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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1.   Sistem Informasi  

Sistem informasi merupakan sistem yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, 

dan menyebarkan data dan informasi (Murhada dkk, 2011). Menurut Al-Bahra Bin 

Lajamudin (2013), sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Suatu sistem yang yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-

komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan 

informasi. 

b. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan dapat memberikan 

informasi bagi pengambilan keputusan atau mengendalikan organisasi. 

c. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan laporan laporan pada pihak luar.  

2.1.1 Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi diilustrasikan dalam 5 (lima) komponen yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 (Lajamudin, 2013). 
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Gambar 2.1 Lima komponen sistem informasi (Lajamudin, 2003) 

Penjelasan dari lima komponen sistem informasi adalah sebagai berikut (Lajamudin, 

2013): 

1. Perangkat keras (hardware) adalah salah satu komponen dari sebuah komputer 

yang memiliki sifat bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau 

yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.  

2. Perangkat lunak (software) merupakan kumpulan dari perintah/fungsi yang 

ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan 

tugas tertentu.  

3. Prosedur (procedures) adalah dokumentasi proses sistem, buku penuntun 

operasional (aplikasi) dan teknis. Prosedur menghubungkan berbagai perintah, 

aturan yang akan menentukan rancangan dan penggunaan sistem informasi.  

4. Manusia (peoples) adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan sistem informasi 

seperti operator, pengguna sistem informasi dan sebagainya. 

2.2.   Sekolah 

Menurut buku pedoman Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yang 

disingkat menjadi BAN S/M (2014), sekolah/madrasah adalah bentuk satuan 

pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah 
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Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan satuan 

pendidikan formal lain yang sederajat. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar 

pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun. 

Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke SMP atau sederajat. 

Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2001) Pasal 

17 (tujuh belas) mendefinisikan pendidikan sebagai berikut: 

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.  

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau 

sederajat merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di 

Indonesia setelah lulus dari SD atau sederajat. SMP ditempuh dalam waktu 3 

(tiga) tahun, mulai dari kelas 7 (tujuh) sampai kelas 9 (sembilan). Saat ini SMP 

menjadi program Wajar (wajib belajar) sembilah tahun yang meliputi SD dan 

SMP.  

3. Selanjutnya adalah Sekolah menengah atas atau SMA merupakan lanjutan dari 

jenjang pendidikan menengah pertama. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 (delapan belas) diatur tentang 

pendidikan menengah atas bahwa pendidikan menengah atas terdiri atas 

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
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Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat. 

2.3.  Pendataan dan Pengelolaan data  

Pendataan adalah kegiatan mencatat dan memasukkan data kedalam sebuah catatan 

(KBBI, 2015). Menurut Petroutsos (2002), data merupakan bentuk yang masih 

mentah atau informasi kasar berupa fakta, angka-angka yang belum dapat bercerita 

banyak, sehingga data perlu diolah melalui sebuah model untuk menghasilkan 

informasi. Siklus pengolahan data (expended data processing cycle) yaitu masukan 

(input), memproses (processing) dan keluaran (output) dapat ditambahkan tiga atau 

lebih tahapan lagi yaitu pengorganisasian (organization), penyimpanan (storage), 

pendistribusian (distribution). 

2.4. Standar Penilaian Pendidik Tenaga Kependidikan dan Sarana Prasarana 

pada Badan Akreditas Nasional (BAN S/M) 

Perangkat akreditasi sekolah/madrasah dikembangkan berdasarkan standar yang 

mengacu pada standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 

2013  tentang standar nasional pendidikan (Pasal 1 ayat 1) menyatakan bahwa standar 

nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan 

harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. 

Oleh karena itu, komponen instrumen akreditasi disusun berdasarkan pada komponen 

standar nasional pendidikan (BAN/S-M, 2014). Standar pendidik, tenaga 
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kependidikan, sarana dan prasana merupakan bagian dari komponen akreditasi 

sekolah/ madrasah dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan 

kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.  

b.    Standar Sarana dan Prasarana  

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (BAN/S-M, 

2014). Kedua standar tersebut disertakan dengan kriteria rinci pada borang penilaian 

akreditasi (yang terdapat dalam lampiran).  

2.5. Pengertian Sarana dan Prasarana 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2015). Sarana adalah segala sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan 

prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 

suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sedangkan menurut ketentuan umum 

Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007). Sarana 

adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana 

adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Sarana pendidikan 
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antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. 

Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, 

jalan menuju sekolah dan lain-lain. 

2.6  Pengujian Perangkat lunak 

Pengujian perangkat lunak adalah proses pengevaluasian fitur-fitur perangkat lunak 

dan pencarian perbedaan antara persayaratan yang ada dan yang diharapkan. 

Berdasarkan standar IEEE, pengujian perangkat lunak merupakan aktifitas yang 

dilakukan untuk mengevaluasi kualitas produk, mengidentifikasi kelemahan dan 

permasalahan yang terjadi atau mungkin terjadi pada produk. Pengujian perangkat 

lungak dilakukan untuk menemukan segala kesalahan dan segala kemungkinan 

(Simarmata, 2010). 

2.6.1 Metode Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian dilakukan dengan melibatkan unit-unit dari semua modul. Dalam 

pengujian perangkat lunak terdapat dua metode untuk menguji unit pada setiap modul 

dari aplikasi yaitu metode white-box dan black-box. Metode white-box adalah cara 

pengujian yang dilakukan dengan meneliti kode-kode program yang ada dan 

menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan 

output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris 

program, variabel dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan diperiksa dan 

diperbaiki, kemudian diperiksa kembali apakah program sudah berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan (Fatta, 2007).  
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Metode pengujian black-box terfokus pada apakah fungsi - fungsi pada perangkat 

lunak memenuhi kebutuhan (requirement) yang disebutkan dalam spesifikasi. Pada 

pengujian black-box, cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau 

mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai 

dengan proses bisnis yang diinginkan (Fatta, 2007). 

2.6.2  Equivalence Partitioning 

Equivalence Partitioning (EP) merupakan metode black box testing yang membagi 

domain masukan dari fungsi kedalam kelas-kelas sehingga test case dapat diperoleh. 

Equivalence Partitioning berusaha untuk mendefinisikan kasus uji yang menemukan 

sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji yang harus dibuat. Kasus 

uji yang didesain untuk Equivalence Partitioning berdasarkan pada evaluasi dari 

kelas ekuivalensi untuk kondisi masukan yang menggambarkan kumpulan keadaan 

yang valid atau tidak. Kondisi masukan dapat berupa spesifikasi nilai numerik, 

kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan atau kondisi boolean (Pressman, 

2001). 

2.7. Skala Likert 

Pengukuran skala atau sikap dapat dihitung dengan metode penjumlahan rating 

(Method of Summated Ratings). Metode penjumlahan rating merupakan metode 

penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar 

penentuan nilai skala. Nilai skala setiap pernyataan ditentukan oleh distribusi respons 

setuju dan tidak setuju dari responden yang bertindak sebagi kelompok uji coba 

(Azwar, 2011). 
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Skala likert merupakan skala yang berisi lima tingkat prefensi jawaban dengan 

pilihan jawaban: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = ragu-ragu atau netral 

4 = setuju, dan 

5 = sangat setuju 

 

Untuk memperoleh persentase penilaian dari setiap kategori pertanyaan digunakan 

skala likert yang diperoleh dengan rumus aritmatika mean, yaitu: 

  
  

   
      

Dimana: 

P = Persentase pernyataan 

Xi = Nilai kuantitatif total/skor pernyataan 

n = Jumlah responden 

N = Nilai item pernyataan terbaik (Azwar, 2011).  

2.8.  Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah sebuh model yang menampilkan seluruh 

kebutuhan utama dari sebuah sistem informasi pada satu diagram: input dan output, 

proses, dan penyimpanan data (data storage). DFD digunakan untuk melihat 

bagaimana sistem bekerja. DFD dinilai mudah untuk dibaca karena modelnya dan 
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hanya terdapat lima simbol yang digunakan (Satzinger et al, 2007).  Berikut adalah 

simbol-simbol DFD yang disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1.  Simbol-simbol Data Flow Diagram (DFD) (Satzinger et al, 2007) 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Process 

Proses merupakan  instruksi langkah demi langkah 

yang mengubah arus data yang masuk menjadi arus 

data yang keluar (komputer atau orang atau keduanya 

melakukan pekerjaan) 

 

 

Data Flow 

Menunjukkan data yang mengalir dari satu proses ke 

proses lain, menunjukkan arah masukana atau 

keluaran dari suatu proses. 

 

 

 

External Agent 

Sumber atau tujuan data diluar sistem. Berupa unit 

atau orang yang terkait dan berinteraksi dengan 

sistem 

 

 

Data Store 

Menunjukkan informasi yang disimpan dalam 

database. Biasanya sesuai dengan entitas data pada 

Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

 

Real-time Link 

komunikasi bolak-balik antara agen eksternal dan 

proses selama proses mengeksekusi (contoh: kartu 

kredit dan verifikasi) 

 

Data flow diagram dapat dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Tingkatan ini dapat 

menunjukkan DFD tingkat tinggi atau tingkat rendah dari sistem. Proses DFD tingkat 

tinggi dapat didekomposisi terpisah menjadi tingkat rendah. DFD tingkat tinggi 

ditunjukkan dengan adanya satu proses utama yang merepresentasikan proses dalam 

bentuk abstrak atau secara umum. DFD ini dikenal sebagai diagram konteks. Pada 

tingkat selanjutnya dapat disebut diagram level 0, yang menjelaskan lebih rinci lagi 

mengenai subproses yang terjadi pada proses utama. Selanjutnya adalah diagram 

level 1, yang menjelaskan secara rinci subproses dari diagram level 0, begitu 

seterusnya (Satzinger et al, 2007).  
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2.9.    Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model yang digunakan untuk 

mendefinisikan kebutuhan penyimpanan data (data storage) pada pengembangan 

sistem dengan pendekatan tradisional. Kebutuhan data storage tersebut termasuk 

entitas data, atributnya, dan hubungan antara entitas data (Satzinger et al, 2007). 

Berikut adalah hasil kutipan simbol-simbol ERD disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD) (Satzinger et al, 2007) 

Simbol Keterangan 

 Entitas data (Entity) 

 Garis lurus untuk 

penghubung antar entitas data 

 

Kardinalitas simbol 

hubungan antar entitas 

 Hubungan tepat satu ke nol 

atau lebih. 

 Hubungan satu atau nol ke 

satu atau lebih 

 

 

 

 


