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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep Dasar Sistem 

Menurut Jogiyanto (2001), terdapat dua kelompok pendekatan dalam 

mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang 

menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang 

menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-

elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

Menurut Kristanto (2002), sistem adalah sekumpulan unsur yang melakukan suatu 

kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan suatu kegiatan 

pemrosesan untuk mencapai tujuan, dan ini dilakukan dengan cara mengelola data 

dan/atau barang (benda) dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan 

informasi dan/atau barang (benda). 

 

2.2. Data 

Menurut Kristanto (2002), data adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi 

suatu informasi. Data merupakan simbol-simbol yang dimengerti dan disepakati 

oleh sekelompok orang. 
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2.3. Karakteristik Sistem 

Menurut Jogiyanto (1999), suatu sistem mempunyai delapan karakteristik atau 

sifat-sifat tertentu yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Komponen Sistem Informasi (components) 

  Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling 

  bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau 

  elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian 

  sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan 

  fungsi-fungsi tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. 

2. Batas Sistem Informasi (boundary) 

  Batas sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

  sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang perlu sebagai satu kesatuan. 

  Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem Informasi (environments) 

  Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah di luar batas dari 

  sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat 

  bersifat menguntungkan dan dapat bersifat merugikan sistem tersebut. 

  Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan 

  demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. 

Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, 

kalau tidak maka dapat mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 

4. Penghubung Sistem Informasi (interface) 

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu subsistem 
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dengan subsistem yang lainnya.  Melalui penghubung ini memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya.  

Keluaran (output) dari satu subsistem  dapat menjadi masukan (input) untuk 

subsistem lainnya dengan melalui  penghubung. 

5. Masukan Sistem Informasi (input) 

  Masukan (input) adalah energi yang dihasilkan ke dalam sistem. Masukan 

  dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal 

  (signal input). Maintance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

  tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah yang diproses untuk 

  mendapatkan keluaran. 

6. Keluaran Sistem Informasi (output) 

  Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

  menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat berupa 

  masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

7. Pengolah Sistem Informasi (process) 

  Sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang merubah masukan 

  menjadi keluaran. Suatu sistem produksi mengolah masukan berupa bahan 

  baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. 

8. Sasaran (objectives) atau tujuan (goal) Sistem Informasi 

  Sistem mempunyai tujuan (goal) yang membentuk sejumlah komponen yang 

  saling berinteraksi misalnya, saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. 

  Sedangkan sasaran (objectives) membentuk satu bangunan data untuk 

  menginformasikan suatu batasan tertentu. 
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Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem 

dan keluaran yang dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila 

mengenai sasaran atau tujuannya. 

 

2.4.     Informasi 

Menurut Davis (dalam Jogiyanto, 2001), informasi adalah data yang sudah 

diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai dan mempunyai nilai fikir 

yang nyata bagi pembuat keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek 

masa depan.  Informasi ini merupakan hasil dari pengolahan data yang dapat 

berfungsi sebagai pencapai tujuan atau untuk analisis serta pengambilan 

keputusan. 

 

2.5.     Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto (2001), sistem informasi yaitu sistem dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat 

manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi yang menyediakan pihak 

luar dengan laporan yang diperlukan.  

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal yaitu informasi harus akurat 

(accurate), tepat pada waktunya (timeliness), dan relevan (relevance).  

 

2.6.     Definisi Komputer  

Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang 

berbeda.  Istilah komputer diambil dari bahasa latin computare yang berarti 

menghitung.  
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Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan 

mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam 

memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu 

(Yanuar Nugroho, 1998).  

 

2.7.     internet 

Internet adalah sebuah jaringan yang dapat menghubungkan beberapa jaringan 

local yang ada pada suatu daerah, kota atau bahkan pada sebuah negara 

(Yanuar Nugroho, 2004). 

 

2.8.     Browser 

Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet. 

aplikasi yang menampilkan suatu web page ditulis dalam format bahasa berbasis 

web contoh XML, HTML. 

 

2.9.     Database 

Database adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur 

tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan 

manipulasi untuk kegunaan tertentu ( Kristanto, 2002). 

Database merupakan bidang khusus dalam dunia informatika, disebut khusus 

karena kebutuhan terhadap perangkat lunak jenis ini demikian besarnya. 



 12 

Database sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi, melalui 

sistem database seorang pemakai dapat melakukan berbagai tugas seperti 

menambah, menghapus, dan mengambil data. 

 

Database diperlukan karena sebagai salah satu komponen penting dalam sistem 

informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi dan 

menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya dan relevan. 

Alasan mengapa diperlukannya database dalam membuat suatu aplikasi yaitu: 

1. Database tidak hanya berisi data tetapi juga berisi rencana atau model data. 

2. Database dapat menjadi sumber utama yang digunakan secara bersama-sama 

 untuk pemakai sesuai dengan kebutuhan. 

 

Dalam pembuatan Tugas Akhir Mengenal Wisata Lampung melalui Streaming 

Website ini menggunakan database MySQL. Digunakan MySQL karena model 

database ini sangat sederhana dan informasinya yang tinggi menjadikannya cocok 

untuk aplikasi web.  

 

2.10.     MySQL 

SQL (Structure Query Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk 

mengakses database server dalam konteks bahasa SQL.  Pada umumnya informasi 

tersimpan dalam table-tabel yang secara logika merupakan struktur dua dimensi 

yang terdiri atas baris-baris data yang berada dalam satu atau lebih kolom. Baris 

pada table disebut sebagai instance dalam data, sedangkan kolom sering disebut 

sebagai attribute atau field.  Keseluruhan tabel itu dihimpun dalam satu kesatuan 

yang disebut database. 
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Menurut Ridwan Sanjaya dan Onno W. Purbo (2001) MySQL mempunyai tiga 

subbahasa, yaitu : 

1.   DDL (Data Definition Language) 

DDL berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel atribut 

(kolom), batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antara tabel. 

Yang termasuk dalam kelompok DDL ini adalah Create, Alter, dan Drop. 

2.   DML (Data Manipulation Language) 

      DML berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data.  Misalnya untuk 

      pengambilan, penyisipan, pengubahan dan penghapusan data.  

      Perintah yang termasuk dalam kategori DML adalah : 

a. Select   : Memilih Data 

  b. Insert   : Menambah Data 

c. Delete   : Menghapus Data 

d. Update   : Mengubah Data 

 

3.   DCL (Data Control Language) 

DCL berisi perintah untuk mengendalikan pengaksesan data.   

Pengendalian data dapat dilakukan berdasarkan per pengguna, per tabel, per 

kolom, maupun per operasi yang boleh dilakukan. Perintah-perintah yang 

termasuk DCL adalah : 

a.  Grant : Memberikan kendali pengaksesan data. 

b.  Revoke : Mencabut kemampuan pengaksesan data. 

c.  Block table : Mengunci tabel. 
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2.11. Apache Web server 

Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima 

permintaan HTTP atau HTTPS dari client yang dikenal dengan web browser dan 

mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web.  Menurut 

Ridwan Sanjaya dan Onno W. Purbo (2001), Server adalah aplikasi yang 

melayani berdasarkan permintaan dari browser sedangkan apache merupakan 

perangkat lunak yang berfungsi sebagai web server.   

 

Web server merupakan sebuah perangkat lunak berbasis client-server dan dapat 

diterapkan pada sebuah local sistem atau pada jaringan komputer.  

Yang digunakan untuk menangani permintaan-permintaan dari seorang pengguna 

sebuah halaman web melalui sebuah web server.  Web server memberikan 

halaman web yang diminta oleh pengguna ke dalam web browser yang 

digunakannya.   

Dalam melakukan tugasnya web server dijalankan oleh sebuah daemon dengan 

membuka sebuah koneksi TCP (Transmission Control Panel) yang umumnya 

menggunakan port 80 (HTTP). 

 

2.11.1 Website 

Pada dasarnya website adalah sebuah cara untuk menampilkan informasi 

mengenai lembaga, perusahaan, sekolah maupun perorangan di internet. 

Website adalah sebuah tempat di internet, siapa saja di dunia ini dapat 

mengunjunginya, kapan saja untuk mengetahui tentang lembaga, perusahaan, 

sekolah, maupun perorangan dan dapat memberikan pertanyan, memberikan 

masukan atau bahkan mengetahui dan membeli suatu produk yang dipromosikan 
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oleh suatu instansi tertentu (perusahaan).  Semua informasi diatas dapat kita cari 

dengan memakai fasilitas dari website yang ditawarkan oleh jasa layanan internet, 

misalnya : Yahoo, Hotmail, Infoseek, dan lain-lain (Daryanto, 2004).  

 

2.11.2 Apache 

Menurut Kadir (2002) apache adalah perangkat lunak yang dapat digunakan 

sebagai web server. Hypertext Transfrer Protocol Daemon (HTTPD) server yang 

menterjemahkan perintah-perintah tag dari Hypertext Transfrer Protocol (HTTP). 

 

2.11.3 HTTP (Hypertext Transfer Protokol) 

HTTP (Hypertext Transfer Protokol) merupakan protokol dasar dari World Wide 

Web (WWW) yang dapat diterapkan dalam aplikasi client-server yang melibatkan 

hypertext (standar dokumen dalam pembuatan aplikasi web).  Penggunaan http 

yang khas adalah antara web browser dengan web server. 

 

Untuk menyediakan kehandalan dalam kinerjanya http menggunakan koneksi 

TCP (Ttransmission Control Protokol), dimana setiap transaksi yang dilakukan 

akan menciptakan suatu koneksi TCP baru antara client dengan server, kemudian 

memutuskan koneksi tersebut setelah transaksi dilengkapi. 

Fungsi dari htttp bukan hanya sebagai protokol yang digunakan untuk mentransfer 

hypertext, melainkan juga protokol yang digunakan mentransmisikan informasi 

dengan tingkat efisiensi yang diperlukan untuk membuat lompatan hypertext. 

 

Data-data yang ditransmisikan oleh protokol ini dapat merupakan text asli, 

hypertext, audio, gambar atau informasi. Kehandalan lain dari http adalah sifatnya 

yang sangat flexibel dalam format-format yang dapat ditangani, 
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ketika seorang Client mengajukan permintaan kepada server, maka client bisa 

memasukkan daftar prioritas format-format yang ditanganinya (Daryanto, 2004). 

 

2.11.4 HTML ( Hypertex Markup Language) 

Kadir (2003) mendefinisikan HTML ( Hypertex Markup Language) adalah salah 

satu system penulisan perintah dan formatting hypertext sederhana yang ditulis 

kedalam dokumen texs ASCII agar dapat menghasilkan tampilan visual yang 

terintegrasi.  HTML merupakan bahasa scripting yang berguna untuk menuliskan 

halam web.   

Pada halaman web, HTML dijadikan sebagai bahasa script dasar yang berjalan     

bersama berbagai bahasa scripting pemrograman lainnya.  Karena HTML 

merupakan bahasa scripting maka HTML hanya bisa dijalankan di dalam 

browser. 

Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu :  

a)  Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.  

b)  Mempublikasikan document secara online sehingga bisa diakses dari seluruh 

     dunia.  

c)  Membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran, 

     transaksi secara online.  

d)  Menambahkan object-object seperti image, audio, video dan juga java applet 

     dalam document HTML. 
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Contoh penulisan kode HTML : 

<html> 

<head> 

<title>judul</title> 

</head> 

<body> 

kode-kode HTML 

</body> 

</html> 

Pasangan tag <html> dan </html> menandakan bahwa kode yang terdapat di 

dalamnya adalah kode yang diterjemahkan oleh browser sebagai dokumen 

HTML. 

Bagian yang terdapat dalam <html> dan </html> terbagi atas : 

1)  Kepala (head) 

2)  Badan (body) 

Bagian kepala ditandai dengan pasangan tag <head> dan </head>, sedangkan 

bagian badan ditandai dengan tag <body> dan </body>. 

 

2.12. PHP (Personal Home Pages)  

PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada 

server side. Kelebihan dari PHP yaitu mudah dibuat dan cepat dijalankan, PHP 

dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan dalam sistem operasi yang 

berbeda pula, kode yang menyusun program tidak perlu diedarkan kepemakai 

sehingga kerahasiaan kode dapat dilindungi, 
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dan PHP dapat digunakan untuk mengakses berbagai macam database seperti 

Dbase, Acces, Oracle, MySQL, Portgre dan lain-lain (Kadir, 2003). 

 

2.13. Homepage 

Homepage adalah halaman pembuka atau halaman awal ketika pertama kali 

programer membuat situs. Homepage biasanya berisi informasi dasar yang 

selanjutnya biasanya memiliki hyperlink ke halaman lainnya. 

 

2.14. Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 adalah editor HTML profesional untuk merancang, 

mengkodekan dan mengembangkan websites, halaman web, dan aplikasi web. 

Kita bisa melakukan secara manual untuk coding HTML ataupun mengerjakannya 

dalam lingkungan editing visual.  Dreamweaver menyediakan toll yang sangat 

menolong untuk meningkatkan pengalaman dalam menciptakan web 

(Suyanto Herman, 2007).  


