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LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Ilmu sistem berkaitan dengan kompleksitas ( kerumitan ) dari suatu dunia

nyata. Kompleksitas dapat dipandang dari dua aspek yaitu : aspek sistem itu sendiri

dan aspek manusia.

Sifat ilmu sistem adalah memperkenaikan konsep sistem untuk membentuk

komponen - komponen struktural yang berupa kerangka sistem sebagai hasii dari

pemikiran tertentu dan juga wawasan yang memadai untuk penerapan kerangka

sistem.

Pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang

mencoba diidentifikasmya. Menurut rekayasa, sistem dipandang sebagai proses

masukan ( input) yang ditransformasikan menjadi keluaran ( output ) tertentu.

Menurut avvam, sistem dipandang sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu

Uj null.

Sistem sebagai suatu agregasi atau kumpulan obyek - obyek yang terangkai

dalam interaksi dan saling ketergantungan yang teratur . Sistem sebagai suatu set

elemen-elemen yang berada dalam keaclaan yang saling berhubungan. Dengan

demikian sistem dapat berupa kesatuan yang terdiri atas jaringan kerja kausal dari

bagian - bagian yang saling bergantungan.



Dari kumpulan defimsi tentang sistem dapat dilihat adanya kesamaan

pengertian tentang sistem. Secara umum sistem didefmisikan sebagai sekumpulan

elemen-elemen yang sailng berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di

dalam iingkungan yangkompieks.

Dalam sistem informasi diperlukan data sebagai bahan mentah dari informasi

yang dirumuskan sebagai sekelompok lambang-lambang acak yang menunjukkan

jumlah atau tindakan-tindakan [DAV93]. Informasi sebagai data yang telah diolah

menjadi suatu bentuk peming bag! yang menerimanya dan bermanfaat dalam

pengambilan suatu keputusan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Defimsi Sistem

Sistem merupakan seperangkat elemen yang berinteraksi untuk mencapai

suatu lujuan icitentu. Sistem teniiri dari beberapa subsistem, subsistem - subsistem

dalam suatu sistem tidak dapat bardiri sendiri - sendiri, tetapi saling berhubun^an

membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan sistem dapat tercapai. Dalam hal ini

sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai

suatu tujuan tertentu didalam Iingkungan yang komplek. Elemen yang dimaksud

disini adalah bagian - bagian dari sistem seperti input, proses dan output ditnana

setiap bagian mempunyai beberapa mlai atau harga yang bersama-sama

menggambarkan keadaan sistem padasaat tertentu.



2.2.2 Deflnisi Informasi

Informasi adalah sebuah istilah yang tidak tepat dalam pemakaiarnya secara

umum. Informasi di dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah

saluran komunikasi, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa gagasan yang mendasari

pemakaian istilah "informasi" dalam sistem informasi : informasi memperkaya

pengajian, mempunyai nilai kejutan atau menerangkan sesuatu yang penerimanva

tidak tabu atau tidak tersangka.

Definisi umum untuk informasi dalam pemakaian sistem informasi adalah

sebagai berikut [JOG89]:

" Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi

penerimanva dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau

mendalang ".

2.2.3 Definisi Manajemen

Definisi manajemen yaitu suatu proses tertentu yang lerdiri atas

pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang diiakukan untuk menentukan

dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan

sumber - sumber lainnya.

2.2.4 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah pendekatan - pendekatan yang

direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan pegawai yang memudahkan

prosesmanajeria! kepada pejabat pimpinan.
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Defmisi sebuah sistem informasi manajemen secara umum adalah sebuah

sistem manusia atau rnesin yang terpadu {integrated) untuk menyajikan informasi

guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam

sebuah organisasi [DAV93]. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat

lunak komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan dan sebuah

""database".

Komputer telah menambahkan teknologi baru pada sistem informasi.

Akibatnya sebuah sistem informasi berdasarkan komputer akan berbeda dengan

sistem - sistem yang diolah secara manual atau elektro mekanis. Pada dasarnya kita

dapat membahas sistem informasi manajemen tanpa komputer tetapi adalah

kemampuan komputer yang membuat SIM terwujud.

2.2.5 Konsep - Konsep Pokok SIM

Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan

teknologi juga berhubungan dengan organisasi dan menusia pengolahnya, oieh sebab

itu pemahaman utuh terhadap sistem informasi berdasarkan komputer haras iuon

termasuk memahami konsep - konsep yang berhubungan dengan informasi,

pemakaian informasi dan nilai informasi. Konsep - konsep pokok yang tercakup

dalam SIM adalah [DAV93] :

1. Informasi

Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian yaitu berhubungan dengan waktu
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2. Manusia sebagai pengolah informasi

Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam

sistem informasi dan mengesankan dasar - dasar rancangan mereka.

3. Konsep sistem

Karena SIM adalah sebuah sistem maka konsep sistem periu untuk memahami dan

merancang pada pengembangan sistem informasi.

4. Konsep pengambilan keputusan

Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rancangan optimasi, tetapi juga

teori perilaku pengambilan keputusan dalam organisasi.

5. Nilai informasi

Informasi akan mengubah keputusan. Perubahan dalam niiai hasii akan

menentukan nilai informasi.

2.2.6 Kriteria Sistem yang Baik

Kriteria sistem yang baik adalah [JOG89] :

a. Kegunaan

Sistem haras menghasilkan informasi yang tepat pada waktunya dan relevan untuk

proses pengambilan keputusan manajemen dan personal operasi di dalam

organisasi.
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b. Ekonomis

Semua bagian dari sistem termasuk laporan-laporan, pengawasan-pengawasan,

dan Iain-lain harus menyumbangkan suatu nilai tambah sekurang-kurangnya

sebesar biayanya.

c. Keandalan

Keluaran {output) sistem harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dan

sistem itu harusmampuberoperasi secara efektifdan efisien.

d. Kapasitas

Suatu sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani periode-

periode operasi puncak seperti pada saat operasi normal.

e. Kesederhanaan

Sistem haras cukup sederhana sehingga struklur dan operasinya dapat dengan

mudah dimengerti dan prosedurnya dapat diikuti.

f. Fleksibelitas

Sistem harus cukup fleksibel untuk menampung perubahan-perubahan.

2.3 Context Diagram

Context diagram adalah kasus khusus DFD ( bagian dari DFD yang berfunesi

memetakan model Iingkungan), yang direpresentasikan dengan lingkaran tungeal

yang mewakiii keseluruhan sistem. Gambar 2.1 dibawah ini adalah contoh context

r\-t o rrrom
vtiuci um.
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Gambar 2.1 Diagram konteks sistem informasi farmasi

2.4 Data Flow Diagram Levelled

Model ini menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang

berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan data yang disebut DFD.

Sebagai perangkat analisis, model ini hanya mampu memodelkan sistem dari satu

sudut pandang yaitu sudut pandang fungsi. Gambar 2.2 di bawah ini adalah contoh

DFD sistem informasi pembelian obat.
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Gambar 2.2 DFD Sistem informasi pembelian obat

Ada empat komponen dalam mode! ini yaitu [POH97]

1 Prncr»c
X . A. A V-*>J^,J

is

Komponen pertama dalam model ini dinamakan proses, dapat disebut juga

gclembung ( bubble ), fungsi, dan transformasi. Proses menunjukkan transformasi

dari masukan menjadi keluaran, dalam ha! ini sejumlah masukan dapat menjadi

hanya satu keluaran ataupun sebaliknya. Proses direpresentasikan dalam bentuk

iingkaran (bisa juga ova! atau bujur sangkar dengan sudut melengkung). Proses

umumnya didefmisikan dengan kata tunggal atau kalimat sederhana. sehine^a
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defmisi yang dipakai lebih mengidentifikasikan subyek proses daripada obyek itu

S\^n\anl.

Pemesanan

Obat

Gambar 2.3 Contoh proses

2. Aliran

Komponen ini direpresentasikan dengan menggunakan panah ya% menuju

ke/dari proses. Digunakan untuk menggambarkan paket data atau informasi dari satu

bagian ke bagian lain dari sistem dimana penyimpanan mewakili lokasi penyimpanan

data. Nama berfungsi imb.ik mendefmisikan arti dari aliran tersebut, dan ditulis untuk

mengidentifikasi aliran tersebut. Ujung panah menunjukkan kemana data bergerak

ke/dari proses, penyimpanan atau terminator atau keduanya. Aliran yang

digambarkan sebagai panah dengan dua ujung menggambarkan terjadmya dialog.

Aliran dapat juga menyebar atau menyatu, misalnya sejumlah atnbut dapat

membentuk satu aliran, atau satu aliran menyebar menjadi sejumlah atribut. Atribut

dalam hal im dapat merupakan bagian atau duplikasi dari aliran.
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Gambar 2.4 Aliran dan nroses

3. Penyimpanan

Komponen ini digunakan untuk memodelkan kumpulan data atau paket data.

Notasi yang digunakan adalah garis sejajar, segiempat dengan sudut melengkung,

atau persegi panjang. Panah yang bergerak dari penyimpanan berarti penggunaan

paket data tunggal ( single packet ), penggunaan data paket kelompok ( multiple

packet ), penggunaan pembagian paket {portions of a packet) dan penggunaan

perbagian lebih dan satu paket. Jika aliran tidak didefinisikan, maka keseluruhan

paket informasi drai penyimpanan digunakan, demikian juga dengan aliran yang

mempunyai nama sarna dengan penyimpanan.

_ ^

Permintaan atau f Permintaan)

Gambar 2.5 Penyimpanan



18

4. Terminator

Komponen berikutnya dalam model ini direpresentasikan mengunakan

persegi panjang yang mewakili entiti luar dimana sistem berkomunikasi. Biasanya

notasi ini melambangkan orang atau keiompok orang misainya organisasi luar sistem,

grup, departemen, perusahaan pemerintah, dan berada di luar kontroi sistem yang

dimodelkan.

Terminator merupakan bagian luar sistem dan aliran data (panah) yang

dihubungkan dengan terminator (ke/dari proses, ke/dari penyimpanan) dalam sistem

memodelkan hubungan antara sistem dengan dunia luar.

Kcuangan

Gambar 2.6 Terminator

2.5 Definisi Basis Data

Basis data terdiri dan 2 kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan

sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata

yang mewakili suatu obyek. Basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah

sudut pandang seperti [FAT99]:

1. Himpunan keiompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi

sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah.
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2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk

memenuhi berbagai kebutuhan.

3. Kumpulan fiie/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media

penyimpanan elektronis.

Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan

yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data/arsip. Tujuan utamanya adalah

kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembaii data/arsip. Perbedaannya

hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Basis data menggunakan

media penyimpanan elektronik. Secara lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan

untuk memenuhi sejumlah tujuan (objektif) sebagai berikut [FAT99] :

1. Kecepatan dankemudahan {speed)

Pemanfaatan basis data memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau

melakukan peruhahan/manipulasi terhadap data atau menampilkan kembaii data

tersebut dengan lebih cepat dan mudah.

2. Efisiensi ruang penyimpanan {space)

Keterkaitan yang erat antar keiompok data dalam sebuah basis data, maka

redudansi (pengulangan) data pasti akan selalu ada. Dengan basis data

efisiensi/optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan karena kite

dapat melakukan penekanan jumlah redudansi data, baik dengan menerapkan

a
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sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi (dalam bentuk file) antar

keiompok data yang saling berhubungan.

3. Keakuratan {Accuracy)

Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan

penerapan aturan/batasan tipe dat, domain data keunikan data dan sebagainya,

yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data, sangat berguna untuk

menekan ketidakakuratan pemasukan'penyimpanan data.

4. Ketersediaan {Availability)

Tidak semua data dalam basis data selalu kita gunakan/butuhkan. Karena itu kita

dapat memilah adanya data utama'master/referensi, data transaksi data histori dan

data kadaluarsa, dapat kita atur untuk dilepaskan dari sistem basis data yang

sedang aktif.

5. Kelengkapan (Completeness)

Dalam sebuah basis data, disamping data kita juga harus menyimpan struktur

(baik yang mndefmisikan objek-objek dalam basis data maupun definisi detail dari

tiap objek, seperti struktur file/tabel tau indeks). Untuk mengakomodasi

kebutuhan kelengkapan data yang semakin berkembang, maka kita hanya dapat

menambah record-record data, tetapi juga dapat melakukan perubahan struktur

dalam basis data, baik dalam bentuk penambahan objek baru (tabel) atau dengan

penambahan field-field baru pada suatu tabel.



6. Keamanan (Security)

Untuk sistem yang besar dan serius aspek keamana haras diterapkan dengan ketat.

Dengan begitu kita dapat menentukan sispa-siapa pemakai yang hoieh

menggunakan basis data beserta objek-objek didalamnya dan menentukan ienis-

jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan.

7. Kebersamaan pemakaian (Sharability)

Basis data yang dikelola oieh sistem (aplikasi) yang mendukung linukunean

multiuser, akan dapat memenuhi kebutuhan ini, tetapi tetap dengan

menjaga/menghindari terhadap munculnya persoalan baru seperti inkonsistensi

data (karena data yangsama diubah oieh banyak pemakai pada saat yang

bersamaan) atau kondisi deadlock (karena ada banyak pemakai yang saline

menunggu untuk menggunakan data).

2.6 Normalisasi

Tujuan desain adalah mengkonstruksi relasi tanpa redudansi. untuk

melakukan ini diperlukan pendefinisian kondisi yang memenuhi relasi tan™

redudansi. Kondisi ini didefinisikan dalam terminoiogi relasi norma! (normal

relations). Relasi seharusnya berada dalam bentuk norma! tertinggi dan beruerak dan

bentuk normal satu dan selerusnya untuk seiiap kali membatasi hanya satu ienis

redundansi.
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2.6.1 Bentuk Normal Kesatu (First Normal Form)

Relasi berada dalam bentuk normal jika semua nilai atribut sederhana. Bentuk

normal kesatu mempunyai ciri setiap bentuk dalam file datar atau rata, data dibentuk

dalam satu record demi satu record dan nilai dari field-field berupa atomic value.

Tidak ada set atribut yang berulang atau atribut yang bemilai ganda. Tiap field hanya

satu pengertian. Dari bentuk tidak normal, dibentuk menjadi bentuk normal kesatu

dengan memisahkan data pada field-field yang tepat dan bemilai atomik.

Tabel 2.1 Relasi tidak normal order
# ORDER Tanegal Order Isi Order

t20 5 Juli 1987 # Item Jumiah Item

pc6 24

bw3 83

ty6 37

Tabel 2.2 Relasi normal order

#_Order TanggalOrder # Item Jumlahltem

T20

T20

T20

5 Juli 1987

5 Juli 1987

5 Juli 1987

pc6
bw3

ty6

24

83

37

2.6.2 Bentuk norma! kedua (Second Normal Form)

Bentuk normal tahap kedua (2NF) terpenuhi jika pada sebuah tabel, semua

atribut yang tidak termasuk dalam key primer memiliki ketergantungan fungsional

pada key primer secara utuh. Sebuah tabel dikatakan tidak memenuhi 2NF, jika

ketergantungannya hanya berisifat parsia! (hanya tergantung pada sebagian dari key

primer).



label 2.3 DATA PROYEK

#_Personii #_Proyek Anggaran Fro
yek

1otal \vaktu perso
nil_proyek

PI Pro]! 20 20

..P3 Projl 20
i n
i /

16

35p2 Pro)2

P2 Proi3 84 42

P3 Pro>2 17 17

J>2 Projl 20 83

p4 Proi3 84 41

Proj4 90

Bentuk normal kedua sebagai berikut:

Tabe! 2.4 PROYEK

# Proyek Anggaran Proyek
projl 20

proj2 17

proj3 84

proj4 90

fabel 2.5 PEKERJA relasi table normal ke-2
# Personil # Provek Total waktu personil provek

Pi projl 20

P3 Projl 16

p2 proi2 35

n?
r- proj3 42

PJ proj2 I 17
P2 projl 83

p4 proj3 41

2.6.3 Bentuk normal ketiga (Third Normal Form)

Relasi dalam bentuk normal kedua masih mungkm mcngandung redundansi .

Relasi dalam bentuk normal kedua tidak menyimpan fakta tentan° bagian dari kunci

relasi karena itu masih mungkin mcngandung redundansi jika menvimnan fakta
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tentang atribut bqkan qtama. Secara umum relasi dalam bentuk normal ketiga harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bjerap^a cjalam beptuk normal kedua

2. Tidak berisi ketergaptungan fungsional antara atribut bqkan utama.

Tabel 2.6 PROYEK

Is# Proye]

x±

Manajer Tanggal lahif
Desember 1968

j£_ i Desember 1967

J* Januari 1974

x± Juni 1977

Pentuk normal ketiga sebagai berikut:

Tabel 2.7 PROYEK

# Provek Manajer

S>L
J>?_
j*

Tabel 2.8 MANAJER relasi table normal ke-3
Manajer Tanggal lahir

Desember 1968

Januari 1974

X Juni 1977

2.6.4 Bentuk Normal Ke-4 dan Bentuk Normal Ke-5

Penerapan aturan normalisasi sampai tahap kefiga sesungguhnua sudah sangat

memadai untuk menghasilkan tabel-tabe! yang berkualitas baik. Namun demikian

dan sejumlah literatur dijumpai adanya pembahasan tentang bentuk norma! tahap

keempat dan bentuk nonnal tahap keiima. Bentuk normal tahap keempat berkaitan
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dengan sifat ketergantungan banyak-nilai (Multivalue Dependency) pada suatu tabel

yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Sedangkan bentuk

normal tahap kelima (merupakan nama lain dari Pro/eck-jom normal form/PJNF)

berkenaan dengan ketergantungan relasi antar tabel (Join dependency).

abel 2.9 AREA PENJUALAN

Perwakilan penjualan Pelanggan Produk
Jajang Computa Printer

Jajang Computa CPU

Liiis Kaledia Printer

Lilis Kaledia Mouse

Lilis

Jajang
Kaledia

Wisno

Monitor

Printer
Jajang Wisno CPU
Lilis Computa Printer

Lilis Computa Mouse

Lilis Computa Monitor

Bentuk normal keempat adalah sebagai berikut:

abel 2.10 PELANGGAN

Perwakilan penjualan Pelansaan

Jajang Computa
Lilis Kaledia

Jaiane Wisno

Lilis Computa

™>ei 2.11 PRODUK relasi normal ke-4
Perwakilan Penjualan Prcduk

Jajang Printer

Jajang CPU

Lilis Printer

Lilis Mouse

Lilis Monitor



label 2.12 AREA PENJUALAN bentuk nonnal ke-5
Perwakilan penjualan Peiangean Produk
Jajang Computa Printer
Jajang Computa CPU
Lilis

Libs
Kaledia

Kaledia

Printer

Mouse
Lilis

Jajang
Kaledia

Wisno

Monitor

Printer
Jajang Wisno CPU
Lilis 1Computa Printer
Lilis Computa Mouse
Lilis Computa Monitor

2fi

Dalam bentuk normal kelima ditambahkan konstrain/pembatas yaitu tidak semua

perwakilan penjualan dari produk dapat menjual produk ke pelanggan.

2.7 Kardinalitas/Derajat Relasi

Kardinalitas relasi menunjukkan jumiah maksimum entitas yang dapat

berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain . Dari sejumlah

kemungkinan banyaknya hubungan antar entitas tersebut, kardinalitas relasi merujuk

kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke

himpunan entitas yang lain dan begitu juga sebaliknya. Kardinalitas relasi yang

terjadi diantara dua himpunan entitas (misalnya Adan B) dapat berupa :

1. Kardinalitas relasi satu ke Satu (One to one^

Setiap entitas pada himpunan entitas Aberhubungan dengan paling banyak

dengan satu entitas pada himpunan entitas Bberhubungan paling banyak dengan satu

entitas pada himpunan entitas A.
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A B

1

i Pengajar Siswa
•<—-—•

Gambar 2.7 Contoh relasi satu ke satu

Pada contoh relasi Pada gambar 2.7 diasumsikan pada peiajaran privat dimana satu

guru mengajar satu siswa dan satu siswa hanya diajar oieh satu guru

2. Kardinalitas relasi satu ke banyak (One to many)

Setiap entitas pada himpunan entitas Adapat berhubungan dengan banyak

entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, dimana setiap entitas Pada

himpunan entitas Bberhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada
himpunan entitas A.

A B

•

i Pengasar Siswa
<

Gambar 2,8 Contoh relasi satu ke banyak.

Pada contoh relasi satu ke banyak seperti pada gambar 2.8 diasumsikan pada sistem

pengajaran di Sekolah Dasar dimana satu guru mengajar banyak siswa dan siswa

hanya diajaroieh satuguru.

3. Kardinalitas banyakke satu {Many to one)

Setiap entitas pada himpunan entitas Aberhubungan dengan paling banyak

dengan satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaiiknva diman* «**«
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entitas pada himpunan entitas Aberhubungan dengan paling banyak satu entitas pada

himpunan entitas B.

B

Alarnat • *' No
Pegawai ^ j Pegawai

Gambar 2.9 Contohrelasi banyak ke Satu

Pada Gambar 2.9 dimisalkan pada satu alamat pegawai terdapat puluhan pegawai,

maka hubungan antara atribut alamat pegawai dengan nomor pegawai adalah satu

alamat menunjukkan banyak pegawai.

4. Kardinalitas relasi banyak kebanyak (Many to many)

Setaip entitas pada hinpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak

entitas pada himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya, di mana setiap entitas

pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan

enfifoc A
lit! LIAO Z JL.

A B

Pengajar; j Siswa

Gambar 2.10 Contoh relasi banyak ke banyak.

Pada Gambar 2.10 dimisalkan pada sistem pengajaran di Perguruan Tinggi dimana

satu guru mengajar banyak siswa dan siswa diajar oieh banyak guru.


