
 

 21  Universitas Internasional Batam 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Perancangan aplikasi berbasis web ini dilakukan melalui beberapa 

pertimbangan dari sejumlah referensi yang telah dipelajari penulis sebelumnya, 

diantaranya yaitu: 

1. Salah satu jurnal penelitian yang disusun oleh (Utami, 2015) berjudul 

“SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PASIEN PADA KLINIK 

KELUARGA DEPOK” merupakan salah satu penelitian yang digunakan 

sebagai referensi utama bagi penulis. Penelitian yang disusun bertujuan 

untuk menciptakan sistem yang dapat digunakan oleh klinik agar dapat 

menjalankan proses pelayanannya kepada masyarakat dengan lebih baik. 

Perancangan sistem informasi klinik ini berguna untuk mempermudah 

petugas melakukan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan e2fisien 

dibandingkan sistem sebelumnya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang prima. 

2. Jurnal kedua yang digunakan sebagai referensi oleh penulis adalah 

penilitian yang berjudul “PERANCANGAN SISTEM ADMINISTRASI 

DAN REKAM MEDIS KLINIK GIGI” oleh (Kameswara, Christyono, & 

Isnanto, 2013). Penilitian ini bermaksud untuk memberikan akses kepada 

sebuah sistem untuk pasien mendaftar berobat, perawatan secara berkala 

dengan data pribadi pasien. Dalam penelitian tersebut dirancang sistem 

berguna sebagai pencegah kesalahan yang biasa terjadi dalam prosedur 

pelaksaan pengelolaan data dan memasukkan data pasien dengan tepat. 
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3. Jurnal penelitian yang berjudul “IMPELEMENTASI DAN 

PERANCANGAN PERPUSTAKAAN ONLINE (DIGITAL 

LIBRARY) DENGAN SLIMS (SENAYAN LIBRARY SYSTEM 

UNTUK OTOMASI KEBUTUHAN PENGGUNAAN STUDI KASUS 

PERPUSTAKAAN STKIP PGRI SUMBAR” digunakan oleh penulis 

sebagai salah satu pertimbangan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam 

penelitian ini menjelaskan teknologi informasi sangat berhubungan erat 

dengan pelayanan umum. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem 

 Pengertian sistem adalah elemen, komponen atau subsistem yang 

berkumpul, saling berintegrasi juga berinteraksi agar dapat mencapai tujuan 

tertentu (Koes I & Ratnaningsih, 2014). Dalam hal ini, (Iswandy, 2015) 

mengatakan, sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling melengkapi. Dan (Daud & 

Windana, 2014) juga menjelaskan bahwa bagian-bagian yang menjadi sebuah 

perangkat yang terkoordinasi agar dapat mencapai tujuannya. (Alannita & 

Suaryana, 2014) menjelaskan, sistem merupakan sumber daya yang terkait antar 

satu sama lain untuk mencapai tujuan. (Hasyim, Hidayah, & Latisuro, 2014) juga 

mengemukakan bahwa kumpulan elemen yang saling berinteraksi agar dapat 

mencapai tujuannya merupakan definisi sebuah sistem. 

2.2.2 Data 

Sesuatu yang bagi penerimanya tidak memiliki arti atau masih memerlukan 

pengolahan merupakan sebuah data. Data dapat berupa suatu keadaan, gambar, 

huruf, matematika, angka, bahasa maupun bentuk-bentuk lain yang dapat 
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digunakan menjadi bahan melihat lingkupan, kejadian ataupun suatu konsep dan 

juga obyek (Iswandy, 2015). Gagasan serupa juga dikemukakan (Sutopo, Cahyadi, 

& Arifin, 2016), menegaskan fakta atau juga bahan keterangan merupakan sebuah 

data. Data adalah fakta dengan keejelasan lingkup, tempat, dan waktunya.  Juga 

ditegaskan oleh (Budiman, 2017), sesuatu yang tidak dapat digunakan atau belum 

diolah sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.  

Ditegaskan juga oleh (Muslih & Purnama, 2013), deskripsi tentang sebuah benda, 

aktivitas, kejadian ataupun transaksi dimana yang tidak memiliki arti atau pengaruh 

kepada pemakai merupakan sebuah data. 

2.2.3 Informasi 

 Definisi informasi menurut (Koes I & Ratnaningsih, 2014) adalah hasil 

olahan data yang menjadi sebeuah bentuk yang bermanfaat untuk mengambil 

keputusan bagi penerimanya sekarang ataupun kedepannya. Juga ditegaskan oleh 

(Hasyim et al., 2014), hasil pengolahan data yang menghasilkan sesuatu yang lebih 

berguna dan lebih bermakna bagi penerimanya yang mampu menjelaskan suatu 

kejadian yang nyata untuk mengambil keputusan. (Alannita & Suaryana, 2014), 

menyatakan suatu data yang terorganisir sehingga dapat mendukung sebuah 

keputusan disebut informasi. (Iswandy, 2015) juga mengemukakan bahwa data 

yang telah melewati proses pengolahan sehingga menjadi sesuatu yang memiliki 

manfaat bagi penggunanya baik pada saat itu maupun di saat mendatang. 

Sedangkan (Jayanti & Iriani, 2014), menyatakan bahwa hasil pengolahan dari 

sebuah data yang memiliki prinsip sebagai nilai yang lebih dari data mentah. 
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2.2.4 Sistem Informasi 

 Suatu alat yang berguna untuk menampilkan informasi dengan proses 

sedimikian rupa agar dapat bermanfaat oleh penerimanya, dan juga menyatakan jika 

sistem informasi didalam sebuah organisasi yang dapat menyatukan kebutuhan 

transaksi harian melalui pengolahan untuk mendukung operasi organisasi bersifat 

manajerial dari sebuah organisasi agar dapat menyediakan laporan yang diperlukan 

untuk pihak-pihak luar (Koes I & Ratnaningsih, 2014). Dalam hal ini, (Andoyo & 

Sujarwadi, 2014) menjelaskan bahwa kelompok dari rangkaian sistem dalam suatu 

organisasi dimana terdiri dari kumpulan komponen berbasis komputer ataupun 

manual yang digunakan sebagai penghimpun dan penyedia data-data yang memiliki 

informasi untuk digunakan ataupun kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak 

dimana jika dihubungkan dapat menghasilkan dan memproses data menjadi sebuah 

informasi yang berguna. Dijelaskan juga oleh (Alannita & Suaryana, 2014), definisi 

dari sistem informasi dapat ungkapkan sebagai penggunaan komputer sebagai 

teknologi yang mampu memberikan informasi untuk pihak yang membutuhkan 

didalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut (Utomo, 2013), sistem informasi 

secara teknis berfungsi sebagai komponen-komponen yang saling terkait satu sama 

lain menjadi suatu perangkat untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan 

melakukan distribusi informasi yang dapat membantu mendukung sebuah 

organisasi dalam pengambilan keputusan dan kontrol. Dan juga dikemukakan oleh 

(Iswandy, 2015), bahwa dapat dilihat sistem informasi memiliki dua segi. Segi fisik 

yang dapat didefinisikan sebagai perangkat keras, perangkat lunak dan 

penggunanya menjadi sebuah sususan untuk saling mendukung agar dapat 

menghasilkan suatu produk.  
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2.2.5 Aplikasi Web 

2.2.5.1 Pengertian Aplikasi 

 Definisi dari aplikasi adalah rancangan sistem yang diterapkan menjadi 

sebagai pengolah data yang memiliki aturan atau menggunakan bahasa 

pemrograman tertentu sebagai ketentuannya (Abdurahman & Riswaya, 2014). 

Dalam hal ini (Juansyah, 2015) juga menjelaskan aplikasi dapat diartikan sebagai 

program yang sudah siap untuk dijalankan sebagai pelaksana suatu fungsi untuk 

pengguna jasa aplikasi tersebut dan juga kesertaan aplikasi lain untuk sebuah 

sasaran yang diinginkan. Dan juga menurut (Listianto, Fauzi, Irviani, & Kasmi, 

2017), perangkat lunak yang merupakan sebuah bagian yang dapat digunakan 

sebagai penyelesai masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh pengguna melalui 

kemampuan sebuah komputer dapat diartikan sebagai aplikasi. Sedangkan menurut 

(Arif, Wanda, & Masudi, 2013), dari kata application dimana memiliki arti sebagai 

penerapan, lamaran, penggunaan. Istilah aplikasi dapat dijelaskan sebagai suatu 

program yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi bagi pengguna aplikasi 

tersebut dan juga mencapai sasaran yang diinginkan. 

2.2.5.2 Website 

Halaman-halaman yang terkumpul pada sebuah domain yang memiliki 

informasi dapat diartikan sebagai website (Prayitno & Safitri, 2015). Website (situs 

web) dapat didefiniskan sebagai wadah penyimpanan data maupun informasi yang 

memiliki topik tertentu yang memiliki alamat (URL) (Nugroho & Purnama, 2014). 

Juga dijelaskan oleh (Andoyo & Sujarwadi, 2014), kumpulan halaman yang 

mempresentasikan informasi berupa teks, gambar diam maupun bergerak, animasi 

suara, video ataupun gabungan dari keseluruhannya baik dalam bentuk statis 
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maupun dinamis yang dapat menjadi sebuah rangkaian yang terakit dimana masing-

masing terhubung oleh jaringan-jaringan halamannya dapat disebut sebagai website 

ataupun situs. Website didefinisikan sebagai kumpulan halaman yang memiliki file-

file terkait satu sama lain (Rivai & Sukadi, 2013). Sedangkan menurut (Hendini, 

2016), file-file dengan bahasa pemrograman didalamnya yang berhubungan agar 

dapat menampilkan informasi dalam berupa gambar bergerak dan tidak bergerak 

dan suara ataupun gabungan dari keseluruhannya yang dapat bersifat statis maupun 

dinamis merupakan pengertian Website. 

3.2.6. Pengertian Basis Data (Database) 

Basis data yang biasa disebut sebagai database dapat didefinisikan sebagai 

tempat berkumpulnya data yang saling berhubungan. Data tersebut terdapat dalam 

bentuk tabel-tabel yang memiliki relasi satu sama lain, yang pada tiap tabel 

memiliki kolom sebagai penghubung satu sama lain (Prayitno & Safitri, 2015). 

Dijelaskan juga oleh (Nugroho & Purnama, 2014), basis data atau juga dapat 

disebut database merupakan kumpulan elemen-elemen data yang terintegrasi dan 

berhubungan secara logika. Database adalah kumpulan data yang saling 

berhubungan (relasi) diungkapkan oleh (Yehendra et al., 2015). Dalam hal ini, 

dijelaskan juga oleh (Rivai & Sukadi, 2013) basis data diartikan sebagai 

sekumpulan data yang memiliki informasi tentang satu maupun beberapa object. 

Sedangkan menurut (Hendini, 2016), definisi dari database adalah tabel-tabel yang 

memiliki relasi dengan kunci yang dimiliki setiap tabel sebagai penunjuk relasi 

tersebut. 
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3.2.7. Flowchart 

Flowchart merupakan langkah-langkah kerja yang memiliki urutan atau 

gambar dari sebuah proses berupa simbol-simbol yang tersusun secara sistematis 

(Iswandy, 2015).  

 Tabel 1 Simbol-simbol pada Flowchart 

Simbol Nama Fungsi  

 
Terminator 

Awal/akhir proses  

 Garis Alir (Flow 

Line) 

Arah aliran program  

 

Preparation 
Proses inisialisasi  

 Proses 

Proses 

perhitungan/proses 

pengolahan data 

 

 

Input/Output 

Data 

Proses input/output 

data, parameter, 

informasi 

 

 

Predefined 

Process  

(Sub Program) 

Permulaan sub 

program/proses 

menjalankan sub 

program 

 

 

Decision 

Perbandingan 

pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan 

untuk langkah 

selanjutnya 
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Dan juga menurut flowchart digambarkan dengan menggunakan lambang-lambang 

atau anotasi seperti segi empat, belah ketupan atau oval, untuk menyatakan masing-

masing fungsi atau operasinya. Sedangkan menurut (Solikin, 2018), flowchart 

merupakan aliran atau arus yang terdapat didalam program atau prosedur logika 

sistem yang digambarkan melalui bagan. 

 On Page 

Connector 

Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada satu 

halaman 

 

 
Off Page 

Connector 

Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada halaman 

berbeda 

 

 

Magnetic Tape 

Unit 

Memasukkan atau 

mengeluarkan dari atau 

ke sebuah pita magnetic 

 

 Document 

Input dari dokumen 

dalam bentuk kertas 

atau output yang 

dicetak ke kertas 

 

 

Database 

Basis data  

 

Display 

Menyatakan perangkat 

output seperti monitor, 

printer 

 

 

Manual 

Operation 

Pengolahan yang 

dilakukan secara 

manual 
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3.2.8. Activity Diagram 

Activity Diagram menyediakan gambaran visual dari aliran aktivitas, baik 

dalam sistem, bisnis, alur kerja atau proses lainnya. Diagram ini berfokus kepada 

kegiatan apa yang dilakukan dan siapa (atau apa) yang bertanggung jawab atas 

kinerja dari kegiatan tersebut. Dalam banyak hal, diagram ini memainkan peran 

yang mirip dengan diagram alur, tetapi perbedaan utama mereka dan notasi 

flowchart adalah bahwa mereka mendukung perilaku secara paralel (Utomo, 2013). 

Dalam hal ini (Hendini, 2016), mengemukakan bahwa Activity Diagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis. Sedangkan menurut (Andita, Rachmatullah, Akbar, Permata, & 

Mulyaningsih, 2016), Activity Diagram menyediakan gambaran visual dari aliran 

aktivitas, baik dalam sistem, bisnis, alur kerja, atau proses lainnya. Dikemukakan 

juga oleh (Listyorini & Widodo, 2013) bahwa Activity Diagram merupakan bagian 

dari penggambaran sistem secara fungsional karena di dalamnya dijelaskan tentang 

proses-proses logika atau fungsi yang terimplementasi oleh kode program. 

3.2.9. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah bagian yang menunjukkan 

hubungan antara entity yang ada dalam sistem (Yehendra et al., 2015). 

Tabel 2 Simbol-simbol pada ERD 

Simbol Nama Fungsi 

 
Entitas 

Mewakili sebuah entitas 

 
Atribute 

Mewakili sebuah atribut 
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Dijelaskan juga oleh (Iswandy, 2015), bahwa Entity Relationship Diagram (ERD) 

memiliki dua komponen utama yaitu Entitas (Entity) dan Relasi (Relation). Kedua 

komponen ini, masing-masing dilengkapi dengan sejumlah atribut yang 

mempresentasikan seluruh fakta yang ada di dunia nyata. Sedangkan menurut 

(Pascapraharastyan, Supriyanto, & Sudarmaningtyas, 2014), pengertian ERD 

adalah suatu teknik dokumentasi yang digunakan untuk menyajikan relasi antar 

entitas dalam sebuah sistem. Dan juga menurut (Purnamasari, 2013), ERD (Entity 

Relationship Diagram) merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar 

data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. Sedangkan menurut (Suharyanto, Chandra, & Gunawan, 

2017), ERD adalah jenis model basis data berdasarkan pengertian suatu entitas 

dunia nyata dan hubungan di antara mereka. 

2.2.10 ASP.NET MVC  

ASP.NET MVC adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun 

sebuah aplikasi web yang menerapkan konsep MVC (Model-View-Controller) 

dalam kerangka kerjanya. Model adalah kumpulan kelas yang menggambarkan cara 

kerja data beserta dengan business rules bagaimana data dapat diubah dan 

dimanipulasi. View adalah tampilan antarmuka dari sistem. Controller adalah 

 
Relasi 

Belah Ketupat mewakili 

sebuah relasi 

 

Garis 

Garis menghubungkan atribut 

dengan kumpulan entitas dan 

kumpulan entitas dengan relasi
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kumpulan kelas yang menangani komunikasi dari user yang berisi logika (Allen, 

Matson, Wilson, & Galloway, 2014). 

2.2.11 HTML 

 HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language dan berguna 

untuk menampilkan halaman web (Prayitno & Safitri, 2015). HTML adalah suatu 

bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. HTML dirancang untuk 

digunakan tanpa tergantung pada suatu platform tertentu (platform independent) 

(Nugroho & Purnama, 2014). Juga dijelaskan oleh (Andoyo & Sujarwadi, 2014), 

HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat suatu situs web atau 

home page, setiap dokumen dalam web ditulis dengan format HTML. Dalam hal ini 

(Rivai & Sukadi, 2013) mengungkapkan bahwa HTML (Hyper Text Markup 

Language) adalah suatu format data yang berisi mengenai satu atau beberapa 

object. Dan (Jayanti & Iriani, 2014) menyatakan bahwa HTML merupakan bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk menampilkan dokumen pada browser dalam 

sebuah web. HTML bertujuan untuk mendefinisikan struktur dokumen web dan tata 

letak tampilan. 

2.2.12 Javascript 

Javascript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat 

program yang digunakan agar dokumen HTML yang ditampilkan dalam browser 

menjadi lebih interaktif, tidak sekedar indah saja (Prayitno & Safitri, 2015). Dalam 

hal ini juga dijelaskan oleh (Rivai & Sukadi, 2013), Javascript adalah bahasa 

pemrograman sederhana karena bahasa ini tidak dapat digunakan untuk membuat 

aplikasi ataupun applet. Dengan Javascript kita dapat dengan mudah membuat 

sebuah halaman web yang interaktif. Sedangkan menurut (Nandari & Sukadi, 
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2014), Javascript adalah suatu format data yang digunakan untuk membuat 

dokumen hypertext yang dapat dieksekusi dari satu platform komputer ke platform 

komputer lainnya tanpa perlu melakukan suatu perubahan apapun dengan suatu alat 

tertentu. 

2.2.13 Entity Framework 

Entity Framework adalah object-relational mapping (ORM) yang 

memahami bagaimana cara menyimpan object .NET kedalam database yang 

relasional dan cara mengambil kembali object tersebut menggunakan LINQ query 

(Allen et al., 2014). 

2.2.14 Database Management System (DBMS) 

DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan pada pemakai 

membuat, memelihara, mengontrol dan mengakses basis data dengan cara yang 

praktis dan efisien. Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak 

komputer yang digunakan untuk membuat dan mengontrol sebuah database 

(Sugiarti et al., 2015). Dan juga dijelaskan oleh (Hasyim et al., 2014), Database 

Management System atau disingkat DBMS adalah perangkat lunak (software) yang 

berfungsi untuk mengelola database. Sedangkan menurut (Nurbayan & Asep 

Deddy S., 2015), Database Management System adalah suatu program komputer 

yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi dan 

memperoleh data/informasi dengan praktis dan efisien. 

2.2.15 Web Server 

Web Server adalah “Server Web (Web Server) merujuk pada perangkat keras 

(Server) dan perangkat lunak yang menyediakan layanan akses kepada pengguna 

melalui protokol komunikasi HTTP ataupun variannya (sepert FTP dan HTTPS) 
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atas berkas-berkas yang terdapat pada suatu URL ke pemakai” (Prayitno & Safitri, 

2015). Dijelaskan juga oleh (Nugroho & Purnama, 2014), web server adalah 

berguna untuk mensimulasikan sebuah server sebenarnya (online) dan untuk 

pembuatan web online, membutuhkan sebuah web server local (localhost). Dan 

web server adalah tempat anda mendapatkan halaman web dan data yang 

berhubungan dengan website yang anda buat, sehingga data dapat diakses dan 

dilihat oleh orang lain (Rivai & Sukadi, 2013). Juga menurut (Sutopo et al., 2016), 

web server adalah sebuah bentuk server yang khusus digunakan untuk menyimpan 

halaman website atau homepage. Sedangkan menurut (Wulandari & Aprilia, 2015), 

web server merupakan software yang memberikan layanan data yang berfungsi 

menerima HTTP dan HTTPS dari klain yang dikenal dengan browser web dan 

mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang 

umumnya berbentuk dokumen HTML. 

2.2.16 Internet Information Services (IIS)  

 Internet Information Services (IIS) merupakan web server local yang 

terdapat didalam visual studio untuk sistem operasi windows. IIS memungkinkan 

website yang kita buat dapat berjalan pada port yang berbeda (Allen et al., 2014). 
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