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2.1 SISTEM

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan suatu

sistem, yaitu penekanan pada prosedumya dan yang menekankan pada komponen

atau elemennya. Dalam bukunya Fundamentals of System Analysis, Jerry

FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stalling, Jr., mengalakan

pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedumya mendefinisikan

sistem sebagai berikut:

" Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur vang
saling herhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu f,KX}99j ".

Pendekatan sistem yang menipakan jaringan kerja dan prosedur lebih

menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur didetinisikan oleh

Richard F. Neuschel dalam bukunya Management by System sebagai berikut:

"Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (tulis
menulis), biasanya melibatkan beherapa orang di dalam satu atau lebih

departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam
dan transaksi-transaksi bisnisyang ierjadi fJ(X199/".

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau

komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut:



"Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasikan dengan

maksudyang sama untuk mencapai suatu tujuan jMC 1,951",

Defimsi-definisi ini tidak benentangan dan banyak diterima karena pada

kenyataannya suatu sistem terdiri dari beberapa sub sistem sena pendekatan

sistem yang menekankan pada komponen akan lebih mudah di dalam mempelajari

sistem untuktujuan anaiisis dan perancangan suatu sistem.

2.1.1 Karaktcristik Sistem

Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yaitu : komponen

(components), batas (boundary), hngkungan luar sistem (environment),

penghubung (interface), masukan (input), keluaran (output), pengolah (process),

dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal).

2.1.2 Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait bekerja

sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat bempa suatu

subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat

dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tcttentu dan mempengaruhi proses

secara keselumhan.

2.1.3 Batas Sistem

Batas sistem (system boundary) merupakan daerah yang membatasi antara

satu sistem dengan sistem yang lain atau dengan Hngkungan luarnya. Batas sistem



ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu

sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem itu sendiri.

2.1.4 Lingkungan Sistem

Lingkungan luar sistem (system environment) dari suatu sistem adalah

semuabendayang beradadi luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan atau dapat pula bersifat

merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar sistem yang bersifat menguntungkan

menipakan energi dari sistem sehingga harus dipelihara. Sedangkan lingkungan

luar yang merugikan hams ditahan dan dikendalikan, agar tidak mengganggu

sistem tersebut.

2.1.5 Penghubung Sistem

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu

subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini

memungkinkan sumber daya mengaiir dan satu subsistem ke subsistem lainnya.

Keluaran (output) dari satu subsistem akan menjadi masukan (input) unmk

subsistem yang lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem

dapat beritegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.

2.1.6 Masukan Sistem

Masukan (input) adalah sumber utama yang dimasukkan ke dalam sistem

supaya sistem dapat beroperasi.
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2.1.7 Keluaran Sistem

Keluaran adalah hasil dan pengolahan input dan diklasifikasikan menjadi

keluaran yang diperlukan. Keluaran dapat menipakan input untuk subsistem lain.

2.1.8 Pengolah Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah

masukan menjadi keluaran. Suatu sistem diproduksi akan mengolah bahan baku

yang sebagai input menjadi barang jadi atau hasil dan produksinya.

2.1.9 Sasaran Sistem

Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan dan keluaran yang

diperlukan. Sistem dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi sasaran dan tujuan

dari sistem.

2.2 DATA

Informasi berasal dari data. Menurut The Liang Gie, data atau bahan

keterangan adalah ;

"Hal, peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu

pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan.

pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan. Data adalah ibarat

bahan mentah yang melalui pengolahan tertenlu lalu menjadi keterangan

(information) [MOF9I/".
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2.4 SISTEM INFORMASI

Pengertian informasi didetinisikan oleh Robert A Leitch dan K. Roscoe

Davis dalam bukunya Accounting Information System adalah :

"Suatu sistem di dalam suatu orgamsasi yang mempertemukan kebutuhan

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajenaldan

kegiatan strategis dan suatu organisasi dan menyediakan pihak luar

tertentu dengan laporan-laporan yangdiperlukan f,J()(}99f".

Gordon B. Davis dalam bukunya, Management Information Systems

('onceptual foundations. Structure and Development, menguraikan sistem

infonnasi sebagai berikut:

"Sistem informasi menerima masukan data dan transaksi, mengolah data

tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasiinya JMOE9I/".

Model sistem infonnasi dasar terdiri dari masukan, pengolahan dan

keluaran. Fungsi dari pengolahan informasi senng memerlukan data yang

dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, pada model sistem informasi ditambah

alat penyimpanan arsip data sehingga kegiatan pengolahanmempunyai data vang

dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Oleh karena itu model sistem infonnasi

ditambahkan alat penyimpanan data sehingga kegiatan pengolahan data

mempunyai data, baik yang baru maupuii yang telah dikumpulkan dan disimpan

sebelumnya.

2.4.1 Komponen Sistem Informasi

John Burch dan Gary Grundnitsko mengemukakan bahwa sistem

infonnasi terdiri dari komponen-komponen yang dibutuhkan, antara lain :
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a. Blok Masukan

Masukan mewakili data yang masuk kc dalam sistem informasi. Masukan

disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang

akan dimasukkan, yang dapat benipa dokumen-dokumen dasar.

b. Blok Model

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur. logika dan model matematik yang

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data

dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang

diinginkan.

c. Blok Keluaran

Produk dari sistem infonnasi adalah keluaran yang menipakan infonnasi

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan

manajemen serta semua pemakai sistem.

d. Blok Teknologi

Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model,

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran

dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi

terdiri dan 3 bagian utama, yaitu teknisi (brainware). perangkat lunak

(software), dan perangkat keras (hardware).

2.5 DIAGRAM ARUS DATA {Data Flow Diagram atau DFD)

DFD digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau

sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan
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lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (misalnya lewat surat, telepon dan

sebagainya) atau lingkungan fisik dimana data tersebut disimpan (misalnya

harddisk, disket dan sebagainya).

DFD menipakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan

sistem yang terstruktur. DFD menggambarkan arus data di dalam sistem dengan

terstruktur dan jelas.

2.5.1 SIMBOL Vang digunakan DFD

Beberapa symbol yang digunakan di DFD untuk maksud mewakili

[JOG99] :

1. Fxternal entity (kesatuan luar) atau boundary (batas sistem).

2. Data Flow (arus data).

3. Process (Proses)

4. Data Store (simpanan data).

2.5.1.1 Kesatuan Luar

Sistem pasti mempunyai batas sistem (boundary) yang memisahkan suatu

sistem dengan lingkungan luarnya. Kesatuan luar (external entity) merupakan

kesatuan (entity) di lingkungan luar sistem yang dapat benipa orang, organisasi

atau sistem lain yang berada di hngkungan luarnya yang akan memberikan input

atau menerima output dan sistem.
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2.5.1.2 Arus Data

Arus data (dataflow) disimbolkan dengan tanda panah. Arus data ini dapat

berupa masukan untuk sistem ataupun hasil proses sistem, Arus data sebaiknva

diberi nama sehingga memudahkan dalam pembacaan maupuii pengeditan.

2.5.1.3 Proses

Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang atau

mcsin (komputer) dan hasil suatu anis data yang masuk ke dalam proses untuk

menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Suatu proses dapat

dilunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol empat persegi panjang

tegak dengan sudut tumpul.

Suatu proses hams diben penjelasan yang lengkap meliputi :

1. Identifikasi Proses

Identifikasi ini umumnya berupa suatu angka yang menunjukkan nomor

acuan dari proses dan dituhs pada bagian atas simbol.

2. Nama Proses

Nama proses menunjukkan apa yang dikerjakan oleh proses tersebut.

Nama proses harus jelas yang menggambarkan kegiatan prosesnya. Nama

proses diletakkan di bawah identifikasi proses.

3. Pemproses

Pemproses mi menunjukkan siapa atau dimana suatu proses dilakukan.
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2.6.3 Abstraksi Data

Sistem yang sesunggulmya mengcnai teknis bagaimana data disimpan dan

dipelihara seakan disembunyikan kerumilannnya dan kemudian diungkapkan

dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam.

Penggambaran data dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan abstraksi /

penggambaran pada saat memandang suafti basis data, yaitu[FAT99] :

1. Level Fisik (Physical level)

Dalam level ini, pemakai melihat data sebagai gabungan dari stniktur dan

datanya sendiri, Pemakai juga berkompeten dalam mengetahui bagaimana

representasi fisik dari penyimpanan / pengorgamsasian data.

2. Level Lojik / Konseptual (Conseptual Level)

Pada abstraksi data level yang lebih tinggi menggambarkan secara

keselunaian data apa yang sebenaniya disimpan dalam basis data dan

hubungannya dengan data yang lain. Pemakai tidak memperdulikan

kerumitan dalam stniktur level fisik lagi, penggambaran cukup dengan

menggunakan kotak, garis dan keterangan secukupnya. Level konseptual

ini digunakan oleh basis data administrator, yang merumuskan infonnasi

apa yang akan dipelihara dalam suatu basis data.

3. Level Penampakan (View Level)

Level ini menipakan level tertinggi dari abstraksi data yang hanya

menunjukkan sebagian dari basis data. Banyak pemakai dalam sistem
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basis data tidak akan terlibat (concern) dengan semua data '• infonnasi

yang ada/ disimpan. Level ini sangat dekat dengan pemakai / user.

2.6.4 Batasan Dalam Basis Data

Ada beberapa batasan dalam basis data yang harus dipatuhi dalam berkas

basis data agar memenuhi kntcria dalam basis data. Batasan tersebut adalah

[SUT96] :

I Data Redundancy I kerangkapan data, yaitu muncuhiya data-data yang

sama secara berulang-ulang pada file basis data yang semestinya tidak

diperlukan. Data redundancy perlu dihindari karena akan mengakibatkan

pemborosan penggunaan media penyimpanan. Dan kerugian lain dari data

redundancy adalah proses updating yang lebih lama dan memungkinkan

terjadinya ketidakkonsistenan data (inconsistency data) yang semakin

besar.

2. Data inconsistency / ketidakkonsistenan data, yaim munculnya data yang

tidak konsisten pada medan yang sama untuk beberapa file dengan kunci

yang sama. Data inconsistency terjadi akibat terjadinya kesalahan dalam

pemasukan data (data entry) atau update anomaly (proses dalam

pembahaman data).

3. Data terisolasi, disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data. Dapat

terjadi jika data tersebar dalam beberapa file dan dalam bentuk format

yang tidak sama, maka akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi

untuk pengambilan dan penyimpanan data. Maka data harus dalam satu
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basis data, dibuat satu format sehingga mudah untuk membuat program

aplikasinya.

4. Security problem (masalah keamanan), security problem dimaksudkan

untuk memberikan perlindungan pada data-data dalam sistem basis data

dari kerusakan akibat bahaya bencana alam atau pencurian data. Unmk itu

perlu dibuat suatu fasilitas keamanan yang diatur lewat program aplikasi

yang akan dibuat, sehingga tidak semua pemakai sistem basis data

diperbolehkan untuk mengakses semua data, sehingga masalah keamanan

dapat diatasi.

5. Integrity Problem, berhubungan dengan kincrja sistem agar dapat

melakukan kendali / kontrol pada semua bagian sistem sehingga sistem

seialu beroperasi dalam pengendalian yang penuh. Basis data bensi file-

file yang salinga berkaitan, masalahnya bagaimana antara file dapat

dihubungkan. Meskipun kita mengetahui hubungan keterkaitan antara file

satu dengan yang lain, maka secara teknis hams ada fields kunci yang

mengliubungkan keterkaitan kedua tile tersebut.

2.6.5 Basis Data Relasional

Blok dasar basis data untuk mengorganisasi kelompok data yang paling

umum digunakan adalah tabel (table) atau relasi (relation) [WALOO]. Relasi

dalam model basis data relasional memiliki karakteristik yang hams dipenuhi

dalam model basis data, yaitu [SUT96] :
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1. Semua entry I elemen data pada suatu garis dan kolom tertentu harus

mcmiliki mlai yang tunggal {single value), atau suatu nilai yang tidak

dapat dibagi lagi (atomic value), bukan suatu lank atau grup perulangan.

2. Semua entry I elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi yang

sama harus mempunyai jenis yang sama.

3. Masing-masing kolom dalam suatu relasi mempunyai suatu nama yang

unik.

4. pada suatu relasi / tabel yang sama tidak adak dua bans yang idcnlik.

2.7 Normalisasi

Nonnalisasi adalah suatu teknik yang menstrukturkan data dalam cara-cara

tertentu untuk membantu mengurangi atau mencegah timbulnya masalah yang

berhubungan dengan pengolahan data pada basis data [SUT96]. Proses

pengelompokan elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan

relasinya [KRI93f Tujuan dan normalisasi adalah agar membuat relasi-relasi

basis data menjadi mudah untuk dnnengerti, lebih sederhana pemeliharaannya,

dan lebih mudah dalam memproses untuk kebutuhan yang bam [SUT96].

Pada proses nonnalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah ada

kesulitan pada saal insert (menambah), delete (menghapus), update (mengubah),

retrieve (membaca) pada satu basis data. Bila ada kesulitan pada pengujian

tersebut maka relasi tersebut dipecahkan pada beberapa tabel lagi atau dengan

kata lain perancangan belumlah mendapat basis data yang optimal.
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2.7.1 Atribut Kunci

Kunci {key) adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang

membedakan semua baris data dalam tabel yang unik [FAT99J. Kunci (key) tidak

hanya sekedar metode untuk mengakses suatu baris tertentu tetapi juga sekaligus

dapat menjadi pengenal unik (tidak mempunyai kesamaan / identik) terhadap

tabel. Ada tiga macam kunci (key) yang dapat diterapkan pada suatu tabel, yaitu

[FAT99] :

/. Super-key

Superkey menipakan satu atau lebih atribut (kumpulan atribut) yang dapat

membedakan setiap baris data (row) dalam sebuah tabel secara unik.

2. ( 'andidate-key

Candidate-key menipakan kumpulan atnbut minimal yang membedakan

setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Candidate-key tidak

boleh berisi atribut atau kumpulan atribut yang telah menjadi super-key,

tetapi belum tentu scbaliknya.

3. Priman-key (kunci primer)

Primary-key adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak

hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik. tetapi juga

dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entiti.

Selain tiga macam kunci diatas terdapat dua jenis kunci komposit / kunci

kombinasi yaitu [KAD99] :
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1. Alternate Key I Kunci Alternatif

Alternate Key adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary-

key. Kunci ini sering digunakan sebagai kunci pengurutan dalam laporan.

2. Foreign key I Kunci Tamu

Foreign Key menipakan suatu atribut (atau satu set atribut) yang

mclcngkapi satu relationship (hubungan) yang menunjukkan ke induknya.

2.7.2 Bentuk Normalisasi

2.7.2.1 Normalisasi Bentuk Pertama (First Norm Form)

Suatu relasi dalam bentuk normal pertama jika semua atribut mempunyai

nilai yang bersifat atomic, tetapi masih terdapat beberapa atnbut yang muncul

secara berulang (redundancy) [SUT96]. Bentuk normal pertama mempunya cin-

ciri setiap data dibentuk dalam flat file (file datar / rata), data dibentuk dalam satu

recorddemi satu recorddan nilai dm.field-field berupaatomic value [KRI93].

2.7.2.2 Normalisasi Bentuk Kedua (Second Norm Form)

Suatu relasi berada dalam bentuk nonnai kedua, jika relasi tersebut berada

pada bentuk nonnai pertama, dan semua atribut bukan kunci hanya tergantung

pada primary-key (fully dependency). Untuk inengubah dari bentuk nonnai

pertama menjadi bentuk normal kedua dapatdilakukan dengan operasi mampulasi

data.
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2.7.3 Antar Muka Yang Diinginkan

Untuk mempcrmudah pembuatan perangkat lunak maka perlu di rancang

beberapa antar muka. Adapun antannuka yang mgin dirancang adalah sebagai

berikut:

1. Perancangan Antar Muka Menu Utama.

2. Perancangan Antar Muka SPIPR (Surat Permohonan Ijin Pemasangan

Rekiame).

3. Perancangan Antar Muka Setup Skor Fungsi Jalan.

4. Perancangan Antar Muka Setup Skor Sudut Pandang.

5. Perancangan AntarMuka SetupSkorZonasi/Lokasi.

6. Perancangan Antar Muka Setup SkorI.uas/Ukuran.

7. Perancangan Antar Muka Setup Biaya Pemeiiharaan.

8. Perancangan Antar Muka Setup Biaya Pemasangan.

9. Perancangan Antar Muka Setup Daerahdan Jalan.

10. Perancangan Antar Muka Setup Data Harga Strategis.

11. Perancangan AntarMuka Setup Bobot Faktor.

12. Perancangan Antar Muka Laporan Penerimaan SewaRekiame.

13. Perancangan Antar Muka Laporan Kepadatan Rekiame.

14. Perancangan Antar Muka LaporanPenenmaan Pajak Rekiame.

15. Perancangan Antar Muka Laporan Penerimaan Perpanjangan Rekiame.

16. Perancangan Antar Muka Surat Pembentahuan


