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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang penulis laksanakan menggunakan beberapa 

referensi antara lain : 

1. Dalam penelitian oleh R. N. Hidayat, Sutanto, & Shintawati (2016)

berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pengendalian Dokumen

Sertifikat Kapal Berbasis Web Pada PT. Rukina Sukses Abadi”

menjelaskan pembuatan aplikasi berbasis web yang membantu staff

admin dalam proses manajemen sertifikat kapal untuk mengetahui

tanggal expired sertifikat, sehingga staff admin akan melakukan

perpanjangan masa berlaku sertifikat sebelum sertifikat tersebut habis

masa berlakunya.

2. Dalam penelitian oleh  Prabowo & Syani (2017) berjudul “Sistem

Informasi Pengolahan Sertifikat Berbasis Web Di Divisi Training

Seamolec” menjelaskan tentang pembuatan sistem yang dapat

membantu untuk melakukan proses pencetakan sertifikat secara

otomatis dimana karyawan akan memasukkan data kegiatan, data

peserta dan mendesain format sertifikat menggunakan microsoft

publisher dimana nama peserta dan kegiatan peserta yang tercantum

didalam sertifikat akan muncul otomatis dan karyawan akan langsung

mencetak sertifikat sekaligus berdasarkan data peserta dan kegiatan

yang sudah diinput terlebih dahulu.

3. Kemudian selanjutnya dalam penelitian yang berjudul “Sistem

Penerbitan Sertifikat PT. Sucofindo” oleh Soleman, Sengkey, &
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Jacobus (2018) menjelaskan tentang pembuatan aplikasi yang dapat 

memudahkan dan mempercepat proses penerbitan sertifikat atau surat 

intruksi kerja untuk surveyor lapangan sehingga tidak perlu jauh-jauh 

mengunjungi kantor dikarenakan aplikasi ini dapat diakses dimana 

saja. 

4. Dalam penelitian  yang berjudul “Sistem Informasi Lembaga 

Sertifikasi Profesi STIKI Malang untuk Pengelolaan Sertifikasi 

TIK” oleh F. H. P. Putra (2017) menjelaskan tentang peran sebuah 

sistem informasi administrasi guna memudahkan proses pengelolaan 

kegiatan dimulai dari proses pendaftaran, pembayaran, penjadwalan, 

rekap asesmen hasil sertifikasi hingga validasi sertifikat.  

5. Kemudian pada penelitian berjudul “Analisis dan Implementasi 

Sistem Informasi Sertifikasi di Bidang Kompetensi dan 

Pengelolaan Kelembagaan Pada Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan” oleh Rahman & 

Ibrahim (2018), menjelaskan pembuatan aplikasi berbasis web yang 

akan menampilkan informasi yang berkaitan dengan data instansi, 

sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan ketenangan, serta 

pengelolaan sumber belajar dan kerjasama untuk dapat diakses dengan 

mudah bagi pegawai maupun pihak terkait.  

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, berikut ini adalah tabel penelitian 

sebagai bahan pembanding penelitian terdahulu terhadap sistem yang akan 

dikembangkan (Lihat pada Tabel 1). 
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Tabel 1: Kesimpulan Tinjauan Pustaka 

Penelitian Kesimpulan Penelitian 

Hidayat, 

Sutanto, & 

Shintawati 

(2016) 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi pengendalian dokumen 

sertifikat Kapal Berbasis Web yang digunakan untuk 

menampilkan peringatan dokumen sertifikat yang akan 

expired, sehingga membantu karyawan agar tidak terlambat 

dalam melakukan perpanjangan sertifikat kapal.  

Prabowo & 

Syani (2017) 

Dengan menggunakan sistem pengolah sertifikat ini, 

karyawan divisi training dapat mencetak sertifikat saat berada 

dikantor ataupun saat melakukan tugas diluar wilayah dengan 

memanfaatkan teknologi internet. 

Soleman, 

Sengkey, & 

Jacobus (2018) 

Dengan sistem ini, dapat mempermudah surveyor lapangan 

mencetak surat tugas dan instruksi kerja tanpa perlu repot 

mengunjungi kantor.  

F. H. P. Putra 

(2017) 

Sistem informasi ini dapat membantu admin dalam melakukan 

proses administrasi, membantu direktur dalam melihat laporan 

data, dan memudahkan peserta untuk melihat informasi hasil 

ujian asesmen. 

Rahman & 

Ibrahim (2018) 

Aplikasi sertifikasi ini dapat memudahkan pengumpulan data 

sebagai laporan dan mempermudah proses administrasi 

sertifikasi 

 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan yang dapat ditarik 

adalah pentingnya sebuah sistem informasi manajemen dalam mempermudah 
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proses bisnis suatu perusahaan / biro dimana proses bisnis dapat dilakukan 

menggunakan sistem dan tidak secara manual dimana hal ini sangat tidak efisien 

dan efektif. Peneliti akan merancang sebuah sistem manajemen sertifikat berbasis 

website dimana kegiatan pengambilan sertifiat akan dilaksanakan secara 

sistematis. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat membuat proses 

pengambilan sertifikat dan rekapitulasi data kegiatan sudah tidak dilaksanakan 

secara manual.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi  

Berdasarkan penjelasan Maulana, Sadikin, & Izzudin, (2018), 

sistem informasi ialah  sebuah sistem yang merupakan kombinasi antara 

sumber daya manusia, fasilitas teknologi serta memiliki prosedur dan 

pengendalian dengan tujuan sebagai sarana komunikasi dan menyajikan 

informasi penting sebagai perantara informasi untuk proses pengambilan 

keputusan yang baik. 

Sedangkan menurut Firman, Wowor, & Najoan (2016), sistem 

informasi juga memiliki pengertian sebagai sebuah sistem yang 

merupakan gabungan dari beberapa komponen yang terdapat pada sebuah 

organisasi yang digunakan sebagai sarana untuk menyediakan informasi, 

jika dilakukan integrasi antar sub-sistem, maka suatu sistem informasi 

dapat menyajikan informasi yang diperlukan dengan berkualitas, cepat, 

tepat dan akurat. 
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Dalam penelitian Fu’ady & Gunawan (2018), penggunaan sistem 

informasi dapat membantu mengelola transaksi harian, membantu operasi 

bersifat manajerial serta menyajikan laporan – laporan yang dibutuhkan.  

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen 

Menurut Soedrajat (2014), sistem informasi manajemen 

merupakan sebuah sistem informasi yang disusun menggunakan prosedur-

prosedur yang formal dan memiliki  tujuan untuk memberikan informasi 

yang relevan. 

Menurut A. Nugroho & Sasongko (2017), Terdapat beberapa 

elemen yang dibutuhkan demi kelancaran sistem seperti perangkat keras, 

perangkat lunak, serta program aplikasi juga terdapat pada sistem 

informasi manajemen. Adapun fungsi utama pada sistem informasi 

manajemen adalah sebagai sarana yang dapat mempermudah pihak 

manajemen dalam melaksanakan pengelolaan dan pendelegasian kerja 

kepada setiap departemen yang mengharuskan koordinasi lebih lanjut. 

Sistem informasi manajemen juga dapat meningkatkan efisiensi dan 

keefektivitasan dalam menyajikan data yang tepat waktu dan akurat, 

meningkatkan produktivitas, menghemat biaya operasional, dan dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena terciptanya sebuah 

sistem kerja yang sistematis dan terkoordinir.  

2.2.3 Website 

Penelitian oleh R. F. Nugroho, Riza, & Hariyani (2016) 

menyatakan bahwa website merupakan kumpulan dari beberapa halaman 

situs sebuah sistem informasi yang dapat diakses dengan cepat oleh 
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pengguna. Sebuah halaman web biasanya terdapat pada sebuah domain 

yang dapat diakses dan berada dalam World Wide Web (WWW). Halaman 

web biasanya ditulis dalam format Hyper text Markup Language (HTML) 

yang dapat diakses melalui Hyper Transfer Protocol (HTTP), yang 

merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk menyampaikan 

informasi dari server website untuk kemudian ditampilkan kepada 

pengguna melalui piranti web. 

Menurut Jonathan & Lestari (2015), Website atau bisa disebut situs 

dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang dapat 

menyajikan berbagai macam informasi seperti teks, gambar, suara, video 

atau bahkan gabungan dari semuanya yang memiliki sifat statis ataupun 

dinamis yang dapat menciptakan sebuah satu kesatuan yang saling 

terhubung dengan jaringan-jaringan halaman atau disebut hyperlink.  

2.2.4 UML (Unified Model Language) 

Menurut Afriyonza, Hendrawan, & Nugroho (2014) UML 

digunakan untuk membantu proses perancangan dan desain sistem 

perangkat lunak dalam bentuk notasi grafis, khususnya bagi sistem yang 

dirancang dengan menggunakan pemograman berorientasi objek.  

Menurut Fu’ady & Gunawan (2018) UML merupakan sebuah 

metode yang biasanya digunakan untuk merancang dan menganalisa 

sebuah perangkat lunak sebelum dilakukan proses coding. Salah satu 

keunggulan UML adalah fokus pada pendefinisian struktur, status dan 

sistem informasi yang dinamis sehingga menjadi standar dalam pemodelan 
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objek dan digunakan secara luas. Selain itu pengguna juga ikut serta 

berpartisipasi dalam merancang sistem teknik orientasi objek.  

A. Diagram Use Case 

Menurut pemaparan A. D. Hidayat & Afrianto (2018) use case 

diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor 

dan sistem. Sebuah aktor dapat berupa seorang manusia ataupun mesin 

yang berinteraksi dengan sistem untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.   

Firdaus & Saputra (2018) menjelaskan bahwa use case diagram 

biasanya digunakan dalam suatu proses analisa dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan sebuah permintaan terhadap suatu sistem dan dapat 

memahami bagaimana cara kerja sistem tersebut.  

Berikut ini merupakan bagan yang berisi penjelasan mengenai 

simbol yang terdapat pada use case diagram :  

Tabel 2. Komponen Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Actor Menggambarkan seorang 

pengguna yang memiliki 

interaksi dengan jalannya 

sistem 

 

2 

 Use case Mendeskripsikan dari aksi-aksi 

yang terjadi antara sistem dan 

aktor 
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3 

 Association Merupakan penghubung antara 

aktor dan usecase 

4 

 Generalisation Menggambarkan asosiasi pada 

aktor untuk dapat berpatisipasi 

dengan usecase 

 

5 

 

  <<include>> 

Include Menunjukan adanya 

penggunaan use case lainnya  

 

6 

          

<<extend>> 

Extend Merupakan tambahan 

fungsionalitas pada usecase 

jika kondisi atau syarat 

terpenuhi 

B. Sequence Diagram 

Menurut Firdaus & Saputra (2018), sequence diagram merupakan 

salah satu diagram yang bertujuan untuk mengilustrasikan berbagai 

interaksi yang terjadi antar objek dalam sebuah sistem yang sedang 

berjalan serta disusun berurutan dan sesuai pada urutan waktu. Interaksi 

antar objek termasuk pengguna, display, dan sebagainya dapat berupa 

pesan. 

Santoso, Julianti, & Winarto (2018). Menjelaskan bahwa sequence 

diagram pada dasarnya digunakan dalam lapisan abstraksi model objek. 

Biasanya digunakan untuk memperlihatkan rentetan pesan ataupun 
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interaksi yang dilakukan antar objek, juga dapat menunjukkan suatu hal 

yang terjadi pada kejadian tertentu dalam proses berjalannya sistem. 

Secara singkat, beberapa komponen singkat dari sequence diagram adalah 

sebuah objek yang dideskripsikan dengan sebuah kotak segi empat yang 

memiliki nama, kemudian sebuah pesan yang digambarkan dalam sebuah 

garis berbentuk tanda panah dan urutan waktu yang digambarkan dengan 

proses vertikal.  

C. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Menurut Fridayanthie & Mahdiati (2016), Entity Relationship 

Diagram atau biasa disingkat ERD, adalah sebuah model atau diagram 

yang menggambarkan atau menjelaskan hubungan dari sebuah model. 

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antar objek data atau bisa 

disebut entitas terhadap objek lainnya. Pada ERD, memiliki symbol-

simbol sebagai berikut: 

a. Entitas 

Merupakan sesuatu yang nyata ataupun abstrak yang memiliki 

karakteristik atau sifat dan dijadikan sebagai penyimpanan data 

b. Atribut 

Merupakan ciri atau karakteristik dari sebuah entitas itu 

sendiri.  

c. Relasi 

Hubungan yang terjadi pada setiap entitas. 
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d. Link 

Merupakan sebuah garis yang menghubungkan antar antribut 

dengan kumpulan entitas serta kumpulan entitas dengan relasi.  

Rahman & Santoso (2015) menjelaskan bahwa hubungan 

memiliki beberapa tipe. Pada tiap tipe, masing-masing menunjukkan 

jumlah record pada tabel yang berhubungan atau memiliki relasi ke 

record tabel lainnya, Adapun tipe-tipe hubungan tersebut terdiri dari: 

a. Hubungan satu ke satu (1:1) 

Hubungan ini memiliki arti dimana antara satu entitas dan 

entitas lainnya adalah satu berbanding satu. Dengan artian 

bahwa tiap record dalam tabel satu hanya memiliki satu record 

yang berhubungan pada tabel lainnya yang saling cocok satu 

sama lain. 

b. Hubungan satu ke banyak (1:n) 

Pada hubungan ini, entitas pertama dan entitas kedua memiliki 

hubungan banyak berbanding banyak. Artinya adalah tiap 

record dalam entitas pertama memiliki beberapa record yang 

berhubungan pada entitas kedua.   

c. Hubungan banyak ke banyak (n:n) 

Hubungan yang terjadi pada hubungan ini adalah banyak 

berbanding banyak. Setiap record pada entitas pertama 

memiliki beberapa record yang berhubungan dengan entitas 

kedua, sedangkan pada entitas kedua  hanya memiliki 1 record 

yang berhubungan terhadap record entitas pertama. Contoh 
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pada hubungan ini adalah banyak guru memiliki banyak murid 

dan banyak murid memiliki banyak mata pelajaran.   

D. Diagram Alir (Flowchart) 

Menurut I. G. N. A. C. Putra (2016) flowchart  atau diagram alir 

merupakan sebuah bagan alir yang menggambarkan proses dari sebuah 

sistem secara lengkap dan detail. Flowchart juga menggambarkan 

hubungan antara proses dalam sistem.   

Menurut Diding Kusnady, S.Pd, MM (2018), flowchart dapat 

digunakan untuk menunjukkan berbagai aktivitas manual dan pemrosesan 

komputer, serta mengilustrasikan elemen yang terdapat pada sistem. 

Adapun elemen-elemen tersebut dapat berupa catatan-catatan akuntansi 

ataupun departemen yang terlibat dalam proses bisnis. Berikut ini adalah 

symbol-simbol yang digunakan pada penggunaan flowchart: 

Tabel 3. Komponen pada flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1  Terminator 

Menunjukkan awalan dan 

akhiran dari proses 

2 
 

Process 

Menunjukkan proses 

pengolahan data. 

 

3  Sub Process 

Menunjukkan sub-program 

berupa prosedur atau fungsi. 

4  
Input and 

Output 

Menunjukkan sumber data 

yang akan diproses. 
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5 
 Decision 

 

Menunjukkan keputusan data 

dengan relasi yang sedang 

diproses. 

6 

 On Page 

Connector 

Sebagai penyambung suatu 

flowchart dengan flowchart  

pada halaman lainnya. 

7  Flow 

Sebagai petunjuk arah dari 

tujuan berjalannya alur 

program 

 

2.2.5 MySQL 

Menurut D. W. T. Putra & Putra (2018), MySQL merupakan 

sebuah relational database management system yang bersifat open-

source dimana pengguna dapat menggunakan dan mendistribusikan 

MySQL untuk keperluan individu atau korporat tanpa dipungut biaya 

apapu serta tanpa membutuhkan lisensi namun dengan catatan tidak 

dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi produk turunan yang 

dikomersialkan.  

Menurut Lutfi (2017), MySQL ialah sebuah database yang 

bersifat relasional yang dapat mengelompokan informasi ke dalam 

beberapa tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel menyimpsn 

beberapa informasi pada bidang-bidang yang terpisah dan 

mempresentasikan setiap bit informasi. Terdapat indeks yang dapat 

membantu proses pencarian terhadap suatu baris informasi tertentu, 
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indeks ini adalah sebuah primary key untuk membantu proses penjejakan 

data.  

2.2.6 PHP (Preprocessor Home Page) 

Menurut Novianto (2016), PHP merupakan sebuah bahasa 

pemograman yang biasanya dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah 

halaman web yang bersifat dinamis. Pengertian dinamis adalah ketika 

sebuah halaman akan ditampilkan, maka akan diproses terlebih dahulu 

pada saatclient melakukan request. Hal tersebut menyebabkan informasi 

yang didapatkan oleh client adalah informasi terbaru.  

D. W. T. Putra & Putra (2018) menjelaskan bahwa bahasa 

pemograman ini merupakan bahasa pemograman yang sebagian besarnya 

berasal dari beberapa bahasa pemograman terdahulu seperti bahasa C, Perl 

dan Java, namun memiliki beberapa fungsi ditambahkan ke PHP. Dengan 

menggunakan bahasa pemograman PHP, para developer dapat 

menciptakan sebuah website yang memiliki halaman HTML yang dinamis 

serta interaktif dengan mudah. R. F. Nugroho et al., (2016) menambahkan 

bahwa bahasa pemograman PHP dapat diintegrasikan dengan bahasa 

pemograman lain seperti HTML, Javascript, JQuery, Ajax. Namun, 

biasanya PHP sangat sering digunakan secara bersamaan dengan HTML.  

2.2.7 CSS (Cascading Style Sheet) 

Menurut R. F. Nugroho et al. (2016), Cascading Style Sheet atau 

biasa disebut CSS adalah sebuah bahasa pemograman desain web yang 

dapat mengontrol format tampilan dalam sebuah halaman web.  
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Gunawan, Palit, & Purba (2018). Menjelaskan bahwa dengan 

menggunakan  CSS, developer dapat mengatur gaya dari font, termasuk 

warna, jenis font, paragraph, gambar atau bahkan efek visual lainnya yang 

diinginkan oleh developer itu sendiri.  

2.2.8 Bootstrap 

Menurut Royhan Nahado dalam (Novianto, 2016), Bootstrap 

merupakan sebuah platform yang dapat digunakan untuk membuat 

tampilan dari sebuah website dan aplikasi berbasis web. Bootstrap 

biasanya terdiri dari beberapa kode seperti kode HTML dan CSS yang telah 

dilengkapi dengan desain untuk tipografi, bentuk, tombol, navigasi dan 

lain sebagainya.  

Adapun tujuan dari bootstrap menurut  Prabowo & Syani (2017)  

adalah untuk meringankan perancangan dan pengembangan web. Secara 

keseluruhan Rahardja, Tiara, & Erviani, (2016), menyimpulkan bahwa 

bootstrap merupakan produk dari Twitter yang digunakan sebagai front-

end framework dan menggunakan HTML, CSS dan Javascript sebagai 

penunjangnya. 

2.2.9 Microsoft Excel 

Menurut Kuyotok, Sabijono, & Tirayoh (2018), microsoft excel 

merupakan sebuah aplikasi dalam bentuk lembar kerja elektronik atau 

biasa disebut spreadsheet yang digunakan untuk melakukan kalkulasi, 

perhitungan yang berhubungan mengenai waktu dan tanggal, mengelola 

data yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan dapat melakukan 
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perhitungan yang menggunakan fungsi logika dan matematika serta 

pengolahan data berbentuk teks 
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