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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 SISTEM

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu

dengan yang lain, yang berfungsi bersama bagian terpadu sistem yang bersangkutan.

Unsur-unsur sistem berhungan erat satu dengan yang lain dan sifat serta kerjasama antar

unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu.

Menurut W. Generald Cole Yang dikutip oleh Zaki Baridwan : “sistem adalah

suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan

suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama

dari perusahaan”. ([Jogiyanto. HM, 1]).

1.2 INFORMASI

Informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Dengan kata lain,

informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah terorganisasikan ke dalam bentuk

yang sesuai dengan kebutuhan seseorang dalam suatu informasi, sehingga bisa

digunakan sesuai dengan kebutuhan penerima, kualitas informasi tergantung dari tiga

hal yaitu :

1. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan - kesalahan dan tidak membingungkan bagi

orang yang menerima informasi tersebut.

2. Tepatwaktu

Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang

(terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik. Sehingga bila digunakan sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya

nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi di dapat.

3. Relevan

Informasi harus mempunyai manfaat bagi penerima. Relevansi informasi untuk tiap

tiap orang berbeda.
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1.3 PENGERTIAN SISTEM INFORMASI

Berdasarkan pengertian sistem dan informasi, maka suatu sistem informasi

adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan

strategi dari suatu organisasi. Sistem informasi didefinisikan menjadi “Data yang diolah

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya”.

Jogiyanto(1999:8)

1.4 PENGERTIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengelola

data-data akademik sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan

administrasi akademik secara online. Sistem Informasi Akademik mempunyai

komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu: komponen input,

komponen model, komponen basis data, dan komponen output. Perbedaan komponen-

komponen ini antar sistem-sistem informasi lainya adalah konteks letak dari sistem

informasinya.

1. Komponen Input Akademik : Sistem informasi akademik mengumpulkan data yang

berkaitan dengan pengelolaan data, misalnya nilai siswa, mata pelajaran, data guru,

administrasi, dan lain-lain.

2. Komponen Model Akademik: Model digunakan untuk menghasilkan informasi

yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan

cetakan yang mengubah bentuk input menjadi output Model di sistem informasi

akademik banyak digunakan untuk menghasilkan informasi - informasi tentang

pengelolaan data siswa, guru, dan lain-lain.

3. Komponen Basis Data Akademik : Basis data merupakan kumpulan data yang saling

berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, data yang digunakan untuk output

berasal dari database.

4. Komponen Output Akademik : Hasil dari sistem informasi adalah keluaran, merupakan

informasi yang berkualitas dandokumentasi yang berguna untuk semuapemakai sistem.
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1.5 PENGERTIAN DATABASE

Menurut buku dari wahana komputer (2006, h.181) MySQL merupakan sistem

manajemen database. Database merupakan struktur penyimpanan data yang saling

berkaitan, berhubungan yang disimpan secara bersama-sama sedemikian rupa tanpa

pengulangan yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Data-data ini

harus mengandung semua informasi untuk mendukung semua kebutuhan sistem. Proses

dasar yang dimiliki oleh database ada empat, yaitu: create database, insert, update,

delete. MySQL merupakan sistem manajemen database atau basis data terhubung

(relational database manajemen system). Database terhubungmenyimpan data pada

tabel tabel terpisah.


