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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut George H. Bodnar (2000), informasi dapat diartikan sebagai data 

yang telah diolah, sehingga data terebut dapat dijadikan sebagai dasar atau bahan 

pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat mengenai suatu hal. 

Anwar (2016), telah melakukan penelitian di Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) di UIN Raden Fatah. Dalam penelitiannya 

membuat sistem berbasis web untuk digunakan mahasiswanya dalam proses 

pendaftaran KKN, pengambilan data mahasiswa, penentuan Dosen Pembimbing 

Lapangan, penentuan desa, pembagian kelompok mahasiswa, dan validasi data 

KKN. 

Azad (2020), telah melakukan penelitian pada Universitas Cokroaminoto 

Palopo. Pada penelitian ini membuat suatu rancangan berbasis online yang meliputi 

kegiatan pendaftaran KKN, melihat informasi jadwal kegiatan KKN, mengetahui 

lokasi KKN, dan mengetahui Dosen Pembimbing Lapangan. 

 

Tabel 2. 1 Perbandingan Peneliti Terdahulu 

NO Peneliti Judul Informasi 
Bahasa 

Pemrograman 

 

1. 

 

Saipul Anwar 

(2016) 

 

Sistem 

Informasi 

Elektronik 

Kuliah Kerja 

 

- Pendaftaran 

kkn 

- Pengambilan 

data 

mahasiswa 

 

PHP 
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Nyata (E-KKN) 

Berbasis Web 

Service Pada 

Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian 

Masyarakat 

(LP2M) UIN 

Raden Fatah 

Palembang 

- Penentuan 

dpl, lokasi 

kkn, dan 

kelompok 

mahasiswa 

- Presentase 

pendaftaran 

berdasarkan 

jenis kelamin, 

prodi, dan 

fakultas 

- Laporan data 

kkn  

 

 

2. 

 

M. Al Azad 

(2020) 

 

Rancangan 

Bangun Aplikasi 

Pengelolaan 

Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) 

Pada Universitas 

Cokroaminoto 

Palopo Berbasis 

Online 

 

 

- Pendaftaran 

mahasiswa 

kkn 

- Informasi 

jadwal kkn 

- Penentuan 

lokasi kkn 

dan dpl  

 

 

PHP 

 

3. 

 

Auala Mufiyya 

Jalil (2022) 

 

Sistem 

Informasi 

 

- Pendaftaran 

perguruan 

 

PHP 
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Pendaftaran 

Kuliah Kerja 

Nyata di Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

(BAPPEDA) 

Bantul 

tinggi dan 

kkn 

- Laporan 

hasil 

program kkn

  

 

 

2.2 Dasar Teori 

Dalam penbuatan penelitian ini, diperlukannya beberapa referensi. Dasar 

teori yang mendukung penelitian ini yaitu : 

 

2.2.1 Website 

Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait 

antar satu halaman dan halaman yang lainnya, yang biasanya ditempatkan pada 

sebuah layanan web yang dapat di akses melalui jaringan internet maupun jaringan 

wilayah lokal (LAN) (Sulistiowati, 2019). 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 

lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen dalam situs web disebut dengan 

halaman web dan tautan dalam halaman web dapat digunakan oleh pengguna untuk 

beralih dari satu halaman ke halaman (hypertext) lain baik antar halaman yang 

disimpan di server yang sama maupun dalam server yang ada di seluruh dunia. 

Halaman (page) dapat di akses atau di baca melalui mesin pencarian seperti Google 

Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya (Hakim, 2004). 

Berdasarkan pengertian para ahli menenai halaman web dapat disimpulkan 

bahwa halaman web atau website merupakan kumpulan halaman yang saling terkait 

dan telah ditempatkan pada sebuah layanan web sehingga dapat diakses 
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menggunakan jaringan internet melalui mesin pencarian. Halaman web dapat 

diakses dari lokal maupun luar negeri. 

2.2.2 Sistem informasi 

Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dan 

diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi entitas terkait tunggal 

dan mendukung satu sama lain sehingga menjadi informasi berharga bagi mereka 

yang menerimanya (Muhyuzir, 2001). 

Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang berisi 

serangkaian terpadu komponen – komponen dan manual bagian – komponen 

terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan 

menghasilkan informasi bagi pengguna (Sidharta, 1995). 

Berdasarkan pengertian para ahli menenai sistem informasi dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sistem buatan manusia yang 

berisikan data-data sehingga nantinya akan dikumpulkan, diolah, dan menghasilkan 

keluaran berupa informasi yang berguna pagi penerima. 

 

2.2.3 KKN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat khusus, karena dalam KKN darma Pendidikan, 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dipadukan kedalamnya 

dan melibatkan sejumlah mahasiswa dan sejumlah staf pengajar ditambah unsur 

masyarakat. KKN dilakukan dengan memadukan pelaksanaan Tri Dharma yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan masyarakat. 
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2.2.4 XAMPP 

XAMPP adalah seperangkat paket PHP dan MySQL yang memiliki basis 

open source, dimana perangkat lunak ini dapat digunakan sebagai alat pembantu 

untuk mengembangkan aplikasi berbasis PHP. XAMPP ini berupa satu paket 

aplikasi yang berisi beberapa perangkat lunak yang berbeda-beda (Riyanto, 2010). 

XAMPP adalah perangkat lunak web server yang bisa dipakai untuk 

mengakomodasi sistem operasi yang anda pakai (X), Apache (A), MySQL (M), 

PHP (P), dan Perl (P) (Winarno dkk, 2014). 

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai XAMPP, dapat disimpulkan 

bahwa XAMPP merupakan perangkat lunak berupa layanan web berbasis open 

source yang dapat digunakan pada laptop atau komputer untuk mengembangkan 

aplikasi berbasis PHP dan MySQL. 

 

2.2.5 PHP 

PHP (hypertext preprocessor) adalah suatu bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk menterjemahkan basis kode program menjadi kode mesin yang 

dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang ditambahkan ke 

HTML (Supono & Putratama, 2018). 

PHP merupakan bahasa pemrograman untuk pembuatan halaman web 

dinamis, yang mampu berinteraksi dengan pengunjung atau penggunanya 

(Wardana, 2016).  

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai PHP, dapat disimpulkan bahwa 

PHP (hypertext pre-processor) merupakan salah satu bahasa pemrograman untuk 

menerjemahkan basis kode program menjadi kode mesin yang digunakan untuk 

pembuatan website dinamis sehingga dapat dibaca oleh komputer yang kemudian 

dapat digunakan untuk berinteraksi dengan penggunanya. 

 



9 
 

 

2.2.6 MySQL 

MySQL merupakan perangkat lunak basis data open source yang sering 

digunakan untuk mengolah basis data yang menggunakan bahasa SQL (Subagia, 

2018). 

MySQL merupakan RDBMS atau server database yang mengelola basis 

data dengan cepat, menampung dalam jumlah sangat besar, dan dapat di akses oleh 

banyak pengguna (Raharjo, 2011). 

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai MySQL, dapat disimpulkan 

bahwa MySQL merupakan server database untuk menampung dan mengelola basis 

data dalam jumlah besar menggunakan bahasa SQL yang dapat diakses oleh banyak 

pengguna. 

 

2.2.7 Internet 

Internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer 

yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, 

organisasi, hingga perorangan (Ramdhani, 2003), 

Internet merupakan singkatan atau kependekan dari international network, 

yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana 

jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan – jaringan kecil yang 

saling terhubung satu sama lain (Oetomo, 2002). 

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai internet, dapat disimpulkan 

bahwa internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terdiri dari 

jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung antar komputer dan dapat 

berhubungan secara luas. 
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2.2.8 Bootstrap 

Bootstrap adalah sebuah alat bantu untuk membuat sebuah tampilan 

halaman website yang dapat mempercepat pekerjaan seorang pengembang halaman 

web ataupun mendesain halaman web (Zubaidi, 2015). 

Bootstrap sendiri terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan grid, 

layout, typography, table, form, navigation dan lain-lain. Di dalam bootstrap juga 

sudah terdapat jQuery plugin untuk menghasilkan komponen halaman pengguna 

yang cantik seperti transitions, modal, dropdown, scroll spy, tooltip, tab, popover, 

alert, button, carousel dan lain-lain (Alatas, 2013:2). 

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai bootstrap, dapat disimpulkan 

bahwa bootstrap merupakan alat bantu untuk membuat tampilan halaman web 

menjadi lebih indah dan menarik dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di CSS 

dan HTML.  

 

2.2.9 Basis Data 

Basis data atau database adalah kumpulan dari item data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah 

skema atau struktur tertentu (Sutanta, 2004). 

Basis data adalah sebuah kumpulan data yang secara logis terkait dan 

dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. 

(Connolly dan Begg, 2010). 

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai basis data, dapat disimpulkan 

bahwa basis data merupakan kumpulan dari banyak data yang terkontrol dan 

dirancang untuk menghasilkan suatu informasi. 
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2.2.10 Sublime Text 

Sublime text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk 

membuat atau meng-edit suatu aplikasi. Sublime text mempunyai fitur plugin 

tambahan yang memudahkan programmer (Supono dan Putratama, 2016). 

Sublime adalah text editor terbaru yang memiliki fitur pendukung untuk 

beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, HTML, Ruby< Perl, 

SQL, C, dan C++ (Hadiningrum dan Ema, 2015). 

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai sublime text, dapat disimpulkan 

bahwa sublime text merupakan perangkat lunak untuk membuat atau memperbaiki 

suatu aplikasi dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman. 

  

  


