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2.1 Pengertian SIM (Sistem Informasi)

Sistem Informasi adalah sistem yang menganut informasi dan mendukung

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan.

Defmisi dua tujuan yang harus dicapai oleh Sistem Informasi menurut

Barry E. Gushing, Frederick H. Wu dan Gordon B. Davis [JOG97] adalah :

1. Kumpulan dari interaksi Sistem-sistcm informasi.

2. Menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang harus dipenuhi untuk

mencapai informasi yang baik, yaitu :

1. Akurasi (Accuracy )

a. Informasi harus akurat.

b. Ketepatan Waktu

c. Informasi tidak boleh terlambat, karena informasi yang telah usang

tidak akan mcmiliki nilai lagi.

2. Rclevansi

a. Informasi harus mcmiliki manfaat bagi pengguna,

b. relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya

berbeda.



2.2 Borland Delphi 6.0

Delphi 6.0 dikcnal sebagai salah satu pemrograman visual yang memiliki

fasilitas yang baik dan lengkap. Delphi dibuat oleh sebuah komunitas yang

menamakan Borland. Borland membuat software ini adalah sebagai kakas

pcngcmbangan dari bahasa pascal. Delphi hingga saat ini mcmiliki delapan (8)

versi. Versi Delphi 6.0 dirilis pada tahun 2001 oleh Borland dengan nama Borland

Delphi 6.0.

2.3 MySQL

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal.

Kcpopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar

untuk mengakses databasesnya. Sclain itu, ia bersifat free, yakni tidak perlu

membayar untuk menggunakannya pada bcrbagai Platform, kecuali kita

memutuskan penggunaannya untuk keperluan industri. Perangkat lunak MySQL

sendiri bisa di-download dari http://www.mysql.org atau http://www.mysql.eom.

MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management

Sistem). Itulah scbabnya istilah seperti tabel, baris, dan kolom digunakan pada

MySQL. Pada MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel.

Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau bebcrapa

kolom. Seperti halnya SQL engine yang lain, MySQL mempunyai tiga subbahasa,

yaitu Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML),

dan Data Control Language (DCL). DDL bcrfungsi pada obyek database, seperti

membuat tabel, mengubah tabel, dan menghapus tabel. DML untuk obyek tabel,
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seperti melihat, menambah, menghapus dan mengubah isi tabel. Sedangkan DCL

untuk kcpentingan keamanan database, seperti memberikan hak akses ke

database dan menghapus hak tersebut dari database.

2.4 Dreamweaver MX 2004

ASP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak dipakai dan

diminati. Hal ini discbabkan output yang dihasilkan berkapasitas kecil walaupun

banyak memiliki page yang komplcks. Hal ini tentu saja dapat mempersingkat

waktu. Sclain itu output yang dihasilkan halaman ASP dapat dibuka di hampir

semua sistem operasi seperti windows, linux, ataupun macintosh. File yang

dihasilkan berekstensi *.asp. Dreamweaver MX disini dipakai sebagai software

yang digunakan untuk mempermudah dalam penulisan script ASP. Disini terdapat

banyak sekali tool-tool yang dapat dipakai untuk mcmbangun sebuah halaman

web. Dreamweaver MX 2004 dirilis pada tahun 2004 oleh Macromedia.


