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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan 

menelaah laporan-laporan penilitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa 

penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Luziana Dewi (2018) membuat sistem, informasi akuntansi perhitungan 

pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah bangunan di badan 

pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Yogyakarta. Hasil dari sistem ini 

merupakan sebuah implementasi tata cara perhitungan PBB dan BPHTB yang 

mengacu pada peraturan daerah kota Yogyakarta. Sistem yang dikembangkan 

menggunakan bahasa pemrogramman PHP dan database MySql. 

Arif Risqi Ramadhan (2018) membuat sistem informasi perbandingan hasil 

panen BP4K berbasis web. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi 

penyuluhan pertanian yang dapat digunakan oleh pengguna sistem yang terdiri 

dari admin pada BP4K Kabupaten Bima, penyuluh dan kelompok tani, untuk 

memudahkan perbandingan data dan mengetahui peningkatan atau penurunan 

hasil panen. Aplikasi ini Penulis memanfaatkan teknologi framework Codeigniter 

yang menggunakan pola rancangan Model, View, Coontroller (MVC). 

Rista Dewi Damayanti (2018) membuat aplikasi akuntansi perhitungan 

harga pokok produksi dengan metode job order costing pada industri kerajinan 

salamanda craft. Hasil dari aplikasi yang dikembangakan ialah laporan harga 



5 
 

 

pokok pesanan, laporan jurnal transaksi, laporan perhitungan laba kotor, dan 

laporan laba rugi. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrogramman PHP dan database MySql. 

Perbandingan antara beberapa penelitian yang digunakan sebagai tinjauan 

pustaka bisa dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian 

Peneliti Judul Metode/ 

Teknologi 

Bahasa 

Pemrograman 

Interface 

Arifin 

Yudi 

Prabowo 

(2014) 

Analisis perbandingan 

kecepatan metode 

cacctiverecord, query 

builder, dan data 

access objects untuk 

operasi database pada 

framework Yii2 

Yii2 

Framework 

PHP, MySQL GUI 

Arif Risqi 

Ramadhan 

(2018) 

Sistem informasi 

perbandingan hasil 

panen BP4K berbasis 

web 

Codeigniter 

Framework 

PHP, MySQL GUI 

Rista 

Dewi 

Damayanti 

(2018) 

Aplikasi akuntansi 

perhitungan harga 

pokok produksi 

dengan metode job 

order costing pad 

industry kerajinan 

salamanda craft 

Job order 

costing 

PHP, MySQL GUI 

Usulan 

Penulis 

(2019) 

Penerapan framework 

Yii2 pada aplikasi 

konversi nilai 

perguruan tinggi luar 

negeri. 

Yii2 

Framework 

PHP, MySQL GUI 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Konversi Nilai Perguruan Tingi Luar Negeri 

Konversi nilai perguruan tinggi luar negeri merupakan layanan untuk 

menghitung nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri yang kemudian 

dikonversi menjadi nilai dalam negeri. Sebaliknya konversi nilai juga bisa 

dilakukan dari nilai dalam negeri ke nilai luar negeri. Dasar acuan yang digunakan 

untuk menghitung konversi nilai ini adalah rumus yang telah ditentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

2.2.2 Metode Konversi Nilai 

Metode konversi diambil berdasarkan rumus yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 

tahun 2017 dalam Draft Konversi Nilai dan IPK ada dua jenis metode konversi 

nilai yaitu dengan IPK dan tanpa IPK. 

2.2.3 Konversi IPK 

Rentang nilai (baik angka mau pun prosentase, tergantung kebiasaan yang 

berlaku di negara yang bersangkutan) suatu negara disetarakan dengan rentang 

nilai IPK di Indonesia (skala 0-4). Tabel 2.2 menunjukkan contoh tabel konversi 

untuk India. 
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Tabel 2. 2 Konversi IPK untuk India 

Model 1 Model 2 IPK Konversi 

Angka Sebutan Prosentase Sebutan 

85 

<=Nilai 

<=100 

A/O 75<=Nilai<=100 First Division 

with 

Distinction 

3,75<=IPK<=4.0

0 

70<=Nilai

<85 

B/A 60<=Nilai<75 First Division 3,50<=IPK<3,75 

55<=Nilai<60 Higher 

Secondary 

3.00<=IPK<3.50 

60<=Nilai

<70 

C/B 50<=Nilai<55 Second 

Division 

2,75<=IPK<3,00 

40<=Nilai<50 Fair 2,50<=IPK<2.75 

30<=Nilai<40 Pass 2,25<=IPK<2,50 

50<=Nilai

<60 

D/C 20<=Nilai<30 Poor 2,00<=IPK<2,25 

0<=Nilai 

<50 

E/D 0<=Nilai<20 Fail 0,00<=IPK<2,00 

Catatan: 

Untuk negara-negara lain, Tabel 2.2 ini akan diganti sesuai dengan tabel 

masing-masing negara. Konversi nilai IPK dapat dihitung dengan menggunakan 

perhitungan menggunakan persamaan garis sebagai basis. 

Contoh 1: 

Janu, mahasiswa Jawaharlal Nehru University lulus dengan nilai prosentase 

70%. Sesuai dengan Tabel 1 di atas, berarti nilai yang bersangkutan berada pada 

rentang 60<=Nilai<75 dan lulus dengan predikat “First Division”. Konversi IPK-

nya berada dalam rentang 3,50<=IPK<3,75. Maka konversi IPK Janu dapat 

dihitung dengan cara sebagai berikut: 
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Tabel 2. 3 Variabel Dalam Perhitungan Konversi IPK 

Konversi IPK, y Nilai Prosentase, x 

y1<=IPK<y2 x1<=Nilai<x2 

3,50<=IPK<3,75 60<=Nilai<75 

Dengan rumus persamaan garis, maka dapat dilakukan perhitungan konversi 

IPK sebagai berikut: 

(pembulatan hingga dua angka di belakang koma) Maka, nilai konversi IPK Janu 

adalah 3.67. 

Contoh 2: 

Henny Woworuntu, mahasiswi Universitas Bangalore, lulus dengan nilai 

total 61. Sesuai dengan Tabel 2.3 di atas maka Henny berada pada rentang 

60<=Nilai<70 dan rentang nilai konversi IPKnya adalah 2,25<=IPK<3,00 (dengan 

mengkombinasikan semua rentang yang berada di baris yang sama). Maka 

konversi IPK Henny dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Tabel 2. 4 Variabel Konversi IPK 

Konversi IPK, y Nilai Angka, x 

y1<=IPK<y2 x1<=Nilai<x2 

2,25<=IPK<3,00 60<=Nilai<70 

Dengan rumus persamaan garis, maka dapat dilakukan perhitungan konversi 

IPK sebagai berikut: (pembulatan hingga dua angka di belakang koma)  Maka, 

nilai konversi IPK Henny adalah 2,33 



9 
 

 

2.2.4 Konversi Tanpa Penilaian Kumulatif 

Apabila tidak ada penilaian kumulatif (misalnya Negara seperti Tiongkok 

dan Jepang), maka nilai penyetaraan IPK-nya dapat dilakukan sebagai berikut: 

Untuk masing-masing mata kuliah, dilakukan penyetaraan nilai yang diraih dari 

PT-LN dengan nilai huruf Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PT-DN) (lihat contoh 

untuk Tiongkok, Tabel 2.5). 

Tabel 2. 5 Konversi Nilai PT Tiongkok Terhadap Nilai Huruf PT -DN 

Nilai Angka PT Tiongkok Nilai huruf ekwivalen PT-DN 

90-100 A 

85-89 AB 

80-84 B 

75-79 BC 

70-74 C 

60-69 D 

<60 F 

Tiap mata kuliah yang diperoleh dari PT-LN disetarakan satu-satu sesuai 

dengan Tabel 2.5 yang telah dibuat Perhitungan Konversi IPK sama dengan PT-

DN. 

Contoh  

Dari transkrip akademik Ahmad yang sekolah di Peking University 

memiliki nilai sebagai berikut : 
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Tabel 2. 6 Contoh Tabel Perhitungan 

No Mata Kuliah SKS Nilai Angka Nilai Huruf 

Ekwivalen (NHE) 

SKS x 

NHE 

1 Electric Circuit 2 93 A (4) 8 

2 Digital Design 2 78 BC (2,5) 5 

3 Control Systems 2 89 AB (3,5) 7 

4 C Language 2 86 AB (3,5) 7 

5 Management 2 100 A (4) 8 

6 Electronic Circuit 3 97 A (4) 12 

  Jumlah 13     47 

Maka nilai konversi IPK Ahmad adalah 47/13 = 3,62. 

2.2.5 Yii 2 Framework 

Yii adalah framework (kerangka kerja) PHP berbasis-komponen, berkinerja 

tinggi untuk pengembangan aplikasi Web berskala-besar. Yii menyediakan 

reusability maksimum dalam pemrograman Web dan mampu meningkatkan 

kecepatan pengembangan secara signifikan. Nama Yii (dieja sebagai /i:/) 

singkatan dari "Yes It Is!". 

2.2.6 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak system manajemen basis data SQL 

(DBMS) yang multithread, dan multi-user. MySQL adalah implementasi dari 

system manajemen basisdata relasional (RDBMS). MySQL dibuah oleh TcX dan 

telah dipercaya mengelola system dengan 40 buah database berisi 10.000 tabel 

dan 500 di antaranya memiliki 7 juta baris. 
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2.2.7 Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi 

terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan 

singkatan dari Unified Modeling Language. UML juga menjadi salah satu cara 

untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Aplikasi atau 

sistem yang tidak terdokumentasi biasanya dapat menghambat pengembangan 

karena developer harus melakukan penelusuran dan mempelajari kode program. 

Tujuan utama UML diantaranya untuk : 

a. Memberikan model yang siap pakai, bahasa permodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah 

dan dimengerti secara umum. 

b. Memberikan bahasa permodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan praktik rekayasa. 

c. Menyatukan praktik-praktik terbaik yang terdapat dalam permodelan. 


