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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Pengertian Sistem 

II.1.1 Sistem 

 Menurut (Tata Sutabri S,Kom.,MM; 2005:08) Sistem merupakan 

sekelompok unsure yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu  Sehingga menghasilkan keluaran 

input dan output.  

II.1.2 Data 

Menurut (Tata Sutabri S,Kom.,MM; 2005:16) Data merupakan kenyataan 

yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. 

Mengenai pengertian data, lebih jelas apa yang didefenisikan oleh Drs. Jhon J. 

Longkutoy bahwa data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau 

bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, 

symbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf yang menunjukkan 

suatu ide, objek, kondisi atau situasi dan lain-lain. Jelasnya data itu dapat berupa 

apa saja dan dapat ditemui dimana saja.  

 

II.1.3 Informasi 

 Menurut (Tata Sutabri S,Kom.,MM; 2005:23) informasi merupakan 

sebuah istilah yang tidak tepat dalam pemakaiannya secara umum. Informasi 

adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk 
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digunakan dalam proses pengambilan keputusan. System pengolahan informasi 

mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak 

berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Bila tidak ada pilihan atau 

keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan.keputusan dapat berkisar dari 

keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang, nilai 

informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. 

Suatu informasi berguna bagi pembuat keputusan karena informasi bisa 

menurunkan ketidak pastian (meningkatkan pengetahuan) tentang hal yang sedang 

dipikirkan. Makna dari sebuah informasi tentu berbeda-beda antara seorang 

dengan lainnya, tergantung pada tingkat kepentingannya, misalnya informasi 

daftar pelanggan yang potensial akan sangat dibutuhkan oleh bagian marketing di 

suatu perusahaan guna meningkatkan penjualan produk, tetapi barangkali tidak 

akan menjadi perhatian dibagian personalia. 

 Kegunaan informasi bagi seseorang juga sangat tergantung pada waktu. 

Pada suatu waktu tertentu informasi tersebut mungkin sangat diperlukan dilain 

hari, mungkin saja hal tersebut sudah tidak berguna sama sekali. Contohnya 

informasi perbandingan harga barang akan sangat dibutuhkan oleh seseorang yang 

akan membeli barang tersebut. Namun saat in idia sedang tidak 

mempertimbangkan untuk membeli barang tersebut, informasi tersebut kurang 

bermakna. 

II.1.4. Fungsi dan Siklus Informasi 

Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi 

ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai 
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kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan kedalam 

pengolahan. Informasi juga berfungsi untuk memberikan dasar guna melakukan 

seleksi. Informasi tidak mengarah kepada yang harus dilakukan, tetapi 

mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian sehingga dapat dihasilkan 

keputusan yang baik. Fungsi informasi yang penting lainnya adalah memberikan 

standar-standar, aturan-aturan ukuran dan aturan-aturan keputusan untuk 

penentuan dan penyebaran tanda-tanda kesalahan dan umpan balik guna mencapai 

tujuan kontrol. 

Informasi dapat berasal dari pengamatan, percakapan dengan orang lain, 

rapat-rapat panitia, dari majalah, dari media surat kabar atau laporan pemerintah 

dan dari sistem informasi itu sendiri. Informasi diperoleh dari data yang ada, 

kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan suatu proses tertentu. 

Data diolah melalui suatu model informasi. Si penerima akan menerima 

informasi tersebut untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang 

akan mengakibatkan munculnya sejumlah data lagi. Data tersebut akan ditangkap 

sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya sehingga 

membentuk sebuah Siklus Informasi.  

( Tata Sutabri S.Kom; 2004 : 19-21 ) 
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Gambar II.1. Siklus Informasi ( Information Cycle ) 

Sumber: ( Tata Sutabri S.Kom; 2004 : 21 ) 

II.1.5 Kualitas Informasi 

 Menurut (Tata Sutabri S,Kom.,MM; 2005:28) Suatu informasi dapat 

dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memiliki atau memenuhi beberapa 

persyaratan sebagaimana dibutuhkan oleh seorang manager dalam rangka 

pengambilan keputusan yang harus segera dilakukan. Berdasarkan persyaratan itu 

informasi dalam manajemen diklasifikasikan sebagai informasi yang berkualitas 

yaitu : 
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1. Informasi yang relevan. Informasi yang disampaikan oleh seorang 

manager kepada bawahannya harus relevan, yakni ada kaitannya dengan 

kepentingan pihak penerima sehingga informasi tersebut akan mendapat 

perhatian.  

2. Informasi yang tepat waktu. Informasi yang tiba pada manajer sebelum 

suatu keputusan diambil sebab seperti telah diterangkan dimuka, informasi 

adalah bahan pengambilan keputusan. Maka “Tepat” di sini amat relative. 

Suatu informasi yang dating padanya sehari sebelum pengambilan 

keputusan mungkin dianggap tepat. Akan tetapi belum tentu demikian bagi 

manajer lainnya.  

3. Informasi yang bernilai. Informasi yang berharga untuk suatu 

pengambilan keputusan. Seperti yang telah dijelaskan didepan, suatu 

keputusan adalah hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang paling kecil 

resikonya. 

4. Informasi yang dapat dipercaya. Suatu informasi harus dapat dipercaya 

(realiable) dalam manajemen karena hal ini sangat penting menyangkut 

citra organisasi yang manajemen dikiatkan. Lebih-lebih bagi organisasi 

dalam bentuk perusahaan yang bergerak dalam persaingan dan yang 

menyangkut untung rugi secara financial. Informasi yang disampaikan 

baik kepada seseorang maupun kesuatu organsasi harus betul-betul 

diyakini kebenarannya. 
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II.2. Sistem Informasi 

 Menurut (Tata Sutabri S,Kom.,MM; 2005:43) Selain sistem informasi 

yang sudah dijelaskan, manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Sumber informasi untuk 

pengambilan keputusan manajemen bias didapat dari informasi eksternal dan 

informasi internal.   

 Sistem informasi merupakan kumpulan sistem informasi sebagai berikut:  

1. Sistem Informasi Akuntansi. 

2. Sistem Informasi Manajemen Persediaan  

3. Sistem Informasi Pemasaran  

4. Sistem Informasi Personalia 

5. Sistem Informasi Distribusi  

6. Sistem Informasi Pembelian 

7. Sistem Informasi Analisis Kredit 

8. Sistem Informasi penelitian dan pengembangan  

9. Sistem Informasi Teknik  

Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah, 

manajemen tingkat menengah dan manajemen tingkat atas. Sistem informasi 

terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok-blok bangunan 

( building block ), yang terdiri dari : 

a. Blok masukan ( input block ), mewakili data yang massuk kedalam sistem 

informasi. 
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b. Blok model (model block), terdiri dari komponen prosedur, logika dan 

model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang sudah 

tersimpan di basis data. 

c. Blok keluaran (output block), produk dari sistem informasi adalah 

keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi 

yang berguna. 

d. Blok teknologi (technology block), digunakan untuk menerima input, 

menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan 

mengirim keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara 

keseluruhan. 

e. Blok basis data (database block), kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan didalam perangkat keras 

komputer dan perangkat keras lunak komputer yang digunakan untuk 

memanipulasinya. 

f. Blok kendali (control block), pengendalian perlu dirancang dan ditetapkan 

untuk menyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dicegah dan 

bila terlanjur terjadi maka kesalahan-kesalahn dapat cepat diatasi.  

( Tata Sutabri S.Kom; 2004 : 36-37 ) 
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II.2.1 Sistem Informasi Pemasaran 

 Jika didefenisikan dalam arti yang luas, sistem informasi pemasaran adalah 

kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat 

hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui 

penciptaan pendistribusian promosi dan penentu harga barang jasa dan gagasan. 

(Tata Sutabri, 2012: 90)  

 Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran oleh 

sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem 

informasi ini merupakan gabungan dari  keputusan yang berkaitan dengan produk, 

tempat, promosi, harga produk. Strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-

unsur yang dinamakan bauran pemasaran semua iti dikenal dengan 4P, yaitu : 

a. Produk apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. 

b. Promosi berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan. 

Gambar II.2 : Komponen Sistem Informasi 

Sumber: ( Tata Sutabri S.Kom ; 2004 : 38 ) 
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c. Place berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik 

kepada pelanggan melalui saluran distribusi. 

d. Price terdiri dari semua element yang berhubungan dengan apa yang 

dibayar oleh pelanggan. (Tata Sutabri, 2012: 91) 

 

II.2.2  Pengertian Sistem Informasi Penjualan 

Sistem informasi penjualan terdiri dari unsur-unsur berikut yaitu:  

a. Sistem adalah suatu kumpulan elemen dimana antara elemen-elemen 

tersebut memiliki hubungan dan ditujukan kearah pencapaian bersama. 

b. informasi adalah hasil dari pengolahan data yang terorganisasi menjadi 

bentuk yang lebih berguna bagi pihak yang menerimanya serta 

menggambarkan suatu kejadian yang nyata dan dapat digunakan 

sebagai alat bantu dalam kegiatan tersebut. 

c. Penjualan adalah suatu proses kegiatan penyerahan barang atau jasa 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait dalam 

kegiatan tersebut.   

Maka sistem informasi penjualan dapat diartikan sebagai kesatuan 

pengolahan data penjualan yang terintegrasi dan saling melengkapi. Penjualan 

merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak 

lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan juga 

merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan, semakin besar penjualan maka 

semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan 

adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual 

menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah 

uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. 

Ada beberapa macam transaksi penjualan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Penjualan  Tunai  

Adalah penjualan yang bersifat cash dan carry pada umumnya terjadi 

secara  kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan 

dianggap kontan. 

b.   Penjualan Kredit   

Adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan. 

c.   Penjualan Tender  

Adalah penjualan ynag dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memegangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur. 

d.   Penjualan Ekspor  

Adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri 

yang mengimpor barang tersebut. 

e.    Penjualan Grosir  

Adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui 

pedagang grosir atau eceran. 
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Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting, 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan terbentuk laba yang 

dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Adapun tujuan dari penjualan 

yaitu : 

a. Meningkatkan penjualan. 

b. Mendapat laba dan keuntungan. 

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

d. Menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan lain.  

(Widaningsih dan samsul rizal,2008:73) 

 

 

 

II.3 PHP 

 Menurut (Taryana dan Jonatan Sarwono; 2007:01) PHP dibuat pertama 

kali oleh seorang perekayasa perangkat lunak (software engineering) yang 

bernama Rasmus Lerdoff. Rasmus Lerdoff membuat halaman web PHP 

pertamanya pada tahun 1994. Pada awalnya tidak untuk didistribusikan dan hanya 

digunakan pada homepage pribadinya. Pada tahun 1995 dikeluarkan versi pertama 

yang digunakan oleh umum dengan nama personal tools. PHP merupakan 

singkatan dari hypertext preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script 

server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. 

Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis. Sehingga 

maintenance situs web tersebut lebih mudah dan efisien. PHP merupakan software 
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open-sourceyang disebarkan dan dihasilkan secara gratis dan dapat didownload 

dari situs resminya yaitu : http://www.php.net. 

 

II.3.1. Variabel Dalam Pemrograman PHP 

 Variabel dalam program PHP sangat penting karena variabel ini yang akan 

menyimpan data sementara baik jenis string, integer, maupun array. Variabel 

dinyatakan dengan tanda $ di belakang nama variabel. Nama variabel dapat 

berupa huruf, angka, maupun garis bawah. Akan tetapi, dalam penulisannya 

variabel harus diawali dengan huruf atau ( _ ) garis bawah, kemudian diikuti huruf 

atau angka. Penulisan variabel dengan karakter awal angka tidak dibenarkan. 

(MADCOMS, Program PHP & MySQL, 2004: 27)  

II.3.2 Keuntungan Dalam Pemrograman PHP 

 Pemrograman yang berjalan pada server banyak sekali. Setiap program 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saat ini banyak website yang 

menggunakan program PHP sebagai dasar pengolah data. Beberapa keunggulan 

yang dimiliki Program PHP adalah sebagai berikut : 

a. PHP memiliki tingkat akses yang lebih cepat. 

b. PHP memiliki tingkat lifecycle yang cepat sehingga selalu mengikuti 

perkembangan teknologi internet. 

c. PHP memiliki tingkat kemanan yang tinggi. 

http://www.php.net/
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d. PHP mampu berjalan di Linux sebagai platform sistem operasi utama bagi 

PHP, namun juga dapat berjalan dengan baik di FreeBSD, Unix, Solaris, 

Windows, dan lain-lain. 

e. PHP juga mendukung akses ke beberapa database yang sudah ada, baik yang 

bersifat free / gratis ataupun komersial. Database itu antara lain MySQL, 

PosgreSQL, MySQL, Informix, dan Microsot SQL Server, dan lain-lain. 

f. PHP bersifat free atau gratis. 

(MADCOMS, Program PHP & MySQL, 2004 : 2 )  

II.3.3. Pengembangan Web dengan Menggunakan PHP dan MySQL 

 Dunia internet semakin berkembang, terutama dalam penggunaannya dalam 

bidang media komunikasi dan informasi, baik yang bersifat intern maupun umum. 

Yang dimaksud dengan informasi intern adalah data yang disimpan dalam server 

yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, data perusahaan 

hanya dapat diakses oleh anak perusahaan atau kantor cabang dari sebuah 

perusahaan yang ada di luar daerah. (MADCOMS, Program PHP & MySQL, 

2004: 1)  

  Data umum boleh diakses oleh semua pihak. Untuk membuat website yang 

dinamis dan mudah diupdate setiap saat dari browser, dibutuhkan sebuah program 

yang mampu mengolah data dari komputer client atau dari komputer server itu 

sendiri sehingga mudah dan nyaman disajikan di browser. Salah satu program 

yang dapat dijalankan di server dan cukup andal adalah PHP.  (MADCOMS, 

Program PHP & MySQL, 2004: 1)  
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 PHP (PHP Hypertext Prepocessor) adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang berjalan dalam sebuah web server. Dengan menggunakan program PHP, 

sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis. Data yang dikirim oleh 

pengunjung website / komputer client akan diolah dan disimpan pada database 

web server dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses. (MADCOMS, 

Program PHP & MySQL, 2004: 1)  

 Untuk menjalankan kode-kode program PHP ini, file harus diupload ke 

dalam server. Upload adalah proses mentransfer data atau file dari computer client 

ke dalam web server. Download adalah proses mentransfer atau memindah data 

dari web server ke komputer client. (MADCOMS, Program PHP & MySQL, 

2004: 1)   

 Agar dapat menginstal dan memodifikasi aplikasi-aplikasi web berbasis 

PHP, diperlukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam mengembangkan 

web itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa komponen pengembangan utama 

yang Anda perlukan : 

a. Modul PHP 

Modul PHP merupakan persyaratan pokok agar sebuah proyek aplikasi PHP 

dapat dijalankan. 

b. Apache Web Server 

Web server diperlukan agar file hasil pengembangan web dapat diuji. 

Apache merupakan pilihan paling ideal bagi aplikasi PHP yang dijalankan. 

c. MySQL Database 
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MySQL Database diperlukan bagi penempatan data aplikasi web. MySQL 

Database juga dimungkinkan untuk menggunakan paket database server 

lain, namun MySQL merupakan pilihan paling ideal bagi aplikasi PHP 

tersebut.  (Angga Wibowo, 2007 : 4) 

II.4. Macromedia 

Macromedia Dreamweaver adalah perangkat lunak pembuatan web yang 

sudah menjadi standar industry bagi dunia desain web. Fitur Dreamwever sangat 

banyak dan sangat mudah digunakan sehingga cocok dipakai untuk membantu 

pekerjaan dalam mendesain halaman web. (Ali Akbar ; 2006 : 5 )  

 Macromedia adalah aplikasi standar industry yang digunakan untuk 

membuat halaman web. Dreamweaver tidak terlepas dari pesatnya kemajuan 

dunia internet sekarang ini. Internet memungkinkan semua penduduk dunia saling 

terhubung secara instan melalui computer yang terhubung ke jaringan internet. 

 Halaman web merupakan salah satu wahana yang digunakan untuk 

berkomunikasi di dunia internet. Halaman web menjadi terkenal karena halaman 

web ditulis menggunakan format teks murni ( plain text ) yang konsekuensinya 

ukurannya akan sangat kecil sehingga sangat efisien digunakan di jaringan 

internet. Halaman web ditulis menggunakan format dasar HTML, yang singkatnya 

adalah Hypertext MarkUp Language. Selain HTML, masih ada beberapa bahasa 

lain seperti PHP, ASPX, CGI, JSP dan lain-lainnya. 

Dreamweaver tercatat mampu digunakan untuk menangani tipe-tipe 

halaman web berikut : 
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a. HTML 

b. Cold Fusion 

c. PHP 

d. ASP VBScript 

e. ASPNET C# 

f. JavaScript 

g. XML 

h. XSLT 

i. CSS 

j. JSP 

(Ali Akbar ; 2006 : 11-12 ) 

II.4.1 Database   

 Database adalah kumpulan file yang saling berkaitan. Pada model data 

relational, hubungan antatfile direlasikan dengan kunci relasi ( rekation key ) yang 

merupakan kunci utama dari masing-masing file. Perancangan database yang tepat 

akan menyebabkan Dbase III Plus atau FoxBox dan paket program relational 

lainnya akan bekerja secara optimal. Relasi antara 2 file atau 2 tabel dapat 

dikatagorikan menjadi 3 macam. Demikian pula untuk membantu 

menggambarkan relasi secara lengkap terdapat juga beberapa relasi dalam 

hubungan atribut yang ada di dalam 1 atau 2 file, yaitu sebagai berikut : 

a. One to one relationship 2 file 
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Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding 

satu. Seperti pada pelajaran privat dimana satu guru mengajar satu siswa dan 

siswa hanya diajari oleh satu guru. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan 

tanda lingkaran untuk menunjukkan tabel dan relasi antara keduanya diwakilkan 

dengan tanda panah tunggal. 

 

 

 

 

b. One to many relationship 2 file 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah salah satu 

berbanding banyak atau dapat pula dibalik, banyak lawan satu. Seperti pada 

system pengajaran di sekolah dasar, di mana satu guru mengajar banyak siswa dan 

siswa hanya diajari oleh satu guru. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan 

tanda lingkaran untuk menunjukkan table relasi antarkeduanya diwakili dengan 

tanda panah ganda untuk menunjukkan hubungan banyak tersebut. 

 

  

 

Sumber: ( Tata Sutabri S.Kom ; 2004 : 209) 

Pengajar Siswa 

Pengajar Siswa 

Gambar  II.5.1. One to one relationship 2 file 

Sumber : (Tata Sutabri S.Kom , 2004:208-209) 

Gambar  II.5.2. One to many relationship 2 file 
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c. Many to many relationship 2 file 

 Hubungan anatara file pertama dengan file kedua adalah banyak 

berbanding banyak. Seperti pada system pengajaran di perguruan tingi, dimana 

suatu dosen mengajar banyak banyak mahasiswa dan mahasiswa diajari oleh 

banyak dosen. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda lingkaran 

untuk menunjukkan table relasi anatrkeduanya diwakilkan dengan tanda panah 

ganda untuk menunjukkan hubungan banyak tersebut. 

 

 

 

 

 

d.   Relasi one to one 2 atribute dalam 1 file. 

 Hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain dalaam satu file 

yang sama mempunyai hubungan satu lawan satu. Misalnya atribut nomor 

pegawai yang unik dan atribut satu lawan satu. Satu nomor pegawai hanya satu 

nomor KTP, tidak ada yang berganda. 

 

  

 

 

 

Pengajar Siswa 

Nomor KTP Nomor 

Pegawai 

Gambar II.5.3. Many to many relationship 2 file 

Sumber: ( Tata Sutabri S.Kom ; 2004 : 209-210 ) 

 

Gambar  II.5.4.  Relasi one to one 2 atribut dalam 1 file 

Sumber: (Tata Sutabri S.Kom ; 2004:210) 
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e.    Relasi many to one 2 attribute dalam 1 file. 

Hubungan anatara satu atribut dengan atribut lainnya dalam 1 file yang 

sama mempunyai hubungan satu lawan banyak. Misalnya pada satu alamat 

pegawai terdapat puluhan pegawai kantor tersebut, maka hubungan antara atribut 

alamat pegawai dengan nomor pegawai adalah satu alamat menunjukkan banyak 

pegawai. 

 

 

 

 

f. Relasi many to many 2 attribute dalam 1 file 

Hubungan antara satu dengan atribut yang lain dalam 1 file yang sama 

mempunyai hubungan banyak lawan banyak. Misalnya pada satu alamat pegawai 

terdapat puluhan pegawai kantor tersebut dan beberapa pegawai punya nama yang 

sama yang mempunyai alamat berbeda. Maka hubungan antara atribut alamat 

pegawai dengan nama pegawai adalah beberapa alamat menunjukkan nama 

pegawai yang sama dan sebaliknya. 

 

 

 

Nomor 

Pegawai 

Alamat 

Pegawai 

Alamat 

Pegawai 

Nomor 

Pegawai 

Gambar II.5.6. Relasi many to many 2 attribute dalam 1 file 

Sumber: ( Tata Sutabri S.Kom ; 2004 : 211 ) 

 

Gambar II.5.5. Relasi many to one 2 attribute dalam 1 file  

Sumber: ( Tata Sutabri S.Kom ; 2004 : 210 ) 
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II.5. MySQL 

MySQL (My Strukture Query Language) atau yang biasa baca “mai-se-

kuel” adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source, artinya 

siapa saja boleh menggunakannya dan tidak dicekal. Saat ini mendengar open 

source, kita ingat dengan sistem opearsi hamdal keturunan Unix, yaitu Linux. 

(Bunafit Nugroho, 2004 :29) 

MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux. Karena 

sifatnya yang open source, dia dapat dijalankan pada semua platform baik 

Windows maupun Linux. Selain itu MySQL juga merupakan program pengakses 

database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi 

User (Banyak Pengguna). Saat ini databae MySQL telah digunakan hampir oleh 

semua programmer database, apalagi dalam pemrograman web. (Bunafit 

Nugroho, 2004 :29) 

Kelebihan lain dari MySQL adalah ia menggunakan bahasa Query standart 

yang dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah suatu bahasa 

permintaan yang terstukturyang telah distandarkan untuk semua program 

pengakses database seperti Oracle, Progres SQL, SQL Server, dan lain-lain. 

(Bunafit Nugroho, 2004 :29) 

Sebagai sebuah program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan 

sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface). MySQL dapat didukung oleh 

hampir semua program aplikasi baik yang open source seperti PHP maupun yang 

tidak , yag ada platform Windows seperti Visual Basic, Delfi, dan lainnya. 
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Program-program yang menngunakan bahasa SQL, antara lain : 

a. MySQL  

b. Progres SQL  

c. Oracle 

d. SQL Server 97, 2000 

e. Interbase 

Program-program aplikasi pendukung MySQL, antara lain : 

a. PHP (Page Hipertext Preprosesor) 

b. Visual Delfi 

c. Visual Basic 

d. Cold Fusion, dll 

 (Bunafit Nugroho, 2004 : 30) 

 

II.6. Unified Modeling Language (UML) 

UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu alat bantu yang 

sangat handal didunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini 

disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang 

memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru ata visi 

mereka dalam bentuk yang baku, mudah  dimengerti serta dilengkapi dengan 

mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka dengan yang lain. (Munawar, 2005 : 17) 

Diagram uml terdiri atas beberapa bagian yaitu : 
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a. Use Case Diagram 

Use Case adalah alat bantu terbaik guna mentimulasi pengguna potensial 

untuk mengatakan tetang suatu sistem dari sudut pandangnya. Tidak selalu mudah 

bagi pengguna untuk menyatakan bagaimana mereka bermaksud menggunakan 

sebuah sistem. Karena sistem pengembangan tradisional sering ceroboh dalam 

melakukan analis, akibatnya pengguna seringkali susah menjawabnya tatkala 

dimintai masukkan tentang sesuatu. ( Munawar; 2005 : 64 ) 

b. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan peristiwa pada 

sebuah scenario. Diagram ini menunjukan sejumlah contoh objek dan message 

(pesan) yang diletakkan diantara obyek-obyek ini dalam use case. (Munawar, 

2005 : 87) 

Komponen utama sequence diagram terdiri atas obyek yang dituliskan 

dengan kotak segiempat bernama message diwakili oleh garis dengan tanda panah 

dan waktu yang ditunjukan dengan progress vertical. (Munawar, 2005 : 87) 

c. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah teknik untuk mendiskripsikan logika prosedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity Diagram mempnyai 

peran seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah 

activity diagram bisa mendukung perilaku pararel sedangkan flowchart tidak bisa. 

(Munawar, 2005 : 109) 
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 Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan pada saat pembuatan 

activity diagram. Simbol – simbol yang sering dipakai pada Activity Diagram 

yaitu : 

 

Simbol Keterangan 

 Titik awal 

 
Titik akhir 

 Activity 

 
Pilihan untuk mengambil keputusan 

 Fork; digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang 

dilakukan secara paralel atau untuk menggabungakan dua 

kegiatan paralel menjadi satu. 

 
Rake ; menunjukkan adanya dekomposisi 

 Tanda waktu 

 
Tanda pengiriman 

 
Tanda penerimaan 

 
Aliran akhir (Flow Final) 

 

Tabel II.1 Simbol – simbol yang sering dipakai pada Activity Diagram 

(Sumber : Munawar, 2005:109) 


