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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi merupakan pengetahuan dari hasil 

pengolahan data-data yang berhubungan menjadi sebuah kesimpulan (Mulyanto, 

2009) 

Maniyeni (2017), telah melakukan penelitian dengan hasil membuat Sistem 

Informasi Pengolahan  Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar menggunakan 

Framework CodeIgniter. Sistem ini dibuat bertujuan untuk membantu proses 

pengelolaan dan penyimpanan surat lebih terorganisir dan mengurangi 

ketidaktepatan waktu dalam memberi tanggapan terhadap surat masuk karena 

dapat diakses dimana saja dan kapan saja meskipun sedang tidak di kantor. 

Harsono (2014), telah melakukan penelitian serupa dengan hasil membuat 

Sistem Informasi Persuratan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 

Berbasis Web. Sistem ini dibuat dengan tujuan memudahkan pembuatan surat 

yang masih manual pada Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang serta 

pengelolaan pengarsipan surat-surat tersebut. 

Firdinandus (2012), telah melakukan penelitian serupa dengan hasil 

Perancangan Aplikasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada PT. PLN (Persero) 

Wilayah Suluttenggo, dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Dalam sistem yang dibuat penomoran surat keluar belum dilakukan secara 

otomatis dan tidak dapat menghasilkan bentuk surat keluar tertentu. 

Sedangkan dalam pembuatan sistem ini dan berdasarkan dari penelitian-

penelitian di atas dapat menjadi acuan dalam membuat sistem informasi disposisi. 

Sistem yang dibuat adalah “Sistem Informasi Disposisi Kejaksaan Negeri 

Sleman Web Mobile”. Sistem informasi tersebut dibuat agar dapat digunakan 

oleh  
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staf dan kepala urusan bagian dari Bagian Tata Usaha Kejaksaan Negeri 

Sleman untuk melakukan pengelolaan surat masuk disposisi dan surat keluar. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Judul Informasi 
Bahasa 

Pemrograman 

1 Peter R 

Maniyeni  

(2016) 

Sistem Informasi 

Pengolahan  

Arsip Surat 

Masuk dan Surat 

Keluar 

menggunakan 

Framework 

CodeIgniter. 

- Input surat 

masuk 

- Input surat 

keluar 

- Laporan 

semua 

surat 

PHP 

2 Ahmad 

Rahman 

Harsono 

(2014) 

Sistem Informasi 

Persuratan Dinas 

Sosial Pemuda 

dan Olahraga 

Kota Semarang 

Berbasis Web 

- Pengelola

an 

informasi 

surat 

masuk dan 

keluar. 

- Laporan 

surat 

masuk dan 

keluar 

PHP 
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Lanjutan Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Judul Informasi 
Bahasa 

Pemrograman 

3 Sandy 

Firdinand

us (2012) 

Perancangan 

Aplikasi Surat 

Masuk Dan Surat 

Keluar Pada PT. 

PLN (Persero) 

Wilayah 

Suluttenggo 

- Input 

klasifikasi 

surat 

- Input surat 

masuk dan 

surat 

keluar 

- Input 

undangan 

PHP 

 

4 Doni 

Yanuar 

Kusuma 

Putra 

(2019) 

Sistem Informasi 

Disposisi 

Kejaksaan Negeri 

Sleman Web 

Mobile 

- Input surat 

masuk, 

disposisi 

dan surat 

keluar 

- Fasilitas 

notifikasi   

PHP 

2.2 Dasar Teori 

Dalam membuat penelitian ini diperlukan beberapa dasar teori ataupun 

referensi yang mendukung. Dasar teori yang mendukung penelitian ini 

diantaranya adalah : 

2.2.1 Konsep Dasar Web 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman – halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang salin terkait, yang masing – masing dihubungkan dengan jaringan – jaringan 

halaman. (Hidayat, 2010). 

2.2.2 Lembar Disposisi 

Lembar disposisi secara umum berisi informasi nonverbal untuk 

diterjemahkan secara seksama dan ditindaklanjuti. Disposisi merupakan petunjuk 

singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) terhadap suatu urusan atau surat 

masuk. Disposisi dibuat oleh pimpinan untuk staf atau bawahan sesuai dengan 

bidang keahlian atau kewenangannya (Basir, 2009).
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2.2.3 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, 

memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang 

diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan 

informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Krismaji, 2015). 

2.2.4 XAMMP 

XAMPP merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak pemrograman dan 

database yang didalamnya terdapat berbagai macam aplikasi pemrograman 

seperti: Apache HTTP Server, MySQL database, bahasa pemrograman PHP dan 

Perl (Aryanto, 2016). 

2.2.5 PHP 

PHP singkatan dari PHP: Hypertext Prepocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 

yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (Server Side HTML 

embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman 

website yang dinamis. (Anhar, 2010). 

2.2.6 MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah salah satu Database 

Management System (DBMS) dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, 

Postagre SQL, dan lainnya. MySQL berfungsi untuk mengolah database 

menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga dapat 

menggunakannya secara gratis. (Anhar, 2010). 

2.2.7 HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) merupakan bahasa pemrograman 

web yang memiliki sintak atau aturan tertentu dalam menuliskan script atau kode-

kode, sehingga browser dapat menampilkan informasi dengan membaca kode-

kode HTML. (Anhar, 2010).
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2.2.8 Materialize 

Materialize adalah pustaka komponen UI yang dibuat dengan CSS, 

JavaScript, dan HTML. Mewujudkan komponen UI yang dapat digunakan 

membantu dalam membangun halaman web yang menarik, konsisten, fungsional, 

dan responsif. Aplikasi web yang mengikuti prinsip desain web modern seperti 

portabilitas browser, independensi perangkat, dan degradasi yang anggun. 

Materialize telah membangun perancangan responsif sehingga situs web yang 

dibuat menggunakan Materialize akan mendesain ulang sendiri sesuai ukuran 

perangkat, sehingga situs web dapat memuat ukuran layar apa pun. (Prabhu dan 

Shenoy, 2016). 

2.2.9 Internet 

Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang 

menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan 

mesin (Ahmadi dan Hermawan, 2013). 

2.2.10 Basis Data 

Basis data adalah sebuah kumpulan data yang secara logis terkait dan 

dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi dari sebuah organisasi 

(Connolly dan Begg, 2010). 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan 

didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi 

(Indrajani, 2015). 

2.2.11 Komunikasi 

Secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, kata 

depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata units, kata bilangan 

yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communion, yang 

dalam bahasa inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, 

persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Kata communion 

dibuat kata kerja communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, 

tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, membicarakan sesuatu 

dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, 

bertukar pikiran, berhubungan, berteman. (Nurjaman dan Umam, 2012). 


