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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

 
2.1. Tinjauan Pustaka 

 

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

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

Penelitian oleh Ayumida, Azis, dan Fiano (2020) dengan judul Implementasi 

Program Administrasi Pembayaran Berbasis Desktop (Studi Kasus: SMA N 1 

Cikampek). Peneliti berniat untuk mengembangkan sebuah sistem informasi 

berbasis desktop yang dapat membantu pengelolaan data pembayaran SPP menjadi 

lebih baik. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu aktifitas sekolah 

terutama di bagian bendahara dalam mengetahui pembayaran SPP dan juga 

pembayaran lainnya agar menyajikannya ke dalam bentuk laporan. Untuk itu maka 

diberlakukan suatu program yang terkomputerisasi dalam rangka memberikan 

informasi kepada pihak yang bersangkutan secara cepat, tepat, dan akurat. 

Penelitian oleh Sihombing (2020) dengan judul Penerapan Teknologi Activex 

Data Object.NET (ADO.NET) pada Sistem Informasi Administrasi Pembayaran 

SPP Sekolah. Administrasi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 

merupakan tindakan pengurusan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan 

data keuangan SPP yang dibayar siswa tiap bulannya. Pembayaran 
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SPP secara konvensional menyebabkan proses memakan waktu lama dan tingkat 

kesalahan yang besar sehingga terkadang staf tata usaha keuangan komite 

mengalami kendala dalam penyimpanan data SPP dan pembuatan laporan 

pembayaran maupun laporan tunggakan. Pengembangan sistem informasi 

pembayaran SPP ini menggunakan metode prototype yang melibatkan user secara 

langsung dalam analisis dan perancangan sistem, hal ini sangat efektif untuk 

pengoreksian sistem. Selain itu digunakan teknologi ActiveX Data Object .NET 

(ADO.NET) yang merupakan bagian dari framework .NET berfungsi untuk 

mengakses data pada database. Sebagai hasil, sistem informasi pembayaran SPP 

yang dibangun akan menjadi alat bantu bagi staf tata usaha keuangan komite 

sekolah dalam menangani dan mengelola data-data admisnistrasi pembayaran SPP. 

Penelitian oleh Oktariza, Rochmawati dan Yuniar (2018) dengan judul Desain 

dan Implementasi Sistem Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekolah Taman 

Kanak-kanak. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mendesain atau merancang 

dan mengimplementasikan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu 

sekolah TK dalam mengelola administrasi dan keuangan. Kondisi sekolah dianalisis 

menggunakan rich picture dan BPMN, dibangun dengan metode pengerjaan SDLC 

berupa prototype, didesain menggunakan UML dan ERD, pemrograman 

menggunakan PHP dengan framework yaitu CodeIgniter serta basis data 

menggunakan MySQL. Penelitian ini mampu menghasilkan pengelolaan data 

administrasi seperti data buku induk siswa, data tenaga kependidikan, daftar hadir, 

surat masuk dan keluar, mengelola keuangan berupa 



8  

  

 

 

catatan transaksi pemasukan kegiatan operasional dari para orangtua maupun 

pengeluaran sekolah, catatan akuntansi berupa jurnal umum, buku besar, serta 

laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta laporan laba rugi. 

Penelitian oleh Karsono dan Delvira (2018) dengan judul Rancang Bangun 

Sistem Informasi Administrasi Keuangan untuk Pelayanan Massage pada Mugi 

Waras Berbasis Mobile. Tujuan dari penulisan ini adalah membangun sistem 

informasi adminitrasi keuangan untuk pelayanan Massage. Studi kasus diambil di 

Pijat Mugi Waras yang terletak di Serpong Utara. Proses pengembangan sistem 

informasi adminitrasi keuangan untuk pelayanan Massage ini menggunakan 

metode XP (Extreme Programming). Dalam proses adminitrasi masih 

menggunakan nota sebagai tanda bukti pembayaran untuk pelanggan dan laporan 

transaksi dicatat di buku besar sehingga memungkinkan banyak data keuangan yang 

menyimpang yang dikarenakan dokumen yang tidak tersimpan dengan baik.sistem 

informasi adminitrasi keuangan untuk pelayanan Massage berbasis mobile adalah 

sebuah sistem yang fungsi utamanya adalah untuk mengelola database Adminitrasi 

Keuangan untuk pelayanan pada massage mugi waras ini. Tujuan dari pembuatan 

sistem ini adalah menjawab kesulitan yang sering kali dialami oleh pengelola 

massage dalam melakukan adminitrasi serta dengan adanya sistem pemesanan 

dapat meningkatkan kenyaman dan kepuasan terhadap pelanggan tanpa perlu 

datang serta mengantri lama. Sistem yang digunakan merupakan aplikasi berbasis 

mobile dengan pengembangan menggunakan UML. Perangkat yang diperlukan 

dalam merancang aplikasi ini adalah PHP sebagai 
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bahasa scripting dan MySQL sebagai pengolah database serta Boostrap untuk 

tampilan mobile device. 

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

 
No Judul Penulis Metode Hasil 

1 Implementasi 

Program 

Administrasi 

Pembayaran 

Berbasis Desktop 

(Studi  Kasus: 

SMA N 1 

Cikampek) 

Ayumida, Azis, 

dan Fiano (2020) 

Waterfall Aplikasi administrasi 

pembayaran  ini 

dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Dengan 

adanya sistem pembayaran 

yang terkomputerisasi ini 

diharapkan  dapat 

meningkatkan pengolahan 

data SPP pembayaran, 

bimbingan     belajar,     study 

tour, dan lain-lain secara 

efektif dan efisien. 

2 Penerapan 

Teknologi Activex 

Data Object.NET 

(ADO.NET) pada 

Sistem  Informasi 

Administrasi 

Pembayaran   SPP 

Sekolah 

Sihombing 

(2020) 

Prorotype Hasil sistem informasi 

pembayaran SPP yang 

dibangun akan menjadi alat 

bantu bagi staf tata usaha 

keuangan komite sekolah 

dalam menangani dan 

mengelola data-data 

admisnistrasi pembayaran 
SPP 

3 Desain  dan 

Implementasi 

Sistem Pengelolaan 

Administrasi dan 

Keuangan Sekolah 

Taman Kanak- 

kanak 

Oktariza, 

Rochmawati 

dan Yuniar 

(2018) 

SDLC dengan 

Prototype 

Pada penelitianya 

menghasilkan pengelolaan 

data administrasi seperti data 

buku induk siswa, data  tenaga 

kependidikan, daftar hadir, 

surat masuk dan  keluar, 

mengelola keuangan berupa 

catatan transaksi pemasukan 

 kegiatan 

operasional dari para orangtua

   maupun 
pengeluaran sekolah. 

4 Rancang Bangun Karsono dan XP (Extreme Sistem yang dibuat 
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 Sistem Informasi 

Administrasi 

Keuangan  untuk 

Pelayanan Massage 

pada Mugi Waras 

Berbasis Mobile 

Delvira (2018) Programming) membantu dalam 
pelaksanaan sebuah 

manajemen yang baik pada 

suatu usaha bisnis dan 

memudahkan bagi pelanggan 

untuk memesan dimanapun 

dan kapanpun tanpa perlu 

untuk datang langsung 

5 Sistem Informasi 

Pengelolaan 

Administrasi 

Pembayaran SPP 

Berbasis Web 

Usulan Waterfall Dengan adanya sistem 

informasi ini  dapat membantu 

aktifitas sekolah terutama di 

bagian bendahara dalam

 mengetahui 

pembayaran SPP agar 

menyajikannya ke dalam 
bentuk laporan 

 
 

2.2. Dasar Teori 

 

2.2.1. Sistem Informasi 

 

Sistem informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama, keempat 

bagian tersebut mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), 

infrastrutur, dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. sistem informasi terdiri 

dari komponen komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan (building 

block) (Pratama, 2014) yaitu : 

a. Blok Masukan 

 

Input  mewakili  data  yang  masuk  kedalam  sistem  informasi.  Input  disini 

termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, 

yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok Model 

 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model  matematik  yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data 
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dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 

c. Blok Keluaran 

 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

d. Blok Teknologi 

 

Teknologi merupakan “kotak alat” (tool box) dalam sistem informasi. 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan 

dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan 

membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

e. Blok Basis Data 

 

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat  keras  komputer 

dan menggunakan perangkat lunak untuk  memanipulasinya.  Data perlu 

disimpan dalam basis data untuk keperluan  penyediaan informasi lebih 

lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya 

informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga 

berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau 

dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS 

(Database Management  System). 

f. Blok Kendali 
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Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, 

temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem 

itu sendiri, ketidak efisienan, sabotase dan lain sebagainya. Beberapa 

pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal- 

hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 

kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

 
 

2.2.2. Administrasi Pendidikan 

 

Administrasi pendidikan secara luas merupakan ilmu yang mempelajari 

pengaturan sumber daya agar terpenuhi tujuan pendidikan yang produktif. Ukuran 

Akuntansi memiliki peran dan fungsi penting dalam dunia pendidikan, yaitu 

sebagai penyedia informasi keuangan yang bersifat kuantitatif, untuk membantu 

entitas pendidikan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Administrasi 

pendidikan oleh para ahli diartikan dalam dua pengertian yaitu sebagai ilmu dan 

sebagai proses. Pengertian administrasi pendidikan sebagai suatu ilmu mengandung 

pengertian bahwa Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan 

sumber daya yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi 

manusia yang disepakati (Mulyono, 2009). 

 
 

2.2.3. Webiste 

 

Website adalah suatu layanan sajian informasi  yang menggunakan konsep 

 

hyperlink  (tautan),   yang   memudahkan   user   yang   melakukan browsing  atau 
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penelusuran informasi melalui internet. Web suatu jaringan yang bisa 

mempermudah serta mempercepat penyampaian informasi secara luas, dan dapat 

diakses dengan mudah dan cepat oleh siapapun yang mendapatkan akses internet. 

Website (lebih dikenal dengan sebutan situs) adalah sejumlah halaman web yang 

memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, 

video atau jenis-jenis berkas lainnya (Rahmadi, 2013). 

Web mengizinkan pemberian highlight (penyorotan/penggaris bawahan) pada 

kata-kata atau gambar dalam sebuah dokumen untuk menghubungkan atau 

menunjuk kemedia lain seperti dokumen, frase, movie clip atau file suara. Web 

dapat menghubungkan dari sembarang tempat dalam sebuah dokumen atau gambar 

kesebarang tempat di dokumen lain. Dengan sebuah browser yang memiliki 

Graphical User Interface (GUI), link-link dapat dihubungkan ke tujuannya dengan 

menunjuk link tersebut. Secara garis besarnya, website dapat berfungsi sebagai: 

a. Media Promosi. 

 

b. Media Pemasaran. 

 

c. Media Informasi. 

 

 
 

2.2.4. 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 
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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). 

 

2.2.5. PHP 

 

Hypertext Preprocessor (PHP) yaitu bahasa pemograman web server side 

yang bersifat open source. PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML 

dan berada pada server. PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP 

diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa 

pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web 

browser(client). Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home 

Page. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. 

Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa 

pemrograman web yang powerfull dan tidak hanya digunakan untuk membuat 

halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan 

orang seperti wikipedia, wordpress, joomla dan lainnya (Anhar, 2010). 

 
 

2.2.6. MySQL 

 

Database adalah suatu kumpulan data-data yang disusun sedemikian rupa 

sehingga membentuk informasi yang sangat berguna. Database terbentuk dari 

sekelompok data-data yang memiliki jenis/sifat yang sama. Ambil contoh, data- 
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data berupa nama-nama, kelas-kelas, alamat-alamat. Semua data tersebut 

dikumpulkan menjadi satu menjadi kelompok data baru, sebut saja sebagai data- 

data mahasiswa. SQL atau singkatan dari Structured Query Language ialah suatu 

sintaks perintah-perintah tertentu atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

mengelola suatu database. Jadi, MySQL dan SQL tidaklah sama. Singkatnya, 

MySQL ialah perangkat lunaknya dan SQL adalah bahasa perintahnya. MySQL 

merupakan RDBMS (atau server database) yang mengelola database dengan cepat 

menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat di akses oleh banyak user 

(Raharjo, 2011). Beberapa kelebihan MySQL diantaranya adalah: 

a. Bersifat open source, yakni memiliki kemampuan untuk dapat 

dikembangkan lagi. 

b. Menggunakan Bahasa SQL (Structure Query Language) yang merupakan 

standar Bahasa dunia dalam pengolahan data. 

c. Super performance yang reliable, tidak dapat diragukan, pemrosesan 

databasenya sangat cepat dan stabil. 

d. Sangat mudah dipelajari. 

 

e. Memiliki dukungan support (group) pengguna MySQL. 

 

f. Mampu lintas Platform, dapat berjalan di berbagai sistem operasi. 

 

g. Multiuser dimana MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami konflik. 
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2.2.7. Diagram Alur Data (DAD) 

 

Menurut Ladjamudin (2013) menyatakan bahwa diagram alir data 

merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul 

yang lebih kecil. Diagram aliran data menggunakan notasi-notasi untuk 

menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu 

untuk terstruktur dan jelas. Simbol-simbol DAD dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Simbol Dasar Dalam DAD 

 

Notasi Keterangan 

 

 

External Entity (Entitas Eksternal), 

dapat berupa orang, sekelompok 

orang, organisasi, departemen di 

dalam organisasi, atau perusahaan 

 
 

Data Flow (Aliran Data), arus data 

ini mengalir diantara proses 

(Process), simpanan data (data 

store) dan kesatuan luar (external 

entity) 

 

 

Process (Proses), kegiatan atau 

kerja yang dilakukan oleh orang, 

mesin, atau komputer dan hasil 

suatu arus data yang masuk ke 

dalam proses untuk dilakukan arus 

data yang akan keluar dari prises 

 
 

 
 

Data Store, merupakan simpanan 

dari data yang dapat berupa file 

atau database di sistem komputer, 

arsip atau catatan manual 

Sumber: Ladjamudin (2013) 
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2.2.8. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

ERD adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan antar tabel beserta 

dengan field-field didalamnya pada suatu database sistem (Pratama, 2014). Simbol-

simbol dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

Simbol Keterangan 

 

 

Entitas, yaitu suatu objek yang dapat diidentifikasi 

dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi 

pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. 

 

 

Relasi, yaitu sebagaimana halnya entiti maka dalam 

hubunganpun harus dibedakan antara hubungan atau 

bentuk hubungan antar entiti dengan isi dari hubungan 

itu sendiri. 

 

 

Atribut, berfungsi mendeskripsikan karakter entiti. 

Misalnya atribut nama pekerja dari entiti pekerja. 

Setiap entiti bisa terdapat lebih dari satu atribut . 

 

   
Relasi, melambangkan penghubung antara himpunan 

relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas 

dengan atributnya. 

Sumber: Pratama(2014) 
 

Menurut Ladjamudin, (2013) Aturan pokok  dalam  melakukan  tranformasi 

E-R Diagram ke logical record structure sangat dipengaruhi oleh elemen  yang  

menjadi  titik  perhatian  utama  pada  langkah  transformasi  dengan proses 

kardinalitas terdiri dari tiga kardinalitas yaitu : 

a. One to one 
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Yaitu proses kardinalitas yang panahnya lebih diarahkan di entity dengan 

jumlah atribut yang lebih sedikit. 

b. One to many 

 

Relasi harus digabungkan dengan entity pada pihak many, dan tidak perlu 

melihat banyak sedikitnya atribut pada entity tersebut. 

 

 

 

c. Many to many 

 

Yaitu  proses  kardinalitas  pada  relationship  berubah  status   menjadi file 

konektor, sehingga baik entity maupun relasi akan menjadi struktur record 

sendiri. 


