
1 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

1.1. Tinjauan Pustaka 

Pembuatan penelitian serupa pernah dibahas oleh Erick Prabowo (2014) Pada penelitian 

tersebut secara keseluruhan membahas mengenai survey administrator untuk mengatur 

pertanyaan dan hasil survey yang dilakukan melalui aplikasi MySurvey. Adapun persamaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang baru adalah sama-sama aplikasi survey yang 

sebagai bahan Qousioner, sedangkan yang membedakan penelitian yang sebelumnya dengan 

penelitian yang baru dimana dalam aplikasi penulis ini menggunakan database Mysql dan 

bahasa pemrograman PHP serta diterapkan berbasis web mobile, pada penelitian sebelumnya 

menggunakan bahasa pemrograman Java dan desain  menggunakan XML. 

 

1.2. Dasar Teori 

1.2.1. Gambaran Umum Devisi  Learning Event Telkom Regional 7 Makassar 

PT. TELKOM, tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dalam bidang jasa Telekomunikasi. PT TELKOM menyediakan sarana dan jasa 

layanan Telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai kepelosok 

daerah di seluruh Indonesia. Sejarah PT. TELKOM di Indonesia pertama kali berawal 

dari sebuah badan usaha swasta penyediaan layanan pos dan telegrap yang didirikan 

kolonial Belanda pada tahun 1882. Perubahan di lingkunagan PT. TELKOM 

Indonesia, Tbk terus berlanjut mulai dari perusahaan jawatan sampai perusahaan 

public. Perubahan-perubahan besar terjadi pada tahun 1961, 1965, 1980, 1989, dan 

pada tanggal 1 juli 1995 organisasi PT. TELKOM Indonesia, Tbk demi menunjang 

kinerja karyawan di kawasan Indonesia Timur maka membentuk divisi khusus untuk 

menyelenggarakan pelatihan bagi para karyawan yang dikenal sekarang sebagai 

Learning Area Telkom Regional 7 Makassar, yang beralamat di Jl. A.P. Petarani No. 

4 Makassar. 

 

1.2.2. Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga 

bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam 

perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani 

sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan. (Kertahadi, 2007). 
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Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada 

perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem 

suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses (Murdick dan Ross, 

1993). 

 

1.2.3. Internet dan Web 

Internet dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer, yang bahkan 

dapat mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat saling berhubungan serta 

saling terkoneksi satu sama lainnya. Agar komputer dapat salin terkoneksi satu sama lain, 

maka diperlukan media untuk saling menghubungkan antar komputer. Media yang 

digunakan itu bisa menggunakan kabel/serat optik, satelit atau melalui sambungan telepon 

(Harjono, 2009). 

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya 

saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan 

homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada 

di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child page, yang berisi 

hyperlink ke halaman lain dalam web (Gregorius, 2000). 

1.2.4. HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) adalah bahasa yang digunakan pada 

dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Dokumen HTML terdiri dari 

komponen yaitu tag, elemen dan atribut. Tag adalah tanda awal < dan tanda akhir > yang 

digunakan sebagai pengapit suatu elemen. Elemen anak adalah suatu elemen yang berada 

didalam elemen pembuka dan elemen penutup induknya. Nilai yang dimaksud adalah suatu 

teks atau karakter yang berada diantara elemen pembuka dan elemen penutup. Atribut 

adalah properti elemen yang digunakan untuk mengkhususkan suatu elemen. Elemen dapat 

memiliki atribut yang berbeda pada tiap masing-masingnya (Sibero, 2011). 

 

1.2.5. PHP 

PHP (Perl Hypertext Preprocessor) adalah Bahasa server-side –scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan diesksekusi 

diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML (Arief, 

2011). 
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1.2.6. Basis Data 

Basis data (database) adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak 

tertentu untuk memanipulasinya. Basis data merupakan komponen dalam pembangunan 

sistem informasi, karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan 

seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun 

informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Basis data merupakan himpunan kelompok 

data yang saling berkaitan. Data tersebutdiorganisasikan sedemikian rupa agar tidak terjadi 

duplikasi yang tidak perlu, sehingga dapat diolah atau dieksplorasi secara tepat dan mudah 

untuk menghasilkan informasi (Jogiyanto, 2005). 

 

1.2.7. MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak 

digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber 

dan pengolahan datanya (Arief, 2011). 

 

1.2.8. Bootstrap 

Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian 

pengembangan front-end website. Bootstrap juga merupakan salah satu framework HTML, 

CSS dan javascript yang paling populer di kalangan web developer yang digunakan untuk 

mengembangkan sebuah website yang responsive (Akhmad, 2016). 

 

1.2.9. Web Mobile 

Web mobile merupakan sebuah kumpulan halaman html dengan berbasis browseryang 

dapat di akses dengan menggunakan perangkat portable seperti smartphon dan 

gadget/tablet melalui jaringan internet atau telekomunikasi berupa 3G, 4Gatau wifi. 

(Harjono, 2009). 

 


