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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Penelitian Terkait 

Penelitian skripsi ini dalam proses penyusunanya diperoleh dari referensi 

penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya sesuai dalam latar belakang masalah 

pada skripsi ini yaitu antara lain: 

Hasil penelitian (Iman dan Mulyono, 2017) dalam jurnal yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik dan Administrasi pada Pondok 

Pesantren Asshodiqiyah Semarang Berbasis WEB”, Pondok pesantren 

Asshodiqiyah memiliki santri yang cukup banyak, Dalam penyampaian informasi 

baik akademik maupun pencatatan membutuhkan proses yang cukup lama. 

Disamping itu pada proses pengelolaan data masih diperoses menggunakan sistem 

yang manual dalam setiap melakukan pencatatan data maupun pemberian 

informasi akademik. Berdasarkan analisa pada penelitian ini penulis memperoleh 

hasil agar dapat memberikan kemudahan bagi pengurus pondok pesantren 

Asshodiqiyah dalam melakukan pengelolaan data santri, memudahkan pencatatan 

dan pengelolaan informasi mengenai pondok pesantren Asshodiqiyah. 

Hasil penelitian (Bunyamin dan Alparisi, 2016) dalam jurnal yang berjudul 

“Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Santri di Pondok Pesantren 

Ash-Shofi Berbasis WEB”, Pengelolaan data santri pondok pesantren Ash-Shofi 

yang masih manual dengan menggunakan dokumen kertas yang membutuhkan 

ruang khusus untuk penempatan dokumen santri. Penumpukan data santri yang 

begitu banyak sedikit menyulitkan untuk mencari data sehingga membutuhkan 

waktu yang lama dalam menemukan data santri. Berdasarkan pada analisa dalam 

penelitian tersebut adalah bertujuan agar dapat mempermudah dalam pengelolaan 

dan penyimpanan data santri dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga 

lebih menjaga keamanan data dari berbagai hal yang tidak diinginkan. 

(Prima dan Sihombing, 2019) dengan judul “Sistem Informasi Penerimaan 

Santri Baru Berbasis WEB pada Pesantren Islam Hidayatunnajah Bekasi”, 
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Pendaftaran santri merupakan aturan yang wajib yang harus diikuti calon santri 

didalam sebuah pondok pesantren. sistem penerimaan santri baru yang masih 

mengguanakan sistem yang konvensional di pondok pesantren Islam 

Hidayatunnajah. Dengan sistem tersebut sedikit menyulitkan calon santri yang 

berasal dari luar kota bekasi dalam melakukan pendaftaran dikarenakan jarak 

yang jauh dan memerlukan waktu yang lebih. Berdasarkan pada analisa dalam 

penelitian tersebut adalah lebih memudahkan calon santri dan tidak mengalami 

kesulitan  dalam urusan pendaftaran dan lebih memudahkan pihak pesantren 

dalam memberikan informasi kepada calon santri. 

Hasil penelitian (Setiawan, Sulaksono dan Wulanningrum, 2019) dalam 

jurnal yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Berbasis Website di Pondok 

Pesantren Kota Kediri”, Sistem informasi merupakan komponen teknologi yang 

digunakan dalam menyampaikan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi 

yang dapat digunakan dalam semua bidang. Terutama di pondok pesantren kota 

kediri ini memanfaatkan teknologi internet untuk media penyampaian informasi 

yang lebih mudah dan cepat didapatkan oleh orang tua/wali santri. Untuk 

memperoleh informasi tentang pondok pesantre, tidak perlu membuang waktu 

untuk datang ke pondok pesantren untuk mendapatkan infomasi tersebut. 

Hasil penelitian (Eliana dan Rahmatya, 2019) dalam jurnal yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Administrasi pada Pondok Pesantren 

Pembangunan Sumur Bandung”, Pondok Pesantren Sumur meruapakan salah satu 

lembaga pendidikan non-Formal di bandung, yang memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi yang terkait dengan pembayaran pendaftaran dan pembayaran 

asrama. Penyimpanan yang tidak tertata dengan baik menyebabkan data sering 

terjadi kesalahan/data tidak valid. Untuk menghindari data yang salah/tidak valid 

yang dapat berpengaruh pada proses pembuatan laporan keuangan pondok 

pesantren pembangunan sumur bandung. Tujuan penelitian ini adalah agar proses 

administrasi dalam pondok lebih efesien, efektif dan produktivitas. Dengan 

metode pendekatan menggunakan metode terstruktur yang memiliki 5 tahapan : 
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analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujiandan dan pemeliharaan 

sistem. 

 

2.2.Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan suatu pedoman yang berfungsi untuk 

membuat penelitian sistem informasi Pondok Pesantren Tahfidz Darussalam. Pada 

penyusunan ini ada beberapa landasan yang digunakan sebagai pedoman agar 

lebih terarah.  

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut (Jogiyanto, 2005) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

yang dapat mendukung operasi dan manajemen suatu organisasi yang bersifat 

manajerial dengan keadaan kegiatan strategi organisasi untuk dapat menyediakan 

kepada pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. 

2.2.2 Website 

Website atau yang disebut dengan web merupakan kumpulan halaman web 

yang saling berkaitan dengan satu sama lain yang memiliki data informasi yang 

saling terkait, akses berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya yang 

dipublikasikan melalui internet. (Puspitawati dan Anggadini, 2011) 

2.2.3 HTML 

HTML singkatan dari Hyper Text Markup Languange) merupakan 

kumpulan dari simbol atau tag bahasa yang dapat dikenali oleh web browser yang 

digunakan untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar dan video. HTML 

digunakan untuk membuat website, untuk pembuatan website menggunakan 

HTML harus memahami kode-kode dari HTML. HTML memiliki struktur dan 

aturan penulisan tersendiri disebut Tag. Pada HTML lebih menggambarkan 

komponen-komponen struktur dan format dalam halaman situs, yang 
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dipresentasikan dalam halaman web browser dengan menggunakan jenis tulisan, 

warna, garis, dan teks. (Ardhana, 2012) 

2.2.4 PHP 

Menurut (Ardhana, 2012), “PHP atau singkatan dari Personal Home Page 

merupakan bahasa pemrograman berbasis server-side  yang dapat melakukan 

parsing script  php menjadi script web sehingga dari sisi client menghasilkan 

sustu tampilan yang menarik”. Penggunaan bahasa pemrograman PHP yang 

bersifat open source dapat memungkinkan web dibuat dinamis sehingga dalam 

proses maintenance situs web menjadi lebih efesien dan mudah.  

2.2.5 CSS (Cascading Style Sheet) 

CSS atau Cascading Style Sheet  salah satu bahasa pemrograman web 

untuk mengatur tampilan HTML atau menentukan halaman HTML ditampilkan. 

Pada umumnya CSS digunakan untuk mengatur ukuran warna teks, gambar, 

warna tabel, margin, ukuran border dan parameter lainnya. (Ardhana, 2012) 

2.2.6 Basis Data 

Basis data merupakan koleksi data yang dapat mencari secara menyeluruh 

dan secara sistematis yang dapat memelihara informasi. Sebagai tempat 

penyimpanan data, basis data tidak bisa menyajikan informasi secara langsung ke 

pengguna melainkan harus menjalankan aplikasi yang dapat digunakan untuk 

mengakses basis data yang dapat disajikan dalam bentuk yang mudah untuk 

dimengerti. (Simarmata, 2006) 

2.2.7 MySQL 

MYSQL atau My Structure Query Language  merupakan program database  

yang bersifat open source (tidak perlu membayar atau siapa saja boleh 

menggunakannya) yang dapat menghubungkan script php menggunakan perintah 

query dan escape character. (Firdaus, 2007) 
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2.2.8 Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Menurut (Whitten, Bentley dan Dittman, 2004) Metode waterfall 

merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier, Output 

yang dihasilkan dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Dalam 

model pengembangan perangkat lunak ini dapat diperoleh  dari proses rekayasa 

lainnya dan memberikan cara pembuatan perangkat lunak yang jelas, runtut, dan 

nyata. 

Dalam model pengembangan perangkat lunak metode waterfall  memiliki 

5 tahapan yang runtut: requiement Definition (analisa kebutuhan), System and 

Software Design (desain sistem dan perangkat lunak), implementasi and Unit 

Testing (implementasi dan uji coba unit), Integration and System Testing 

(integrasi dan uji coba sistem), Operation and Maintenance (operasi dan 

pemeliharaan). 

1. Requirement Definition (analisa kebutuhan) 

Pada tahap ini pengembangan sistem dimulai dengan penulis 

menganalisa terhadap apa saja kebutuhan sistem yang meliputi dari 

kebutuhan data, kebutuhan pengguna, kebutuhan non fungsional 

maupun fungsional yang ada pada sistem yang akan dibuat dan 

menjabarkan proses pengembangan sistem di tahap selanjutnya. Pada 

tahap ini, tahap terpenting dalam memperoleh gambaran sistem secara 

utuh. 

2. System and Software Design (desain sistem dan perangkat lunak) 

Pada tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap analisa untuk dapat 

menyusun sistem baru untuk memberi gambaran alur kerja sistem yang 

akan dibuat. 

3. Implementation and Unit Testing (implementasi dan uji coba unit) 

Tahap ini merupakan tahapan desain dari perangkat lunak sebuah 

program lengkap atau unit program. Desain sistem tersebut 

diterjemahkan dalam bentuk kode-kode program. Setelah selesai dari 
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proses penerjemahan dalam bentuk kode program, maka akan dilakukan 

pengujian sistem yang telah dibuat yang bertujuan untuk menemukan 

kesalahan pada sistem yang nantinya dapat dilakukan perbaikan. 

4. Integration and System Testing (integrasi dan uji coba sistem) 

Pada tahapan ini dapat dikatakan akhir dalam pembuatan sistem. Setiap 

unit program akan dilakukan uji coba untuk menyakinkan bahwa sistem 

yang dibuat sesuai dengan persyaratan perangkat lunak yang 

dibutuhkan, Agar sistem dapat digunakan oleh pengguna. 

5. Operation and Maintenance (operasi dan pemeliharaan) 

Pada tahap ini merupakan tahap yang terpanjang yang dimana sistem 

telah dipasang dan dapat digunakan. Pada tahap pemeliharaan termasuk 

pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

 

2.3.  Perancangan 

2.3.1  Flowchart 

Dalam analisa sistem flowchart merupakan bagan-bagan yang mempunyai 

arus yang menggambarkan suatu proses/langkah-langkah penyelesaian suatu 

masalah dalam bentuk penyajian suatu algoritma (Ladjamudin, 2006). Simbol-

simbol yang digunakan pada flowchart. 

Tabel 2. 1 Notasi Flowchart 

Simbol Keterangan 

 

 

 

 

Simbol Offline Connector 

Digunakan untuk menyatakan 

sambungan dari proses ke proses 

lainnya dalam halaman yang berbeda. 

(bersambung) 
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Tabel 2.1 Notasi Flowchart Lanjutan 

Simbol Keterangan 

 Simbol Decision/logika 

Merupakan simbol yang digunakan untuk 

menentukan suatu kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan suatu proses atau keputusan 

berdasarkan kondisi yang ada. 

 Simbol Predefined Proses 

Suatu simbol yang digunakan untuk 

menyatakan sebagai penyediaan tempat 

penyimpanan suatu pengelolaan. 

 Simbol Terminal 

Simbol yang digunakan untuk menyatakan 

permulaan atau akhir suatu program. 

  Simbol Input – Output 

Merupakan suatu simbol yang digunakan 

untuk menyatakan proses input dan output 

yang terjadi tanpa tergantung. 

 

 

Simbol arus/Flow 

Merupakan suatu simbol yang digunakan 

untuk menghubungkan jalannya satu simbol 

ke simbol yang lain dalam suatu proses. 

 Simbol Connector 

Merupakan simbol yang digunakan untuk 

menyatakan hubungan antara satu proses ke 

proses laninnya dalam suatu halaman. 

 Simbol Offline Connector 

Simbol yang digunakan untuk menyatakan 

sambungan dari proses ke suatu proses 

lainnya dalam halaman yang sama. 
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Sumber : Ladjamuddin B. Al-Bahra bin (2006) 

1.3.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram merupakan salah satu langkah utama yang digunakan 

untuk mempresentasikan proses komponen sistem dan arus data. Data flow 

diagram suatu model grafis yang logis dari arus suatu informasi, membagi sistem 

menjadi bagian-bagian modul yang menunjukan tingkatan detail dari sebuah 

sistem. (Husni, 2007) 

Adapun keuntungan DFD adalah meningkatkan suatu keterkaitan antara 

sistem dengan sub-sistem lainnya sehingga lebih efektif dalam berkomunikasi 

dengan pengguna. Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam Data Flow 

Diagram.  

Tabel 2. 2 Notasi Data Flow Diagram 

No Simbol Keterangan 

1  Simbol Lngkaran 

Merupakan simbol yang digunakan untuk 

menggambarkan aktivitas apa yang 

dilakukan sistem yang mengelola input 

menjadi output. 

2  Simbol External Entity 

Merupakan simbol yang menyatakan 

entitas yang berada diluar sistem atau 

subsistem yang dapat memberi atau 

menerima sistem (source). 

3  Simbol Data Store 

Simbol yang digunakan untuk 

menyatakan sebagai penyimpanan data 

yang diperlukan sehingga proses dapat 

mengambil dan memberikan data. 

(bersambung) 
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Tabel 2.2 Notasi Data Flow Diagram Lanjutan 

No Simbol Keterangan 

4  Simbol Data Flow 

Simbol yang digunakan untuk 

menyatakan aliran data dari suatu entity, 

dengan arahnya yang oleh anak panah 

menuju ke ujung suatu proses. 

Sumber : Husni (2007) 

 

1.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut (Nugroho, 2011) ERD merupakan salah satu pemodelan data 

yang memiliki konseptual sebuah sistem yang sering digunakan dalam proses 

pengembangan basis data bersifat rasional yang terdiri atas tiga konsep dasar yaitu 

entitas, realasi/hubungan antarentitas, serta atribut. 

1.3.4 Black Box Testing 

Black Box Testing salah satu metode pengujian yang akan dilakukan pada 

fungsional dari suatu perangkat lunak. Pengujian dapat mendefinisikan 

fungsionalitas spesifikasi program. 
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