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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem menurut Moscove (2013) yaitu suatu entitas atau kesatuan yang 

memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Bedasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

sebuah sistem adalah sekumpulan elemen yang terintegasi dan bekerja bersama 

guna mencapai suatu tujuan tertentu.  

 

2.1.2 Konsep Dasar Informasi 

2.1.2.1 Pengertian Informasi 

Informasi menurut Romney dan Steinbart (2015) adalah data yang sudah 

dikelola dan di proses yang bertujuan untuk memberikan sebuah makna dan 

membantu dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang membutuhkan 

data detil atau informasi lengkap. 

 

2.3 Konsep Sistem Informasi 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Laudon (2012) sistem informasi adalah komponen-komponen 

yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, 
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mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa, dan visualisasi pada 

sebuah organisasi.  

Bedasarkan dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem 

informasi merupakan suatu sistem yang mempunyai kemampuan untuk 

mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media 

untuk menampilkan informasi. 

 

2.4 Konsep Sistem Keuangan 

2.4.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Rochmawati dan Valeria (2014) akuntansi adalah suatu proses 

yang dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan pimpinan perusahaan 

atau instansi guna menjalankan operasi perusahaan. Melalui akuntansi, informasi 

perusahaan dapat dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam 

bidang tersebut. 

2.4.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015) sistem informasi akuntansi adalah 

sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah 

data untuk menghasilkan suatu informasi. 

Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi dapat mencatat dan mengelola 

data keuangan yang ada demi proses keuangan yang rapi dan tertata. 
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2.4.3 Pengertian Dashboard Information System 

Menurut Meta dan Suliyanih (2013) Dashboard Information System adalah 

suatu model antarmuka sistem informasi yang dianalogikan seperti dashboard 

sebuah mobil yang mudah untuk dipelajari.  

Dashboard dapat mengkomunikasikan informasi penting dengan cepat yang 

sangat berguna untuk user. Informasi yang dapat ditampilkan seperti total dana 

masuk, dana keluar, donatur terbaru dan sebagainya. 

 

2.5 Teori Khusus 

2.5.1 Pengertian Internet 

Menurut Abdul dan Rizki (2017) internet merupakan jaringan fisik dari 

berbagai perangkat komputer yang terhubung secara global. Singkatnya, internet 

mewakili kehadiran dalam dunia komputerisasi. 

2.5.2 Pengertian HTML 

Menurut Fajar Junaedi EP (2013) HTML (Hyper Text Markup Language) 

adalah suatu format data yang digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang 

dapat dieksekusi dari satu platform komputer ke platform komputer lainya tanpa 

perlu melakukan suatu perubahan apapun dengan suatu alat tertentu. 

2.5.3 Pengertian PHP 

Menurut M. Bramer (2015) PHP adalah bahasa pemrograman yang di 

desain untuk era web atau world wide web, PHP juga dapat dikatakan sebagai 

pelengkap dari HTML. 
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2.5.4 Pengertian Database 

Menurut Dwi dan Siska (2014) database atau basis data adalah suatu sistem 

penyusunan atau pengelola record-record dengan menggunakan komputer untuk 

menyimpan dan memelihara data secara operasional lengkap sebuah organisasi atau 

perusahaan. 

2.5.5 Pengertian Browser 

Menurut Sutarman (2013) browser merupakan suatu program yang 

dirancang untuk mengambil informasi informasi dari suatu server computer pada 

jaringan internet.Jadi untuk mengakses web diperlukan suatu program yaitu Web 

Browser atau bisa disebut Browser saja. 

2.5.6 Pengertian Bootstrap 

Menurut Snig Bhaumik (2015), Bootstrap adalah framework frontend 

website untuk pengembangan yang lebih cepat dan lebih mudah. Bootstrap 

menggunakan HTML, CSS dan Javascript. 

2.5.7 Pengertian JQuery 

Menurut Aloysius Sigit W. (2011) Jquery adalah library atau kumpulan 

kode JavaScript yang siap pakai. Keunggulan menggunakan Jquery dibandingkan 

dengan JavaScript standar yaitu Jquery dapat menyederhanakan kode JavaScript 

dengan cara memanggil fungsi yang disediakan oleh Jquery tersebut. 

2.5.8 Pengertian Activity Diagram 

Pengertian Activity Diagram menurut Satzinger et al (2013) adalah sebuah 

tipe dari diagram workflow yang menggambarkan tentang aktivitas dari pengguna 

ketika melakukan setiap kegiatan  dan aliran sekuensial. 
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Tabel 1 

Simbol Diagram Activity 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Initial Node Titik awal diagram 

2 

 

Final Node 
Titik akhir diagram 

3 

 

Decision 
Pilihan untuk mengambil 

keputusan 

4 

 

Action 
Simbol yang menampilkan 

aktivitas interaksi antar kelas 

5 

Title

Function

P
h
as
e

 

Swimlane 

Pemisah organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap 

aktivitas yang terjadi 

 

2.5.9 Pengertian Use Case Diagram 

Menurut Satzinger, Jackson dan Burd (2013) use case diagram adalah 

sebuah diagram yang yang berfungsi untuk menunjukkan peran dari berbagai 

pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem tersebut. 
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Tabel 2 

Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Peran pengguna yang akan 

berinterkasi pada use case 

2 

 

Generalization 

Relasi antara objek anak dengan 

objek induknya 

3 
 

System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem 

4  Use Case 

Deskripsi dari  aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem untuk 

menghasilkan hasil bagi aktor 

 

2.5.10 Pengertian Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Brady dan Loonam (2014), Entity Relationship Diagram (ERD) 

merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu 

organisasi, biasanya oleh Sistem Analisis dalam tahap analisis persyaratan proyek 

pengembangan system.  

Tabel 3 

Simbol Entity Relationship Diagram 

No Simbol Keterangan 

1 Entitas Entitas adalah sebuah kesatuan objek lain, 

setiap entitas dibatasi oleh atribut. 

Agus, Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development, 2018. 
UIB Repository © 2018



10 
 

                            Universitas Internasional Batam 

2 Atribut Atribut merupakan sifat atau karakteristik 

dari suatu entittas yang menyediakan 

penjelasan secara rinci. 

3 Relasi Menyatakan himpunan relasi. 

4 Document Document sebagai penanda dari sebuah 

dokumen atau laporan. 

5 Manual Input Manual input adalah sebuah proses dimana 

user memasukkan informasi secara 

manual. 

6 Database Simbol Database menyatakan basis data. 

 

2.5.11 Pengertian Sequence Diagram 

Menurut Haviluddin (2015) Sequence Diagram menggambarkan interaksi 

antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Sequence diagram merupakan 

gambaran tahap demi tahap termasuk kronologi perubahan secara logis yang 

dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai  dengan use case diagram. 
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Tabel 4 

Simbol Sequence Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Lifeline 

Pengguna yang berinteraksi 

dengan sistem dan ditempatkan 

dibagian atas diagram 

2 

 

Object lifelinne 

Objek yang berpartisipasi secara 

berurutan dengan mengirimkan 

atau menerima pesan 

3 

 

Activation 

Simbol yang menandakan ketika 

suatu objek mengirim atau 

menerima pesan 

4 
 

Message 
Masukan ke objek yang dituju 

pada arah panah 

5 
 

Return Message 
Keluaran ke objek yang dituju 

pada arah panah 

6 

 

Boundary Merupakan luaran sistem yang 

bertemu langsung dengan user. 

7 

 

Entity  Menggambarkan sebuah benda, 

dokumen atau proses. 

 

 

 

 

 

Agus, Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development, 2018. 
UIB Repository © 2018




