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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sistem dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena sistem sangatlah 

menunjang terhadap kinerja perusahaan, baik yang berskala kecil maupun 

besar.Suatu sistem dapat berjalan dengan baik diperlukan kerjasama diantara 

unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut.Menurut Marakas O'Brien (2013), 

Sistem Informasi telah sangat terintegrasi ke dalam kebutuhan kegiatan usaha 

seperti akuntansi, keuangan, manajemen operasi, pemasaran, sumber daya 

manusia, atau fungsi bisnis utama lainnya yang tidak bisa dibayangkanproses nya 

jika tidak menggunakan sebuah sistem. 

 

2.1 Definisi Sistem Informasi 

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan 

aktivitas orang yang menggunakan aplikasi untuk membantu manajemen sebuah 

proses. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering 

digunakan merujuk kepada interaksi antara proses orang, data, dan teknologi. 

Menurut (Susanto, 2017) Informasi menjadi salah satu jenis sumber daya yang 

paling berharga pada suatu organisasi terlepas dari jenis organisasi. Informasi 

melalui komunikasi menjadi perekat bagi organisasi sehingga organisasi dapat 

bersatu. Melihat peran pentingnya untuk suatu organisasi, informasi, seperti 

sumber daya lainnya, harus dikelola dengan baik. (Krismaji, 2015) Sistem 

informasi adalah sebuah caradengan tujuan memproses serta  menyimpan  dan 

melaporkan informasi data sedemikian  rupa sehingga sebuah kelompok dapat 

menggapai tujuan yang telah ditargetkan. (Doyle, 2014) Definisi sistem informasi 

adalah sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling 

berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan membagikan 

informasi perusahaan.  

Sistem Informasi Manajemen pada saat ini menjadi komponen penting 

pada perusahaan, baik sebagai pengolah data keuangan, kepegaiawan dan lain 

sebagainya. Dengan menggunakan teknologi sistem informasi pihak perusahaan 
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juga dapat lebih bersaing menghadapi globalisasi serta membantu perusahaan 

unggul dalam bersaing dipasar. Menurut (Susanto, 2017) sistem informasi 

berperan penting dalam menentukan strategi penekanan biaya, strategi diferensiasi 

(membuat produk yang unik) dan strategi inovasi. Menurut (McGraw 2013) 

Sistem informasi manajemen  memberikan informasi dalam bentuk laporan dan 

menampilkan kepada manajer dan banyak profesional bisnis. Mereka adalah 

bentuk paling umum dari sistem informasi dalam suatu organisasi. Sebagai 

contoh, manajer penjualan dapat menggunakan jaringan komputer dan browser 

mereka untuk menerima tampilan seketika tentang hasil penjualan produk dan 

laporan analisis penjualan harian. 

 

2.2 Sistem Pengambil Keputusan 

Sistem Pengambil Keputusan (SPK) merupakan sistem yang 

menggunakan dukungan aplikasi dalam proses pengambilan keputusan. SPK 

dapat mempertajam kemampuan pengambil keputusan saat memproses informasi 

bagi pemakainya. SPK juga membantu pengambil keputusan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah yang sangat tidak terstruktur dan kompleks. 

Setidaknya SPK dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengguna dalam  

memahami  persoalannya,  karena  mampu menyajikan berbagai pilihan solusi 

dalam pemecahan masalah. Karena SPK hanya berperan membantu manusia 

untuk menangani masalah yang kompleks, maka antarmuka aplikasi menjadi 

penting. Antarmuka pengguna menentukan apakah SPK akan digunakan, dan 

melihat seberapa bagus kualitas keputusan yang diberikan sistem. 

Menurut (Kulkarni, Wadhaval, & Shinde, 2013) Sistem pendukung 

keputusan mampu mengintegrasikan metode ilmiah untuk mendukung keputusan 

kompleks dengan teknik yang dikembangkan dalam ilmu informasi, dan 

mendapatkan popularitas yang meningkat di banyak domain. Mereka sangat 

berharga dalam situasi di mana jumlah informasi yang tersedia sangat mahal 

untuk intuisi pembuat keputusan manusia tanpa bantuan dan di mana presisi dan 

optimalitas penting. Menurut (Valacich, George, & Hoffer, 2015) SPK adalah 
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suatu sistem yang dibuat untuk mengkomunikasikan seluruh masalah dan 

menyelesaikan pemecahan masalah yang dilakukan pihak atasanyang bersifat 

semi struktur yang spesifik untuk mengambil suatu keputusan. Menurut (Pratiwi, 

2015), dapat dikatakan bahwa SPK bertujuan untuk menghasilkan informasi yang 

saling berkaitan langsung padasebuah pengambilan keputusan baik itu yang 

bersifat tidak terstruktur maupun yangsemi terstruktur.  

 

2.3 Logika Fuzzy 

Menurut (García, 2017) logika fuzzy merupakan salah satu komponen 

pembentuk soft computing. Peranan derajat keanggotaan 

merupakankomponenpenting dalam penentuan keberadaan elemen pada suatu 

himpunan fuzzy. Logika fuzzy memiliki dua makna berbeda. Dalam arti sempit, 

logika fuzzy adalah sistem logis, yang merupakan perpanjangan dari logika 

multinilai. Namun, dalam arti yang lebih luas logika fuzzy hampir identik dengan 

teori set fuzzy, sebuah teori yang berhubungan dengan kelas objek dengan batas-

batas yang tidak jelas di mana keanggotaan adalah masalah derajat. Dalam 

perspektif ini, logika fuzzy dalam arti sempit adalah cabang dari fuzzy. Bahkan 

dalam definisi yang lebih sempit, logika fuzzy berbeda baik dalam konsep dan 

substansi dari sistem logis multinilai tradisional. Menurut (Mathworks, 2018) 

Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan menjadi identitas utama dari 

penghitungan dengan logika fuzzy tersebut. Fuzzy telah menjadi bahan riset yang 

sangat mengagumkan karena kemampuannya dalam menghubungkan bahasa 

mesin yang serba presisi (Naba, 2015). Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat 

keanggotaan untuk menentukan elemen dalam suatu himpunan sangatlah 
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penting.Nilai keanggotaan derajat keanggotaan menjadi ciri utama dari penalaran 

dengan logika fuzzy tersebut. 

Dalam fuzzy dikenal derajat keanggotan yang memiliki order 0 (nol) dan 

order 1 (satu). 

 

2.3.1 Fuzzy Sugeno 

Menurut (Cavallaro, 2015) metode Sugeno terdiri dari 2 jenis, yaitu fuzzy 

Sugeno order nol dan order satu.Pada kedua jenis tersebut output aplikasi tidak 

berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa persamaan linear atau konstanta. 

Takagi-Sugeno Kang memperkenalkan metode ini pada tahun 1985. Menurut 

(Fajar Rohman Hariri, 2016) metode fuzzy sugeno dapat mengelompokkan data 

berdasarkan input yang telah ditentukan serta menggunakan proses yang telah 

ditetapkan sehingga dapat memberikan keluaran yang menjadi parameter penting 

dalam memutuskan sebuah masalah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fajar, 

yaitu penggunaan fuzzy sugeno dalam pendaftaran Siswa SDN 1 Nganjuk untuk 

menentukan pembagian siswa yang masuk kelas khusus dan biasa output yang 

dihasilkan oleh fuzzy sugeno tersebut cukup akurat. Adapun parameter yang 

digunakan adalah variabel umur, kemampuan baca dan nilai. Didapatkan 16 dari 

49 orang pendaftar masuk ke kelas khusus. Menurut (Ramdhani, Rifkan, 

Endarsari, & Huda, 2013) Model Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan 

bersifat Singletony yaitu fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan 1 

pada suatu nilai crisp tunggal dan 0 pada nilai crisp yang lain. 

Secara umum bentuk fuzzy Sugeno Order nol adalah : 
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Rumus Order nol 

Dengan nilai k merupakan  konstanta  tegas  sebagai konsekuen 

(kesimpulan). Sedangkan rumus Orde satu adalah: 

 

Rumus Order satu 

Dengan pi adalah konstanta ke i dan q juga merupakan konstanta dalam 

konsekuen.  

 

2.4 Metode Waterfall 

Waterfall adalah sebuah metode dalam pengembangan sistem yang 

dilakukan untuk membuat pembaruan sistem yang berjalan. Keuntungan 

pengembangan dengan metode waterfall adalah metode ini  memungkinkan untuk 

departementalisasi. Proses pengembangan model fase satu per satu, sehingga 

meminimalis kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Model waterfall 

adalah model yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun aplikasi. 

Menurut (Adel & Abdullah, 2015) Metode pengembangan sistem 

merupakan proses mengembangkan dengan model terurut. Dan untuk 

gambarannya dapat di ilustrasikan seperti seperti gambar berikut ini :  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Waterfall 

Analisis atau analisa ini merupakan tahap awal untuk mendapatkan 

beberapa hal yang dianggap menunjang penelitian yang dilakukan berupa 
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analisa data dan studi kasus keperusahaan terkait. Desain yang dimaksud 

bukan hanya tampilannya saja, tetapi juga merancang alur sistem subuah 

aplikasi, dari rancangan basis data sampai dengan tampilan aplikasi. 

Sehingga programmer yang terlibat dalam pembuatan aplikasiakan 

dipermudah dalam proses pembangunan aplikasi. Pengodean adalah proses 

pembanguna aplikasi berdasarkan hasil analisa dan rancangan desain yang 

sudah dibuat sebelumnya. Proses terakhir adalah pengujian aplikasi hingga 

aplikasi siap digunakan. 

 

2.5 PHP 

Menurut (Sklar & Trachtenberg, 2014), PHP singkatan dari Perl Hypertext 

Preprocessor yaitu bahasa pemrograman web yang bersifat open source. PHP 

merupakan script yang dapat berintergrasi dengan Javascript maupun HTML dan 

berada pada server (server side HTML embedded scripting). Pengertian PHP 

menurut(Doyle, 2014), PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

membangun situs Web dinamis dan interaktif. Sebagai aturan umum, program 

PHP dijalankan pada server Web, dan Web Service untuk pengunjung berdasarkan 

permintaan. Salah satu fitur kunci dari PHP adalah dapat menanamkan kode PHP 

dalam halaman Web HTML, sehingga sangat mudah bagi kita untuk membuat 

konten dinamis dengan cepat. Halaman Web dinamis adalah halaman yang isinya 

dapat berubah secara otomatis setiap kali halaman dilihat. Bandingkan ini dengan 

halaman Web statis, seperti file HTML sederhana, yang terlihat sama setiap kali 

itu ditampilkan. Kita dapat menjalankan program PHP di Windows, Linux, 

FreeBSD, Mac OS X, dan Solaris. Terlebih lagi, mesin PHP dapat berintegrasi 

dengan semua server Web umum, termasuk Apache, Internet Information Server 

(IIS), Zeus, dan lighttpd. Ini berarti Anda dapat mengembangkan dan menguji 

situs Web PHP Anda dalam satu pengaturan, lalu menerapkannya pada jenis 

sistem yang berbeda tanpa harus mengubah banyak kode Anda. Selain itu, mudah 

untuk memindahkan situs Web PHP Anda ke platform server lain, jika Anda 

perlu. 
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Karena PHP merupakan server-side-scripting maka sintak dan perintah-

perintah PHP akan dieksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke 

browser dengan format HTML. PHP adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan 

atau disisipkan ke dalam HTML.PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web 

dinamis. Kemudahan dan kepopuleran PHP sudah menjadi standar bagi 

programmer web di seluruh dunia. 

Menurut (Doyle, 2014) PHP Versi 5.0 adalah versi pertama kali PHP 

dapat memasukkan model pemrograman berorientasi objek untuk menjawab 

perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma OOP (Object Oriented 

Programming). 

berikut ini adalah contoh script PHP sederhana : 

<?php 

 echo “Tes Penjumlahan<br>”; 

 $xx = 1; 

$yy = 2; 

echo “Hasil penjumlahan : ”. ($xx+$yy); 

?> 

Contoh kode PHP 

 

2.6 Postgresql 

PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara 

bebas menurut Perjanjian lisensi BSD. Piranti lunak ini merupakan salah satu 

basis data yang paling banyak digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle. 

PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Fitur-fitur 

yang disediakan PostgreSQL antara lain DB Mirror, PGPool, Slony, PGCluster, 

dan lain-lain. Menurut (Juba & Volkov, 2017) PostgreSQL adalah advanced SQL 

database server, yang tersedia untuk berbagai macam platform dan dengan cepat 

telah menjadi salah satu database server terpopular dan memiliki reputasi baik 

dalam segi kinerja, stabilitas dan berbagai fitur utama lainnya. 

PostgreSQL adalah aplikasi open source. PostgreSQL memiliki komunitas 

yang sangat kooperatif, aktif, dan terorganisir. Postgres merupakan database 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_skrip
https://id.wikipedia.org/wiki/HTML
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
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relasional dan memiliki berbagai tipe seperti bilangan pecahan (float), bilangan 

bulat (integer), karakter (char), dan tanggal (date), bahkan uang. Menurut (Juba et 

al., 2015), Dalam 8 tahun terakhir, komunitas PostgreSQL telah menerbitkan 

delapan rilis utama, ada banyak milis yang diatur ke dalam kategori seperti 

pengguna, pengembang, dan asosiasi. Contoh milis pengguna adalah pgsql-

general, psql-doc, dan psql-bug. Pgsql-general adalah milis yang sangat penting 

untuk pemula. Semua pertanyaan yang tidak terkait dengan bug terkait 

pemasangan PostgreSQL, tuning, administrasi dasar, dan fitur-fitur PostgreSQL. 

postgreSQL adalah sistem manajemen database open source pertama yang 

mengimplementasikan fitur multi-versi-concurrency control (MVCC), bahkan 

sebelum Oracle yang notabene adalah database berbayar. 

Untuk mengeksekusi data dalam sebuah database dibutuhkan sebuah 

perintah command yang di sebut dengan SQL. SQL yaitu kependekan dari 

Structured Query Language, yang merupakan bahasa atau kumpulan perintah 

standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Menurut(Juba & 

Volkov, 2017), kegunaan bahasa SQL yaitu: membangun basis data, menjalankan 

query terhadap basis data, melakukan penambahan, pengurangan, perubahan 

terhadap data yang ada. 

Select * from myTable; 

delete from myTable; 

update myTable set kol1=’newValue’; 

Contoh sintax SQL Postgresql 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


