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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Konsep Dasar Sistem 

2.1.1. Sistem 

Mc. Leod mengemukakan “sistem sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi 

dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya yang 

mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik, 

maka dihubungkan mekanisme kontrol” (Muslihudin & Oktafianto, 2016). 

Indra mengemukakan “sistem adalah sekumpulan elemen atau subsistem yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan untuk 

melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan” (Muslihudin & Oktafianto, 

2016). 

Schronderberg mengemukakan secara ringkas menjelaskan bahwa sistem 

(Muslihudin & Oktafianto, 2016), adalah: 

1. Komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. 

2. Suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya. 

3. Bersama-sama dalam mencapai tujuan. 

4. Memiliki input dan output-nya yang dibutuhkan oleh sistem lainnya. 

5. Terdapat proses yang mengubah input menjadi output. 

6. Menunjukkan adanya entropi. 

7. Memiliki aturan. 

8. Memiliki subsistem yang lebih kecil. 

9. Memiliki deferensi antarsubsistem. 

10. Memiliki tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. 
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2.1.2. Informasi 

Edhy Sutanta mengemukakan “informasi merupakan hasil pengolahan data, 

sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara 

langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang” (Muslihudin 

& Oktafianto, 2016). 

Devis mengemukakan “informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah 

bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau mendatang“ Krismiaji mengemukakan “informasi adalah 

data yang  telah diorganisasi, dan telah memiliki kegunaan dan manfaat“ 

(Muslihudin & Oktafianto, 2016). 

2.1.3. Sistem Informasi 

Wing Wahyu Winarno mengemukakan “sistem informasi adalah sekumpulan 

komponen yang saling berkerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, 

mengolah data dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat 

membuat keputusan dengan baik“ (Muslihudin & Oktafianto, 2016) 

Sutabri mengemukakan “sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan 

strategi dalam suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan” (Muslihudin & Oktafianto, 2016). 
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2.2. Teori Pendukung 

2.2.1. Website 

Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan 

untuk mempublikasikan informasi berupa teks, gambar, dan program multimedia 

lainnya berupa animasi (gambar gerak, tulis gerak), suara, dan atau gabungan dari 

semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling terkait antar suatu halaman dengan halaman yang 

lain yang sering disebut sebagai hyperlink (Marisa, 2017). 

2.2.2. Web Server 

Pada dasarnya, server menerima permintaan-permintaan dari pada client web 

browser dan kemudian meresponnya. Beberapa permintaan yang datang dari client 

disertai nama dan alamat item yang client cari, sebagai beberapa data user yang 

disediakan. Server menerima permintaan tersebut, memprosesnya, dan kemudian 

merespon data yang dicari oleh client atau sebuah kode error yang mengindikasikan 

bahwa item tidak terdapat pada server atau jika terjadi beberapa error lain. 

2.2.3. Web Client 

Tugas browser adalah menyediakan user sebagai interface dimana akan  

meminta server (sebagai contoh, mendapatkan dokumen, atau mungkin mengirim 

(submit) sebuah form), browserlah yang memformat permintaan tersebut ke dalam 

suatu yang server dapat mengerti. Begitu server telah selesai memproses 

permintaan dan kemudian mengirim respon, browser mengambil data yang 

diperlukan dari respon yang diberikan dari respon yang diberikan server dan 

kemudian merendernya untuk ditampilkan ke user. 

2.2.4. HTML 

HTML adalah sebuah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML dapat 

dimengerti sebagai sebuah kumpulan perintah-perintah untuk web browser tentang 

bagaimana menampilkan isi ke user. Itu merupakan standar terbuka yang telah di 

update oleh W3C atau Wold Wide Web Consortium. 
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2.3. Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman berbasis web yang penulis gunakan untuk penulisan 

laporan Tugas Akhir ini terdiri dari hypertext preprocessor (PHP), hypertext 

markup language (HTML), cascading style sheet (CSS), JQuery, dan JavaScript. 

Adapun pembahasan dari bahasa pemrograman yang digunakan yaitu: 

2.3.1. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP sering dipakai para programmer untuk membuat situs web yang bersifat 

dinamis karena gratis dan berguna dalam merancang aplikasi web. 

Supono dan Putratama (2016:3) mengemukakan bahwa ”PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor) adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti 

oleh komputer yang berbasis server-side yang dapat ditambahkan ke dalam 

HTML”.  

Sedangkan, menurut Solichin (2016:11) mengemukakan bahwa “PHP 

merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang ditulis oleh dan 

untuk pengembang web”. PHP merupakan bahasa (script) pemrograman yang 

sering digunakan pada sisi server sebuah web (Wahana Komputer, 2010:1). 

Kumpulan kutipan diatas menerangkan bahwa hypertext preprocessor (PHP) 

merupakan bahasa pemrograman untuk membuat/mengembangkan aplikasi 

berbasis web dan bersifat open soure dan ditanamkan ke dalam script HTML. 
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2.3.2. Hypertext Markup Language (HTML) 

Proses tampilnya sebuah halaman website di browser melibatkan HTML. 

HyperText Markup Language (HTML) tergolong dalam salah satu format yang 

digunakan dalam pembuatan dokumen yang terbaca oleh web. 

Menurut Prasetio (2010:4) mengemukakan bahwa HTML merupakan “bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman web”.  

Sedangkan menurut Solichin (2016:10) mengemukakan bahwa “HTML 

merupakan bahasa pemrograman web yang memberitahukan peramban web (web 

browser) bagaimana menyusun dan menyajikan konten di halaman web”. HTML 

adalah bahasa markup untuk menyebarkan informasi pada web (Simarmata, 

2010:52).  



10 

 

 

Berdasarkan teori dari para ahli di atas, maka hyptertext markup language 

(HTML) merupakan bahasa pemrograman yang dikenal oleh browser untuk 

menampilkan informasi lebih menarik di halaman web melalui web browser. 

2.3.3. Cascading Style Sheet (CSS) 

Cascading style sheet (CSS) digunakan untuk menampilkan sebuah web dengan 

tampilan yang menarik, memperindah tampilan web dan mudah digunakan. 

Menurut Prasetio (2014:252) menyatakan bahwa “CSS adalah suatu teknologi yang 

digunakan untuk memperindah tampilan halaman website (situs)”. Sedangkan 

menurut Sulistiyawan, dkk (2008:32) mengemukakan bahwa “cascading style sheet 

adalah suatu bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur style suatu 

dokumen. Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web 

yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML”. CSS atau cascading style sheet 

bahasa pemrograman yang diusulkan oleh Hakon Wilum Lie pada tahun 1994 dan 

distandarisasi oleh W3C yang berfungsi untuk mempercantik tampilan web 

(Solichin, 2016:10). 

Maka dari itu, cascading Style Sheet (CSS) merupakan bahasa pemrograman 

web yang digunakan untuk mengatur konten dalam sebuah halaman web yang 

ditulis dalam bahasa markup agar halaman web tersebut lebih menarik dan 

terstruktur. 
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2.3.4. JQuery 

Salah satu bahasa pemrograman yang digunakan oleh para programmers dalam 

membuat sebuah aplikasi berbasis web yaitu JQuery. JQuery ini membantu dalam 

menyajikan komponen JavaScript siap pakai.  

Menurut Wicaksono (2011:1) mengemukakan bahwa “JQuery adalah library 

atau kumpulan kode JavaScript siap pakai”. Sedangkan menurut Kun (2010:1) 

“JQuery adalah salah satu library JavaScript. Dengan JQuery, kita dapat melakukan 

banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh HTML maupun CSS”. JQuery adalah 

sebuah keajaiban dalam dunia web design untuk mempermanis/memperindah 

tampilan website (Rahman, 2012:8). Berdasarkan pendapat para ahli di atas 

menjelaskan bahwa JQuery merupakan pustaka JavaScript dan memudahkan bagi 

para pengguna dalam penulisan kode JavaScript. 

2.3.5. Javascript 

Javascript sering digunakan di dalam aplikasi berbasis web untuk memberikan 

pesan menarik kepada user dan tampilan pendukung yang ada pada website. 

Menurut Wahana Komputer (2010:1) “JavaScript merupakan bahasa yang 

berbentuk kumpulan skrip yang berfungsi untuk memberikan tampilan yang tampak 

lebih interaktif pada dokumen web”.  

Sedangkan menurut Sunyoto (2007:17) “JavaScript adalah bahasa scripting yang 

popular di internet dan dapat bekerja di sebagian besar browser popular seperti 

Internet Explorer (IE), Mozila Firefox, Netscape, dan Opera”. JavasSript 

dikembangkan oleh Netscape dengan nama awal LiveScript yang berfokus pada 

proses pengolahan data di sisi client dan menyajikan komponen web yang lebih 

interaktif serta berfungsi untuk menambah fungsionalitas dan kenyamanan halaman 

web (Solichin, 2016:11). 

Dari pendapat para ahli di atas, maka javascript merupakan bahasa pemograman 

untuk aplikasi berbasis web yang berbasis client dan script untuk tampilan 

pendukung pada website sehingga membuat halaman web bisa melakukan tugas 

tambahan yang tidak dilakukan pada script HTML. 
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2.4. Basis Data 

Sistem yang terkomputerisasi memiliki basis data untuk memelihara data yang 

sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. 

Sukamto dan Shalahuddin (2015:43) mengemukakan bahwa “sistem basis data 

adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang 

sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan”.  

Sedangkan menurut Lubis (2016:2) menyatakan bahwa “basis data merupakan 

gabungan file data yang dibentuk dengan hubungan/relasi yang logis dan dapat 

diungkapkan dengan catatan serta bersifat independen”. Basis data merupakan 

sebuah tempat penyimpanan untuk menyimpan data yang jenisnya beraneka ragam 

(Zaki dan SmithDev, 2008:94). Maka dari itu, basis data merupakan sekumpulan 

data atau informasi yang telah diolah dan tersimpan serta dapat digunakan kembali 

apabila dibutuhkan.  
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2.4.1. Structured Query Language (SQL) 

Structured query language (SQL dikategorikan sebagai bahasa untuk 

memanipulasi dan digunakan untuk mengakses/manajemen data di dalam sebuah 

database relasional. Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2015:46) “SQL 

(Structured Query Language) adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data 

pada RDBMS”. Sedangkan menurut Begitu juga menurut Grolt dalam Fauzi dan 

Amin (2012:37) mengemukakan bahwa “SQL merupakan sebuah alat untuk 

melakukan proses organisasi, manajemen, dan pengambilan data yang tersimpan 

dalam sebuah database”. SQL merupakan singkatan dari structured query language 

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database dan melakukan pengolahan 

data (Zaki dan SmithDev, 2008:95). Berdasarkan pernyataan di atas, maka SQL 

merupakan suatu bahasa standar yang digunakan untuk mengakses data dalam 

sebuah basis data dan melakukan pengolahan data. 

Berikut ini adalah contoh pengaksesan data pada DBMS dengan SQL yang secara 

umum terdiri dari empat (4) hal (Sukamto dan Shalahuddin, 2015:47), yaitu: 

1. Memasukkan data (insert) 

Perintah yang digunakan untuk menambah atau memasukkan data pada basis data. 

2. Mengubah data (update) 

Perintah yang digunakan untuk mengubah atau memperbaharui data pada basis 

data. 

3. Menghapus data (delete) 

Perintah yang digunakan untuk menghapus data pada basis data. 

4. Menampilkan data (select) 

Perintah yang digunakan untuk menampilkan data pada basis data. 
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2.4.2. MySQL 

MySQL dikategorikan sebagai perangkat lunak dan sistem pembuat database 

yang bersifat terbuka (open source) dan berjalan di berbagai sistem operasi baik di 

Windows maupun Linux. Menurut Ahmar (2013:11) mengemukakan bahwa 

“MySQL adalah sistem yang berguna untuk melakukan proses pengaturan koleksi-

koleksi struktur data (database) baik meliputi proses pembuatan atau proses 

pengelolaan database”.  

MySQL merupakan sebuah software database yang mengelola tipe data 

relasional, menyimpan data-data tersebut ke dalam bentuk tabel-tabel yang saling 

berhubungan (Zaki dan SmithDev, 2008:94). Jadi MySQL adalah sebuah perangkat 

lunak yang dapat membuat database yang bersifat open source dan sebagai sumber 

dan pengolahan data untuk membangun aplikasi web. MySQL sering digunakan 

oleh programmers dikarenakan kelebihan- kelebihan yang dimiliki oleh MySQL. 

Adapun kelebihan dari MySQL (Zaki dan SmithDev, 2008:94) terdiri dari: 

1. Gratis dan open source. 

2. Terdapat versi komersial yang memberikan dukungan teknis. 

3. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah dibanding dengan merek lainnya. 

4. Tersedia di banyak platform. 

5. Menggunakan standar penulisan SQL ANSI. 

2.5. Software Pendukung 

Penulis menggunakan beberapa software pendukung guna mendukung keberhasilan 

dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. Adapun software pendukung yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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2.5.1 Xampp 

Dalam pembangunan sebuah website pastinya setiap programmer memerlukan 

bantuan web server untuk mengkoneksikan file-file website ke basis data. Beberapa 

web server yang sering digunakan diantaranya: Apache Web Server, Sun Java 

System Web Server, Xampp Server,Wamp server, Xitami Web Server, dan 

sebagainya. Dalam hal ini, penulis menggunakan Xampp Server dalam membangun 

web tersebut. Menurut Winpec Solution (2010:1) “XAMPP merupakan suatu paket 

instalasi Apache, PHP, dan MySQL”. Dengan aplikasi ini, anda dapat langsung 

melakukan instalasi Apache, PHP, dan MySQL sekaligus Aplikasi XAMPP ini 

dapat diperoleh cukup dengan melakukan download. 

2.5.2 CodeIgniter  

Menurut Budi Raharjo (2015:3), “CodeIgniter adalah framework web untuk 

bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006, penemu 

dan pendiri EllisLab. ... CodeIgniter merupakan sebuah toolkit yang ditujukan 

untuk orang yang ingin membangun aplikasi web dalam bahasa pemrograman PHP. 

2.5.3 Visual Studio Code 

Visual Studio Code adalah Sofware yang sangat ringan, namun kuat editor kode 

sumbernya yang berjalan dari desktop. Muncul dengan built-in dukungan untuk 

JavaScript, naskah dan Node.js dan memiliki array beragam ekstensi yang tersedia 

untuk bahasa lain, termasuk C ++, C # , Python, dan PHP.  Hal ini didasarkan sekitar 

Github ini Elektron, yang merupakan versi cross-platform dari Atom komponen 

kode-editing, berdasarkan JavaScript dan HTML5. Editor ini adalah fitur lengkap 

lingkungan pengembangan terpadu (IDE) dirancang untuk pengembang yang 

bekerja dengan teknologi cloud yang terbuka Microsoft.  

Visual Studio Code menggunakan open source NET perkakas untuk 

memberikan dukungan untuk ASP.NET C # kode, membangun alat pengembang 

Omnisharp NET dan compiler Roslyn. Antarmuka yang mudah untuk bekerja 

dengan, karena didasarkan pada gaya explorer umum,  dengan panel di sebelah kiri, 

yang menunjukkan semua file dan folder Anda memiliki akses ke panel editor di 

sebelah kanan, yang menunjukkan isi dari file yang telah dibuka. Dalam hal ini, 
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editor telah dikembangkan dengan baik, dan menyenangkan pada mata. Ia juga 

memiliki fungsi yang baik, dengan intellisense dan autocomplete bekerja dengan 

baik untuk JSON, CSS, HTML, {kurang}, dan Node.js.  

Visual Studio Code telah dirancang untuk bekerja dengan alat-alat yang ada, 

dan Microsoft menyediakan dokumentasi untuk membantu pengembang bersama, 

dengan bantuan untuk bekerja dengan ASP.NET 5, Node.js, dan Microsoft  naskah, 

serta alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu membangun dan mengelola 

aplikasi Node.js.  

Visual Studio Code benar-benar sedang ditargetkan pada pengembang 

JavaScript yang ingin alat pengembangannya lengkap untuk scripting server-side 

mereka dan yang mungkin ingin usaha dari Node.js untuk kerangka berbasis NET. 

Visual Studio Code, adalah belum solid, lintas platform kode Editor ringan, yang 

dapat digunakan oleh siapa saja untuk membangun aplikasi untuk Web. 
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2.6. Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung tugas akhir ini penulis mengambil beberapa contoh 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut : 

1. Dalam Tugas Akhinya (Septian Salaka, 2021) Yaitu APLIKASI DATA BASE 

WARGA DI DESA IDAMGAMBALAMO BERBASIS WEB Dibuat Untuk 

PENDATAAN Warga Di Desa Idamgamlamo.  

2. Dalam Tugas Akhirnya (Gregorius Agung Jefri, 2020) yaitu SISTEM 

PEMESANAN ONLINE PADA PANTI PIJAT FRESH BERBASIS WEB.


