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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

1.1.     Tinjauan Pustaka 

 Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

yang memiliki bidang dan tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel  2.1 Perbandingan Hasil Penelitian 

N

o 

Penulis Judul Metode/Teknologi Bahasa 

Pemrograman 

Interface 

1 Hascaryo Doni 

Chrystianto 

(2010) 

Pendaftaran 

Siswa Baru 

Online di SMP N 

2 Tawangsari 

Waterfall PHP GUI 

2 Adi Kurniawan 

(2014) 

Penerimaan 

Siswa Baru 

Berbasis Web di 

SMA NU Al 

Ma’ruf Kudus 

Waterfall PHP GUI 

3 Irwin Nugroho 

(2011) 

Penerimaan 

Siswa Baru SMA 

N 1 Jogonalan 

Waterfall PHP GUI 

4 Regi Witanto 

(2016) 

Penerimaan 

Siswa Baru 

Berbasis Web di 

SMP PLUS 

Babussalam 

UML (Unified 

Modelling 

Language) + 

Bootstrap 

PHP GUI 

5 Usulan SMA N 4 

Komodo  

Waterfall + 

Bootstrap 

PHP 

 

GUI 

 

 Penelitian tentang penerimaan siswa baru online berbasis web yang diruaikan 

diatas tidak menggunakan framework bootstrap sehingga tampilan websitenya tidak 

bersifat responsif. Namun kali ini dilakukan penelitian yang hampir sama namun 

menggunakan teknologi bootstrap sehingga tampilan web bisa responsive atau 
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kompatibel dengan berbagai platform device. Selain itu, Sistem Informasi 

Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web ini yang mampu mengelola pelaksanaan 

Penerimaan Siswa Baru yaitu mulai proses pendaftaran, seleksi berkas oleh petugas 

administrasi, pengumuman dan pendaftaran ulang 

 

1.2. Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi 

untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang 

diperlukan (Sutabri, 2012). 

 Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus 

akurat (accurate), tepat waktu (timeliness), dan relevan (relevance).  

1. Akurat (accuracy)  

Informasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak menyesatkan. 

Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.  

2. Tepat waktu (Time Lines)  

Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah usang tidak mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan suatu 

landasan dalam mengambil sebuah keputusan dimana bila pengambilan 

keputusan terlambat maka akan berakibat fatal untuk organisasi.  
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3. Relevan (relevance)  

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi 

informasi untuk setiap orang berbeda. Menyampaikan informasi tentang 

penyebab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan tentunya 

kurang relevan. Akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik 

perusahaan. Sebaliknya informasi mengenai harga pokok produksi 

disampaikan untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, 

tetapi akan sangat relevan untuk seorang akuntan perusahaan. 

 

2.2.2 Arsitektur Web 

Arsitektur Website adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan 

situs yang, seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis dan 

fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah pada pengguna dan 

kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana 

bisnis, kegunaan, desain interaksi, informasi dan desain arsitektur web. Untuk 

optimasi mesin pencari yang efektif perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana 

sebuah situs Web terkait dengan World Wide Web (Rudianto, 2011). Gambar 

arsitektur web ditunjukkan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Arsitektur Web 

 

1. Pengunjung 

Pengunjung merupakan orang yang melihat website ini. Pengujung disini bisa 

dari member atau pengunjung baru dari website ini.  

2. Internet  

Internet merupakan media bagi pengguna untuk menemukan atau mencari 

informasi, dalam hal ini internet digunakan pengguna untuk mengakses web 

Kampus Kompany.  

3. Web Server  

Web Server merupakan tempat penyimpanan berbagai website. Pengguna 

melalui internet mengakses web shopping yang berada pada web server.  

4. Database Server  

Database server merupakan tempat penyimpanan database yang sudah ada. 

Data-data yang telah dimasukan atau didata akan disimpan didalam database 

server. 
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2.2.3 PHP 

PHP merupakan bahasa script yang dipakai untuk pengembangan aplikasi 

open source khususnya berbasis web. Saat sebuah halaman dibuka dan mengandung 

kode PHP, prosesor PHP yang dijalankan di server akan menerjemahkan dan 

mengeksekusi semua perintah dalam halaman tersebut, dan kemudian menampilkan 

hasilnya ke browser sebagai halaman HTML biasa. Seperti sebagian besar bahasa 

script lainnya, PHP dapat ditanamkan langsung ke dalam HTML. Kode PHP 

dipisahkan dari HTML dengan menggunakan tanda start dan end. Ketika sebuah 

dokumen di baca, prosesor PHP hanya menerjemahkan area yang ditandai saja, dan 

menampilkan hasilnya pada tempat yang sama (Prasetyo, 2014). 

 

2.2.4 MySQL 

 MySQL adalah server database yang mengelola database dengancepat 

menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat diakses oleh banyak user.MySQL 

adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basisdata relasional yang 

didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public License). Setiap 

pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan 

perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat 

komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam 

basis data yang telah ada sebelumnya. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian 

basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 
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Dengan bahasa perintah terstruktur yang distandarisasikan untuk semua program 

pengakses database seperti Oracle, Postgres, SQL, SQL Server, dan lainnya 

(Raharjo, 2011).  

 

2.2.5 Bootstrap 

 Bootstrap merupakan sebuah framework CSS yang memudahkan 

pengembang untuk membangun website yang menarik dan responsif. Tidak 

konsistensinya terhadap aplikasi individual membuat sulitnya untuk mengembangkan 

dan pemeliharaannya. Bootstrap adalah css tetapi dibentuk dengan LESS, sebuah pre-

prosessor yang member fleksibilitas dari css biasa. Bootstrap memberikan solusi rapi 

dan seragam terhadap solusi yang umum, tugas interface yang setiap pengembang 

hadapi. Bootstrap dapat dikembangkan dengan tambahan lainnya karena ini cukup 

fleksibel terhadap pekerjaan desain yang dibutuhkan (Alatas, 2013). 

 Keunggulan dalam menggunakan Bootstrap adalah semua bagian untuk 

antarmuka pengguna menggunakan style CSS, Bootstrap dapat menggunakan LESS 

preprosessor sebuah teknologi yang mengurangi dan mengefisienkan penulisan kode 

CSS. Bootstrap dapat diintegrasikan dengan JavaScript untuk menjadikan lebih 

menarik dengan efek-efek yang dapat diberikan dengan JavaScript. Sistem ini 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman web yaitu PHP serta MySQL sebagai 

database penyimpan data (Alatas, 2013). 

 


