akan tertuju kepada siswa di lingkungan sekolah, baik sekolah 

dasar maupun menengah. Di lingkungan sekolah dasar masalah-

masalah yang muncul belum begitu banyak, tetapi ketika 

memasuki lingkungan sekolah menengah maka banyak sekali 

masalah - masalah yang muncul karena anak atau siswa sudah 

menapaki masa remaja. 

b. Mahasiswa adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang 

pendidikan perguruan tinggi. 
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c. Warga Belajar adalah istilah bagi peserta didik nonformal seperti 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

d. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang 

mengikuti pendidikan formal tingkat menengah maupun tingkat 

atas. 

e. Murid memiliki definisi yang hampir sama dengan pelajar dan 

siswa. 

f. Santri adalah istilah bagi peserta didik pada jalur pendidikan non 

formal, khususnya pesantren atau sekolah-sekolah yang 

berbasiskan agama islam. 

 

4. Pengertian Administrasi Sekolah 

Dengan administrasi sekolah maka proses belajar mengajarakan 

berjalan dengan lancar. Segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa akan 

terfokus pada minat untuk belajar. Komponen-komponen administrasi 

sekolah salah satunya adalah administrasi personil sekolah, administrasi 

sekolah ini terdiri dari : Tenaga edukatif dan pegawai Tata Usaha (TU). 

Hubungannya dengan aktifitas belajar adalah agar administrasi personil 

ini ada keseragaman perlakuan bagi pegawai edukatif dan pegawai TU 

dalam melaksanakan tugasnya terhadap aktifitas belajar siswa, sehingga 

tujuan pendidikan dapat tercapai. (Badrus Salam Fauzi, 2012). 

5. Pengertian Administrasi Pembayaran Peserta Didik 

 Administrasi pembayaran peserta didik adalah suatu kegiatan 

administrasi yang melayani semua pembayaran peserta didik baik di 

lembaga pendidikan formal maupun non formal agar berlangsung secara 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. (Eni Wijayanti, Shita 

Martama Tyas Ningrum, Dewi Ratna Wulansari, 2011) 
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II.2.6 Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem informasi berbasis komputer dapat merupakan 

suatu tugas yang kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya, dapat 

memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk 

menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem itu harus melewati beberapa 

tahapan dimulai dari saat sistem itu direncanakan sampai dengan sistem 

tersebut diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Bila pengoperasian dari 

sistem yang dikembangkan itu masih mengalami masalah kritis yang tidak 

dapat diatasi dengan pemeliharaan sistem maka perlu dikembangkan sistem 

untuk mengatasinya. Bila hal ini yang terjadi berarti proses harus kembali ke 

tahap pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini disebut dengan 

siklus hidup suatu sistem (sistem life cycle). Daur atau siklus hidup hasil 

pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk 

menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah didalam tahapan 

tersebut dalam proses pengembangannya. Kegiatan pengembangan sistem 

dapat diartikan sebagai kegiatan membangun sistem baru untuk mengganti, 

memperbaiki atau meningkatkan fungsi sistem yang sudah ada. Dalam 

pengembangan sistem terdapat beberapa prinsip yang terkandung didalamnya, 

yaitu: 

1. Mendukung kebutuhan informasi manajemen. 

2. Memerlukan investasi modal yang besar. 

3. Membutuhkan staf yang terlatih dan terdidik. 

4. Membutuhkan perencanaan, pengkoordinasian dan pentahapan kerja 

(Kusrini dan Andri Koniyo, 2007). 

Menurut MC Leod, terdapat lima dasar tahapan dalam SLC, yaitu: 

1. Tahap Perencanaan (Planning Phase) 

Pada tahap perencanaan, dilakukan pengumpulan informasi 

yang diperlukan untuk membeli atau membangun sebuah sistem baru. 

Permintaan untuk membangaun sebuah sistem ini diprioritaskan untuk 
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memaksimumkan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas 

guna mendukung pembuatan sistem tersebut. Selanjutnya akan 

dilakukan survei lengkap dan rinci untuk menentukan kelayakan 

penyusunan sistem tersebut. Jika hasilnya menunjukkan bahwa 

penyusunan sistem tersebut layak, kemudian dilanjutkan pada tahap 

analisis dan tahap-tahap selanjutnya (Krismiaji, 2010). 

2. Tahap Analisis (Analiysis Phase) 

 Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 

sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya 

dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, 

kesempatan dan hambatan yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya (Kusrini 

dan Andri Koniyo, 2007). 

3. Perancangan (Design Phase) 

Perancangan sistem adalah proses pengembangan spesifikasi 

sistem baru berdasarkan hasil rekomendasi analisis sistem. Dalam tahap 

perancangan, tim kerja desain harus merancang spesifikasi yang 

dibutuhkan dalam berbagai kertas kerja. Kertas kerja itu harus memuat 

berbagai hal uraian mengenai input, proses, dan output dari sistem yang 

diusulkan (Kusrini dan Andri Koniyo, 2007). 

4. Implementasi (Implementation Phase) 

 Kegiatan implementasi bertujuan untuk melakukan proses 

penerapan sistem baru. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelatihan (training) 

b. Seleksi tempat dan instalasi hardware dan software 

c. Pemrograman 

d. Pengujian program 

e. Pengujian Sistem 
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f. Konversi Sistem (Kusrini dan Andri Koniyo, 2007) 

5. Penggunaan (User Phase) 

Tahap terakhir adalah penggunaan. Tahap ini dilakukan setelah 

sistem yang baru dapat diterima untuk menggantikan sistem yang lama 

(Kusrini dan Andri Koniyo, 2007). 

II.2.7 Perancangan Sistem Database  

1. Pengertian Database 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak unuk memanipulasinya. 

Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database 

systems. Sistem basis data (database systems) adalah suatu sistem 

informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk 

beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. 

Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara 

pengorganisasian file tertentu, dimaksudkan untuk mempercepat 

pembaruan masing-masing record, serta pembaruan secara serempak 

atas record terkait juga untuk mempermudah dan mempercepat akses 

terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses yang cepat 

terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-

sama untuk dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus 

ataupun untuk penyelidikan. 

Database yang paling banyak digunakan pada masa sekarang 

adalah Database Relational. Database Relational mengorganisasikan 

informasi dalam bentuk tabel-tabel logika yang saling berelasi. 

(Krismiaji, 2010, hal: 95-96) 
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2. Definisi Database Management Systems (DBMS) 

Database Management Systems (DBMS) adalah paket perangkat 

lunak yang komplek digunakan untuk memanipulasi database. 

(Krismiaji, 2010, hal: 95-96) 

3. Keuntungan DBMS 

a. Integrasi data. Informasi dapat dikombinasikan tanpa batas. 

b. Flexibilitas laporan. Laporan dapat direvisi secara mudah, dan 

dibuat sesuai kebutuhan tanpa terikat jadwal laporan reguler. 

c. Meminimalkan pengulangan dan ketidakkonsistenan data. Elemen 

data biasanya disimpan hanya satu kali, sehingga pengulangan dan 

ketidakkonsistenan data diminimalkan. 

d. Indepensi data. Data dan program independen satu sama lain, maka 

masing-masing dapat diubah tanpa saling mempengaruhi. Hal ini 

menyederhanakan pengelolaan data dan pemrograman. 

e. Manajemen data terpusat. Dengan pendekatan database, 

manajemen data menjadi lebih efisien karena administrator 

database bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, 

mengendalikan, dan mengelola database. 

f. Keamanan. Perangkat lunak DBMS memiliki sistem pengawasan, 

seperti password, yang membantu menjamin integritas data. 

g. Analisis lintas fungsi. Dalam sistem database, terdapat hubungan 

antarelemen data. (Krismiaji, 2010, hal: 95-96) 

4. Kerugian DBMS 

a. Kebutuhan perangkat lunak mahal. 

b. Konfigurasi perangkat keras yang besar. 

c. Bergantung pada staf DBA (Database Administrator). 

5. Tipe-tipe file yang dipelukan dalam database. 

a. File Induk (master file) 
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File ini berisi record-record yang sangat diperlukan dalam suatu 

organisasi. File ini tetap terus ada selama hidup sistem. File induk 

dapat dikategorikan menjadi : 

1. File induk acuan (reference master file) 

File induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. 

2. File induk dinamik (dynamic master file) 

File induk yang record-recordnya sering berubah atau sering 

dimutakhirkan (up-dated) sebagai hasil dari suatu transaksi. 

b. File Transaksi (transaction file) 

File transaksi disebut juga dengan input file, yaitu file yang 

digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. 

c. File Laporan (report file) 

File ini disebut juga dengan output file, yaitu file yang berisi 

informasi yang akan ditampilkan. Isi dari file ini biasanya diambilkan 

dari field di satu atau lebih master file untuk mempersiapkan 

pembuatan laporan. 

d. File Sejarah (history file) 

File Sejarah (history file) disebut juga dengan nama file arsip 

(archival file), merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah 

tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. 

e. File Pelindung (backup file) 

File pelindung merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di 

dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai 

pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami 

kerusakan atau hilang. (Krismiaji, 2010, hal: 94-95) 
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II.2.8 HTML 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa 

pemprograman yang digunakan di web, dalam format dokumen dan 

menghubungkan dynamic hypertext ke dokumen lain yang tersimpan di 

komputer lain.[7] Sejak munculnya HTML versi 4.01, HTML5 merupakan 

standar baru untuk HTML, XHTML, dan DOM HTML. Saat ini HTML5 

masih dalam pengembangan, namun hanya beberapa browse sudah 

mendukung HTML5. 

II.2.9 Pengertian PHP (Personal Hypertext Protector) 

PHP adalah bahasa pemrograman yang berbentuk scripting, sistem 

kerja dari program ini adalah sebagai interpreter. PHP dibuat oleh Rasmus 

Lerdorf pada tahun 1994, pada awalnya tidak untuk didistribusikan dan 

hanya digunakan pada homepage pribadinya. Pada tahun 1995 dikeluarkan 

versi pertama yang dapat digunakan oleh umum dengan nama Personal 

Home Page Tools. Ditulis kembali pada pertengahan-1995 dan diberi nama 

sebagai PHP/FI Version 2. FI berasal dari paket Rasmus yang mana 

merupakan html interpreter untuk data form. Pada hasil kombinasi tersebut 

juga ditambah dukungan terhadap MySQL. PHP/FI terus berkembang dan 

banyak orang mulai memberikan kontribusi dalam pengembangannya. 

Pada tahun 1996 PHP/FI diperkirakan telah digunakan 15,000 situs 

web didunia, dan pada pertengahan 1997 jumlah ini berkembang melebihi 

50,000. Pada pertengahan 1997 juga terjadi perubahan pada PHP dimana 

berubah menjadi proyek yang didukung oleh team yang lebih terorganisasi. 

Parsernya ditulis ulang oleh Zeev Suraski dan Andi Gutmans dan parser 

baru inilah yang membentuk basis untuk PHP versi 3. Banyak kode utility 

dari PHP/FI yang di masukkan ke PHP dan banyak diantaranya telah 

selesai ditulis kembali. Sekarang baik PHP/FI atau PHP telah 

diikutsertakan dalam sejumlah produk komersil seperti C2's StrongHold 
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web server dan RedHat Linux. Suatu perkiraan yang konservatif didasarkan 

dari hasil ekstrapolasi terhadap angka yang diperoleh dari NetCraft, PHP 

diperkirakan telah digunakan oleh lebih dari 150,000 situs diseluruh dunia. 

Dan secara perspektif, angka ini lebih besar dibandingkan dengan server 

yang menjalankan Netscape's flagship Enterprise server di Internet. (Arbie, 

2007, hal:339-340) 

Adapun kelebihan-kelebihan dari PHP yaitu : 

1. PHP mudah dibuat dan kecepatan akses tinggi. 

2. PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dalam sistem 

operasi yang berbeda pula. 

3. PHP diterbitkan secara gratisan 

4. PHP merupakan bahasa yang dapat diletakkan dalam tag HTML. 

5. Sistem database yang didukung PHP cukup banyak. 

PHP berjalan sebagai server-side scripting di mana skrip dieksekusi 

oleh server dan hasilnya kemudian dikirimkan ke client. Dengan 

mekanisme ini halaman web akan menjadi dinamis karena halaman web 

dibuat saat diminta client dan dengan spesifikasi yang ditentukan oleh 

client. Kedinamisan ini lebih nyata lagi dengan kemampuan PHP dalam 

mengakses berbagai server database. 

Secara umum struktur dan sintak PHP memiliki kemiripan dengan 

C/ C++. Namun, PHP tidak memiliki aturan seketat C/ C++. PHP termasuk 

HTML-embedded. Artinya, script PHP dapat disisipkan pada sebuah 

halaman HTML. Untuk membedakan baris-baris HTML dengan script PHP 

maka digunakan pasangan tag. Terdapat beberapa cirri khas pada penulisan 

script PHP, yaitu: 

1. <? echo (“…..”); ?> // 

2. <? …… ?> 

3. <% …… %> 

4. <?php echo (“…..”); ?>, atau 
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5. <script language=”php”> 

6. echo (“……”); </script> 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan script PHP adalah 

sebagai berikut: (1) untuk mencetak/ menghasilkan suatu informasi atau 

nilai suatu variable, digunakan perintah : echo (“”); atau print(“”), (2) 

setiap variable dalam PHP diawali dengan karakter $ dan diikuti dengan 

huruf sebagai karakter pertama, kemudian dapat diikuti dengan kombinasi 

huruf dan angka, (3) tidak boleh ada spasi dan tanda baca (?, !, @, dan lain-

lain), kecuali _ (garis bawah/ underscore), (4) setiap variable bersifat case 

sensitive, sehingga penggunaan karakter besar dan kecil adalah berbeda 

dengan kata lain besar kecilnya huruf yang digunakan sangat berpengaruh, 

dan (5) penggunaan baris komentar dalam script PHP diawali dengan 

karakter // (untuk satu baris komentar), dan untuk lebih dari satu baris 

komentar diawali dengan karakter /* dan ditutup dengan karakter */. 

1. Tipe data pada PHP 

Tipe data yang umum digunakan dalam PHP ada adalah 

sebagai berikut: 

a. Boolean 

Tipe data Boolean memiliki dua nilai, TRUE dan FALSE, dapat 

ditulis dengan huruf kecil atau huruf besar. Nilai false juga dapat 

dinyatakan sebagai 0, dan nilai true dapat dinyatakan dengan nilai 

selain 0. 

b. Integer (bilangan bulat) 

Tipe  data  integer merupakan tipe  bilangan bulat (positif dan 

negative) dan dapat dinyatakan dengan format decimal, 

heksadesimal, atau oktal. Bilangan ini memiliki besar range antara 

-2.147.483.648 sampai +2.147.483.647 pada platform 32 bit. 

Apabila data di luar kisaran tersebut, maka PHP akan secara 
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otomatis mengkonversikan data tersebut  dari tipe integer menjadi 

floating point. 

Contoh: 

$angka = 1000; 

$angka = -999; 

$angka = 0x2F; // heksadesimal (sama dengan 47 desimal) 

$angka = 0123; // octal (sama dengan 83 desimal) 

c. Float (pecahan) 

Tipe data float merupakan tipe bilangan real. Ukuran jangkauan tipe 

ini juga tergantung pada platform yang digunakan.  Biasanya  

memiliki  jangkauan  64  bit dengan  maksimum  nilai  sampai  

1.8e308  dengan presisi 14 digit. 

Contoh: 

$real = 3.14; 

$real = 1.3e4; 

$real = 9E-10; 

d. String 

Tipe data string dinyatakan dengan menggunakan tanda kutip 

tunggal (‘ ‘) atau menggunakan tanda kutip ganda (“ “). 

e. Array 

PHP mendukung penggunaan array scalar dan array asosiatif. 

Array dapat dibuat dengan fungsi list( ) atau array( ). Array dapat 

juga dibuat dengan mengeset elemennya  secara  eksplisit  dengan  

menambahkan tanda kurung siku (“[ ]”) di depan nama variable 

array. 

Contoh: 

$a = array ( 1 => ‘one’, 2 => ‘two’, 3 => ‘three’ );  

$a [0] = “abc”; 

$a [1] = ”def”; 
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f. Object 

Tipe data object adalah tipe data yang dapat berupa bilangan, 

variable, atau fungsi. Tipe variable yang terakhir ini sebenarnya 

adalah instans dari sebuah kelas. 

2. Operator 

Terdapat beberapa jenis operator yang digunakan dalam PHP yaitu: 

a. Operator Aritmetik 

Tabel II.1 Tabel Operator Aritmetik 

Sumber: Bunafit Nugroho, 2009 

Operator Keterangan Contoh 

   

+ Penambahan $a + $b 

   

- Pengurangan $a - $b 

   

* Perkalian $a * $b 

   

/ Pembagian $a / $b 

   

% Modulus $a % $b 

   

b. Operator Assignment 

Tabel II.2 Tabel Operator Assignment 

Sumber: Bunafit Nugroho, 2009 

Operator Analogi Contoh 

   

= $a = $a $a = 3 

   

+= $a = $a + 1 $a += 1 

   

-= $a = $a - 1 $a -= 1 
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*= $a = $a * 1 $a *= 2 

   

   

 /= $a = $a / 1 $a /= 2 

   

c. Operator Bitwise 

Tabel II.3 Tabel Operator Bitwise 

Sumber: Bunafit Nugroho, 2009 

Operator Keterangan Contoh 

   

& And $a & $b 

   

| Or $a | $b 

   

^ Xor $a ^ $b 

   

- Not ~ $a 

   

<< Shift left $a << $b 

   

>> Shift right $a >> $b 

   

d. Operator Pembanding 

Tabel II.4 Tabel Operator Pembanding 

Sumber: Bunafit Nugroho, 2009 

Operator Keterangan Contoh 

   

= = Sama dengan $a = = $b 

   

= = = 

Identik (sama nilai 

$a = = = $b 

dan sama tipe)   
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!= Tidak sama dengan $a != $b 

   

!= = Tidak identik $a != = $b 

   

< Lebih kecil $a < $b 

   

> Lebih besar $a > $b 

   

   

<= Lebih kecil sama $a <= $b 

 dengan  

   

   

>= Lebih besar sama $a >= $b 

 dengan  

 

e. Operator Decrement dan Increment 

Tabel II.5 Tabel Operator Decrement dan Increment 

Sumber: Bunafit Nugroho, 2009 

Operator Keterangan Contoh 

   

++$a 

Pre- Increments $a by 

increment one, then returns $a.  

   

 

Post- 

Returns $a, then 

$a++  increments $a by one 

increment   

   

--$a 

Pre- Decrements $a by 

decrement one, then returns $a.  

   

 

Post- 

Returns $a, then 

$a-- decrements $a by one decrement 
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f. Operator Logika 

Tabel II.6 Tabel Operator Logika 

Sumber: Bunafit Nugroho, 2009 

Operator Keterangan Contoh 

   

$a and $b And 

Benar jika $a dan $b 

benar.   

   

$a or $b Or 

Benar jika $a atau $b 

 benar.   

   

  Benar jika $a atau $b 

$a xor $b Xor benar, tapi tidak jika 

  dua-duanya benar. 

   

! $a Not Benar jika $a tidak 

  benar. 

   

$a && $b And Benar jika $a dan $b 

  benar. 

   

$a || $b Or Benar jika $a atau $b 

  benar. 

   

II.2.10 Pengertian MySQL 

MySQL adalah database yang cepat dan tangguh, sangat cocok jika 

digabungkan dengan PHP, dengan database kita bisa menyimpan, mencari 

dan mengklasifikasikan data dengan lebih akurat dan professional. MySQL 

menggunakan SQL language (Structur Query Language) artinya MySQL 
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menggunakan query atau bahasa pemrograman yang sudah standar di 

dalam dunia database. 

Ada beberapa kelebihan dari database MySQL, diantaranya sebagai 

berikut: Dari segi performa, MySQL tidak bisa diragukan, pemprosesan 

database sangat cepat, open source, mudah untuk dipelajari, dan 

kompabilitas dengan berbagai system operasi dan web server yang ada. 

Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara 

kerja Optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang 

dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database 

server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibanding database server 

lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh 

single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lipat lebih cepat dari 

PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibanding Interbase. 

MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi, yang biasa 

disebut Relational Database Manajement System (RDBMS), seperti halnya 

ORACLE, Postgresql. MS SQL, dan sebagainya. 

MySQL merupakan suatu pemrograman/ sistem manajemen 

database (kumpulan data yang terstruktur) yang menggunakan basis bahasa 

SQL (Structured Query Language). Sedangkan SQL adalah bahasa query 

yang terstandardisasi secara internasional untuk mengakses database 

relasional (jadi antara MySQL dan SQL adalah berbeda). (Arbie, 2007, 

hal:1-5) 

II.2.11 Web Browser 

Browser merupakan program aplikasi yang digunakan untuk 

browsing. Sebuah program yang memungkinkan pengguna internet 

mengakses dan membaca dokumen yang ditulis dalam hypertext pada 

world wide web (WWW) yang terkoneksi dengan internet. Browser yang 
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paling popular saat ini adalah Internet Explorer, Opera, Mozilla dan 

Netscape. (Dhanta, 2009). 

II.2.12 Intranet 

Intranet adalah sebuah jaringan privat (private network) yang 

menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi 

informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut 

kepada karyawannya. Kadang-kadang, istilah intranet hanya merujuk 

kepada layanan yang terlihat, yakni situs web internal perusahaan. Untuk 

membangun sebuah intranet, maka sebuah jaringan haruslah memiliki 

beberapa komponen yang membangun Internet, yakni protokol Internet 

(Protokol TCP/IP, alamat IP, dan protokol lainnya), klien dan juga server. 

Protokol HTTP dan beberapa protokol Internet lainnya (FTP, POP3, atau 

SMTP) umumnya merupakan komponen protokol yang sering digunakan. 

Kompabilitas Intranet (sebagaimana internet) sangat tinggi terhadap 

sistem lainnya sehingga mudah diterapkan, dipelajari, dikembangkan dan 

dikonfigurasi ulang. Dukungan aplikasi, program dan sistem operasi yang 

luas akibat dari popularitas internet menjadikan intranet sebagai masa 

depan LAN. Keistemawaan fasilitas intranet yang tidak terdapat pada 

jaringan local (LAN) konvensional adalah : Tampilan WEB (grafis, 

multimedia) pada sistem operasi, navigasim aplikasi maupun database-nya. 

(Winarno Sugeng, 2010) 

II.2.13 Analisa Sistem 

1. Pengertian Analisa Sistem 

Analisa  sistem  (systems  analysis)  didefinisikan  sebagai penguraian 

dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
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hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga diusulkan perbaikan-perbaikannya. 

2. Tahap-tahap Analisa Sistem 

Analisa sistem terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Investigasi Awal 

Tahap ini dilakukan dengan menyelidiki setiap aktivitas penyusunan 

untuk menentukan persoalan yang harus dipecahkan dan melakukan 

studi kelayakan awal. 

b. Survei Sistem 

Survei sistem dilakukan untuk mempelajari sistem sekarang untuk 

memperoleh pemahaman tentang cara kerja sistem. 

c. Studi Kelayakan (feasibility study) 

Studi kelayakan dilakukan dengan melaksanakan analisa kelayakan 

secara mendalam, khususnya yang berhubungan dengan manfaat dan 

pengorbanan ekonomi. 

d. Persyaratan Sistem dan Informasi yang Dibutuhkan Tahap ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi para 

pemakai dan menentukan tujuan sistem baru. 

e. Laporan Hasil Analisa Sistem 

Laporan hasil analisa sistem meringkas dan mendokumentasikan 

aktivitas analisa dan akan bermanfaat bagi para perancang sistem 

sebagai dasar untuk membuat rancangan. (Krismiaji, 2010) 
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Gambar II.1 Tahap-tahap Analisa Sistem 

Sumber : Krismiaji, 2010 

3. Alat Bantu dalam Analisa Sistem 

Alat Bantu dalam Analisa Sistem adalah Bagan Alir Dokumen. 

Bagan Alir Dokumen (dokument flowchart) merupakan bagan alir 

yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-

tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol 

yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem. 

(Krismiaji, 2010, hal: 71-75) 
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Tabel II.7. Tabel Simbol Flowchart 

Sumber : Krimiaji, 2010 
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II.2.14 Perancangan Sistem 

1. Desain Sistem 

Perancangan sistem merupakan penentuan proses dan data yang 

diperlukan oleh sistem baru. Untuk pembuatan sistem baru ini diperlukan 

suatu desain sistem. Desain sistem dapat diartikan sebagai tahap setelah 

analisa dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-

kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancangan bangun implementasi, 

menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, yang dapat berupa 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan 

berfungi termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-

komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tujuan 

desain sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta 

memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap 

kepada programmer komputer. 

2. ERD (Entity Relationship Diagram) atau Diagram Hubungan Entitas 

a. Pengertian ERD 

ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data 

yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD digunakan untuk 

berkomunikasi dengan eksekutif tingkat tinggi dalam suatu 

organisasi dalam menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 

secara logik. ERD didasarkan pada suatu persepsi bahwa rela world 

terdiri atas objek-objek dasar tersebut. ERD didasarkan dalam bentuk 

diagram dengan menggunakan symbol-simbol grafis tertentu. 

(Krismiaji, 2010, hal: 146-149) 
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Tabel II.8 Tabel Simbol ERD 

Sumber: Krismiaji, 2010 

 

b. Entitas (Entity) 

Entitas menunjukkan obyek-obyek dasar yang terkait di 

dalam sistem. Obyek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal 

yang keterangannya perlu disimpan di dalam basis data 

(database). Untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan 

mengikuti aturan sebagai berikut (Krismiaji, 2010, hal: 146-149): 

1) Entitas dinyatakan dengan symbol persegi panjang. 

2) Nama entitas dituliskan di dalam symbol persegi panjang. 

3) Nama entotas berupa kata benda tunggal. 

4) Nama entitas sedapat mungkin menggunakan nama yang 

mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan 

jelas. 

c. Atribut (Attribute) 

Atribut  sering  pula  disebut  sebagai  property (property), 

merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas 
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yang perlu disampaikan sebagai basis data. Atribut berfungsi sebagai 

penjelas sebuah entitas. Untuk menggambarkan attribute dilakukan 

dengan mengikuti aturan sebagai berikut: (Krismiaji, 2010, hal: 146-

149) 

1. Atribut dinyatakan dengan symbol elips. 

2. Nama atribut ditulis di dalam symbol elips. 

3. Nama atribut berupa kata benda tunggal. 

4. Nama atribut sedapat mungkin menggunakan nama yang 

mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan 

jelas. 

5. Atribut dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian 

dengan menggunakan garis. 

d. Hubungan (Relationship) 

Relationship mendefinisikan hubungan alamiah yang terjadi antara 

entitas. Kerelasian adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di 

anatar dua buah entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam 

basis data. Aturan penggambaran kerelasian antarentitas adalah 

sebagai berikut (Krismiaji, 2010, hal: 146-149): 

1. Kerelasian dinyatakan dengan symbol belah ketupat. 

2. Nama kerelasian dituliskan di dalam symbol belah 

ketupat. 

3. Kerelasian menghubungkan dua entitas. 

4. Nama kerelasian belah ketupat berupa kata kerja aktif 

(diawali dengan awal meng-) tunggal. 

5. Nama kerelasian sedapat mungkin menggunakan nama 

yang mudah dipahami dan dapat menyatakn maknanya 

dengan jelas. 
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e. Keterkaitan 

Keterkaitan (connectivity) adalah banyaknya suatu entitas 

berhubungan dengan entitas yang lain. 

1) Hubungan Satu ke Satu (One to One) 

Tingkat hubungan satu ke satu dinyatakan dengan satu 

kejadian pada entitas pertama, hanya mempunyai satu 

hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan 

sebaliknya. (Krismiaji, 2010, hal: 149) 

 

Gambar II.2 Hubungan Satu ke Satu 

Sumber : Krismiaji, 2010 

2) Hubungan Satu ke Banyak atau Banyak ke Satu (One to 

Many/ Many to One) 

Tingkat hubungan satu ke banyak terjadi jika satu 

kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai 

banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang 

kedua. Sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang 

kedua hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan 

satu kejadian pada entitas yang pertama. (Krismiaji, 

2010, hal: 149) 

 

Gambar II.3 Hubungan Satu ke Banyak 

Sumber : Krismiaji, 2010 

 



 

52 
 

 

3) Hubungan Banyak ke Banyak (Many to Many)  

Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika kejadian 

pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan 

dengan kejadian pada entitas lainnya, baik dilihat dari sisi 

entitas yang pertama, maupun dari sisi entitas yang kedua. 

(Krismiaji, 2010, hal: 149) 

 

Gambar II.4 Hubungan Banyak ke Banyak 

Sumber : Krismiaji, 2010 

3. DFD 

DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi 

pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan 

untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah 

dikomunikasikan oleh professional sistem kepada pemakai maupun 

pembuat program. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data 

dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk 

mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk 

merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Komponen-

komponen dalam DFD adalah sebagai berikut: (Krismiaji, 2010, hal: 

68-69) 
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a. Menurut Yourdan dan DeMarco 

Tabel II.9 Tabel Komponen DFD Menurut Yourdan dan DeMarco 

Sumber: Krismiaji, 2010. 

 Simbol Nama Penjelasan 

      

    

Terminator 
Karyawan dan organisasi yang 

mengirim data  dan menerima 

data  dari sistem  digambarkan 

dengan kotak. 

    

     

     

     
Proses yang mengubah data dari 

Input menjadi output 

digambarkan dengan lingkaran. 

 
 

  Proses 

     

     

     
Penyimpanan data digambarkan 

dengan  dua garis horizontal 

(parallel). 

    Data Store 

     

     

     
Arus data yang masuk ke dalam 

dan keluar dari sebuah proses 

digambarkan dengan anak panah. 

    Alur Data 

     

     

  

b. Menurut Gene dan Serson 

Tabel II.10 Tabel Komponen DFD Menurut Gene dan Serson 

Sumber: Krismiaji, 2010. 

Simbol Nama 

 

 

 

Terminator 
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Proses 

 

Data Store 

 Alur Data 

 

4. Normalisasi (Normalization) 

Normalisasi   diartikan   sebagai   suatu   teknik   yang 

menstrukturkan/ memecah/ mendekomposisi data dalam cara-cara 

tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam 

basis data. Permasalahan yang dimaksud adalah berkaitan 

penyimpangan-penyimpangan (anomallies) yang terjadi akibat adanya 

kerangkapan data dalam relasi dan inefisiensi pengolahan. Proses 

normalisasi akan menghasilkan relasi yang optimal, yaitu: 

a. Memiliki struktur record yang konsisten secara logic. 

b. Memiliki struktur record yang mudah untuk dipahami. 

c. Memiliki struktur record yang mudah dalam pemeliharaan. 

d. Memiliki struktur record yang mudah untuk ditampilkan kembali 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai. 

e. Minimalisasi kerangkapan data guna meningkatkan kinerja 

sistem. 

Umumnya rancangan relasi dalam basis data telah optimal jika 

memenuhi kriteria bentuk 3NF. Level normalisasi ditentukan 
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berdasarkan kriteria bentuk normal, bukan banyaknya langkah 

menstrukturkan/ dekomposisi/ pemecahan sebuah relasi. 

Teori normalisasi dibangun menurut konsep level normalisasi. 

Level normalisasi atau sering disebut sebagai bentuk normal suatu 

relasi dijelaskan berdasarkan kriteria tertentu pada bentuk normal. 

Bentuk normal yang dikenal hingga saat ini meliputi bentuk 1NF, 2NF, 

3NF, 4NF, 5NF, DKNF, dan RUNF. Secara berturut-turut masing-

masing level normal tersebut akan dibahas berikut ini, dimulai dari 

bentuk tidak normal. 

a. Relasi bentuk tidak normal (Un Normalized Form/UNF) 

Relasi-relasi yang dirancang tanpa mengindahkan batasan dalam 

definisi basis data dan karakteristik RDBM akan menghasilkan 

relasi UNF. Bentuk ini harus dihindari dalam perancangan relasi 

basis data. Relasi UNF mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1. Jika relasi mempunyai bentuk non flat file (terjadi akibat data 

disimpan sesuai dengan kedatangannya, sehingga tidak 

memiliki struktur yang sama/ tertentu, terjadi duplikasi atau 

tidak lengkap). 

2. Jika relasi memuat set atribut berulang (non single value). 

3. Jika relasi memuat atribut non atomic value. 

b. Relasi bentuk normal pertama (First Norm Form/ 1NF) 

Relasi disebut sebagai 1NF jika memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai atomic (atomic 

value). 

2. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal (single 

value). 

3. Jika relasi tidak memuat set atribut berulang. 

4. Jika semua record mempunyai sejumlah atribut yang sama. 
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5. Permasalahan 1NF adalah sebagai berikut: 

6. Tidak dapat menyisipkan informasi parsial. 

7. Terhapusnya informasi ketika menghapus sebuah record. 

8. Pembaharuan atribut non kunci mengakibatkan sejumlah 

record harus diperbaharui. 

Untuk mengubah relasi UNF menjadi bentuk 1NF, dapat 

dilakukan cara sebagai berikut: 

1. Melengkapi nilai-nilai dalam atribut. 

2. Mengubah struktur relasi. 

c. Bentuk normal kedua (Second Norm Form/ 2NF) Relasi disebut 

sebagai 2NF jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Jika memenuhi kriteria 1NF. 

2. Jika semua atribut non kunci FD pada PK. 

Permasalahan dalam 2NF adalah sebagai berikut: 

1. Kerangkapan data (data redundancy). 

2. Pembaharuan yang tidak benar dapat menimbulkan 

inkonsistensi data (data inconsistency). 

3. Proses pembaharuan data tidak efisien. 

4. Penyimpangan/   permasalahan   pada   saat penyisipan, 

penghapusan, dan pembaharuan.  

Untuk mengubah relasi 1NF menjadi 2NF, dapat dilakukan dengan 

mengubah struktur relasi dengan cara: 

1. Identifikasikan FD relasi 1NF. 

2. Berdasarkan informasi tersebut, dekomposisi relasi 1NF 

menjadi relasi-relasi baru sesuai FD-nya. 

d. Bentuk normal ketiga (Third Norm Form/ 3NF) Suatu relasi 

disebut sebagai 3NF jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Jika memenuhi kriteria 2NF. 
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2. Jika setiap atribut non kunci tidak TDF (nontransitive 

dependency) terhadap PK. 

Permasalahan dalam 3NF adalah keberadaan penentu yang 

tidak merupakan bagian dari PK menghasilkan duplikasi rinci data 

pada atribut yang berfungsi sebagai FK (duplikasi berbeda dengan 

kerangkapan data). 

Untuk mengubah relasi 2NF menjadi bentuk 3NF, dapat dilakukan 

dengan mengubah struktur relasi dengan cara: 

1. Identifikasi TDF relasi 2NF. 

2. Berdasarkan informasi tersebut, dekomposisi relasi 2NF 

menjadi relasi-relasi baru sesuai TDF-nya. 

e. Bentuk normal Boyce-Cood (Boyce-Cood Norm Form/ BCNF) 

Bentuk normal BCNF dikemukakan oleh R. F. Boyce dan E. F. 

Codd. Suatu relasi disebut sebagai BCNF jika memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1. Jika memenuhi kriteria 3NF. 

2. Jika semua atribut penentu (determinan) merupakan CK. 

f. Bentuk normal keempat (Forth Norm Form/ 4NF) Relasi disebut 

sebagai 4NF jika memenuhi kritria sebagai berikut: 

1. Jika memenuhi kriteria BCNF. 

2. Jika setiap atribut di dalamnya tidak mengalami 

ketergantungan pada banyak nilai. Atau dengan kata lain, 

bahwa semua atribut yang mengalami ketergantungan 

pada banyak nilai adalah bergantung secara fungsional 

(functionally dependency). 

g. Bentuk normal kelima (Fifth Norm Form/ 5NF) Suatu relasi 

disebut sebagai 5NF jika kerelasian antardata dalam relasi tersebut 

tidak dapat direkonstruksi dari struktur relasi yang memuat atribut 

yang lebih sedikit. 
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h. Bentuk normal kunci domain (Domain Key Norm Form/ DKNF) 

Suatu relasi disebut sebagai DKNF, jika setiap batasan dapat 

disimpulkan secara sederhana dengan mengetahui sekumpulan 

nama atribut dan domainnya selama menggunakan sekumpulan 

atribut pada kuncinya. Bentuk DKNF ini dikemukakan oleh R. 

Fagin pada tahun 1981 dan bersifat sangat spesifik, artinya tidak 

semua relasi dapat mencapai level ini. 

II.2.15 Pengujian Sistem 

Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas 

perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, 

dan pengkodean. Sejumlah aturan yang berfungsi sebagai sasaran pengujian 

pada perangkat lunak adalah (Sukamto, 2009) : 

1) Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud 

menemukan kesalahan. 

2) Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi 

untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. 

3) Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua 

kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. 

Karakteristik umum dari pengujian perangkat lunak adalah sebagai berikut 

(Sukamto, 2009) : 

1) Pengujian dimulai pada level modul dan bekerja keluar kearah integrasi 

pada sistem berbasiskan komputer. 

2) Teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda 

padawaktunya. 

3) Pengujian diadakan oleh software developer dan untuk proyek yang besar 

olehgroup testing yang independent. 

4) Testing dan Debugging adalah aktivitas yang berbeda tetapi debugging 

harus diakomodasikan pada setiap strategi testing 
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Metode pengujian perangkat lunak salah satunya adalah Pengujian 

black box, pengujian ini berkonsentrasi untuk menemukan kondisi dimana 

program tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi (fungsional), berusaha 

menemukan kesalahan fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kesalahan 

interface, kesalahan pada struktur data atau database, serta kesalahan perilaku 

atau performa.pengujian black box digunakan untuk menguji sistem yang di 

bangun dengan berbasis objek. 

Menurut Myers pada tahun 2004, pengujian black box testing 

digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang di 

uji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi 

masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana 

proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, 

kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur 

sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya. 

Menurut Beizer pada tahun 1995, pada pengujian dengan black box 

testing, seorang penguji tidak akan secara langsung berhubungan dengan 

kontrol flow, data flow, dan code program. seorang pengujimemperhatikan 

kesesuaian antara output dari input yang diberikan. untuk bisa menemukan 

semua kesalahan mengunakan strategi ini, diperlukan exhaustive input testing 

(menggunakan segala macam kemungkinan sebagai input). input tidak hanya 

input yang benar (valid), tetapi juga kombinasi salah yang mungkin 

dimasukkan. 

II.3   Tinjauan Objek 

Tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah SMK NU 

ungaran pada bagian tata usaha dan bendahara. Waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2017 
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II.3.1 Sejarah Perusahaan 

SMK NU Ungaran adalah sekolah di bawah naungan Lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU yang didirikan pada tanggal 19 Mei 2003 oleh 

Ulama NU Kabupaten Semarang yang dimotori oleh K.H. Abdul Wahab 

(Kauman-Ungaran). Para pendiri SMK NU Ungaran diluar Kabupaten 

Semarang adalah Shohibul Karomah wal Fadhilah K.H. Ahmad Abdul Haq 

(Watucongol-Muntilan). Adapun lokasi SMK NU Ungaran adalah tepat 

dibawah kaki gunung Ungaran yang berhawa sejuk dan nyaman, tepatnya 

di JL. Kaligarang No. 9 Ungaran, sebelah barat alun-alun lama Ungaran. 

Pada tahun pertama didirikan SMK NU Ungaran memiliki satu 

kompetensi keahlian dan memiliki 72 peserta didik, pada tahun ke emat 

belas (2016/2017) mempunyai 5 kompentensi keahlian dan memiliki 

peserta didik mencapai 1300 peserta didik lebih.  

Lima kompetensi keahlian yang dimiliki SMK NU Ungaran saat 

ini adalah Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Persiapan Grafika 

dan Teknik Sepeda Motor dimana Teknik Komputer dan Jaringan serta 

Multimedia telah terakreditasi oleh BAN - S/M (Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah / Madrasah) dengan predikat A untuk TKJ dan B untuk MM. Pada 

bulan Mei 2012 SMK NU Ungaran juga telah meraih sertifikat ISO 

9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu dari IAPMO American dan 

termasuk sebagai salah satu SMK Rujukan di Jawa Tengah pada tahun 

2016. 

II.3.2 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi merupakan unsur terpenting bagisebuah instansi , 

agar tujuan instansi dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan , maka 

struktur organisasi instansi harus sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhannya. 
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Demikian pula dengan struktur organisasi pada instansi ini di buat 

untuk mempermudah pemisahan kerja dan pendelegasian wewenang 

menurut bagian-bagiannya dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihan dalam bagan struktur 

organisasi sebagai berikut : 

 

Gambar II.5 Struktur Organisasi SMK NU Ungaran 

Sumber : Arsip SMK NU Ungaran (2017) 

Fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi 

kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan 

atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab 

pada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi 

dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dasar instansi dalam struktur organisasi adalah pembagian wewenang dan 

tanggung jawab, dalam penyusunan struktur organisasi perlu memperhatikan 

unsur-unsur berikut : 

a. Batas-batas kewenangan. 

b. Kepada siapa memberi pertanggung jawaban. 

c. Tugas dan kewajiban. 


