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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  



Salah satu media yang digunakan perusahaan untuk menggaet para calon 

konsumen adalah reklame yaitu gambar pasang yang diletakkan disudut-sudut atau 

ditengah lokasi yang strategis. Reklame tentunya mempunyai harapan untuk 

memikat para pembaca dan tentunya tarif dari masing-masing reklame ditentukan 

oleh lokasi serta besarnya. 

Ada ratusan titik reklame yang ada pada kabupaten Banjarnegara. Tiap tiap 

reklame mempunyai batas waktu pemasangan yang berbeda-beda tergantung dari 

nilai kontrak dan waktu yang ditawarkan.  Bertumpu dari banyaknya sekali titik 

yang ada maka seringkali pemerintah daerah lupa mengecek titik reklame mana saja 

yang sudah melewati batas waktu pemesangan. Jika dilihat dari segi keuntungan 

maka pemerintah daerah akan rugi karena yang seharusnya titik – titik yang sudah 

habis batas waktunya bisa diisi oleh reklame lain atau mungkin diperpanjang batas 

waktu kontraknya. 

Permasalahan yang dialami pada pengolahan data reklame adalah sulitnya 

mengecek titik mana saja yang masih kosong serta titik mana saja yang batas waktu 

kontraknya sudah habis sangatlah sulit karena harus membuka berkas satu per satu. 

Belum lagi dimungkinkan ada berkas yang hilang karena tidak adanya pengelolaan 

arsip secara baik. 

Selain itu permasalahan lain yang juga menjadi hambatan yaitu tidak ada 

kontrol pada titik-titik  yang masa kontraknya telah habis masa kontraknya dimana  

jika habis masa kontraknya maka reklame semestinya akan terkena beban tambahan 

jika ini tidak dikelolaa dengan baik maka akan mengurangi merupakan pendapatan 

tambahan bagi pemerintah daerah. 

Permasalahan lain yang timbul yaitu munculnya reklame-reklame liar (tanpa 

ijin) yang tanpa disadari sudah lama terpasang pada salah satu titik yang disebabkan 

kurangnya penertiban akan titik-titik reklame yang ada. 

Sistem informasi titik reklame akan mempermudah mengatasi semua 

permasalahan diatas, sebab setiap transaksi pemasangan reklame maka data reklame 

akan disimpan, sehingga akan membantu dalam mengatasi permasalahan ataupun 

hambatan-hambatan di atas. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  dapat dirumuskan masalah tentang 

bagaimana merancang suatu sistem infomasi pengelolaan pemasangan  reklame 

yang akan membantu mengatur serta mengelola  titik-titik reklame pada Kabupaten 

Banjarnegara, sehingga akan tercipta sistem pengelolaan reklame yang tertib sesuai 

batas waktu kontraknya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

  Untuk mengantisipasi pembahsan yang terlalu melebar maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibahas hanya meliputi pengelolaan pemakaian titik untuk jenis 

reklame yang besar  pada Kabupaten Banjarnegara. 

2. Pembahasan tidak melebar sampai pada proses perijinan. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan suatu  sistem 

informasi pengelolaan pemesangan  reklame yang diharapkan akan mampu 

membantu pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam upayanya 

menertibkan titik-titik reklame yang ada. 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir ini dapat dirasakan dari berbagai segi yang 

berbeda : 

1.5.1 Bagi Penulis 

Dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses pemasangan reklame 

dan merancangan sistem informasi yang mampu mengelola titik-titik reklame 

yang ada di kota Banjarnegara. 

1.5.2 Bagi Akademik 

Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber acuan dalam melakukan penelitian 

dengan tema yang hampir sama 

1.5.3 Bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarnegara 



Akan membantu dalam proses pengelolaan titik-titik reklame yang ada pada 

kota Banjarnegara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 



Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu.(Jogianto HM,2001).  

Penekanan pada elemen ,sistem mempunyai arti kumpulan dari elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.  

2.1.2 Elemen-Elemen Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik sifat-sifat yang tertentu yaitu 

1. Komponen Sistem ( Components ) 

Suatu sisetm terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang 

artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem dapat berupa suatu subsistem. Setiap subsistem 

mempunyai sifat-sifat disistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu 

dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. 

2. Batas Sistem ( Boundary ) 

 Boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

3. Lingkungan Luar Sistem ( Environment ) 

   Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem. 

4. Penghubung Sistem ( Interface) 

Interface merupakan media penghubung anatara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya melalui penghubung ini memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari subsistem kesubsistem yang lainnya. 

5. Masukan Sistem ( Input ) 

 Input adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem masukan. Sinyal 

adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh 

didalam sistem komputer program adalah masukan perawatan yang 

digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan data adalah masukan 

sinyal untuk diolah menjadi informasi. 

6. Keluaran Sistem (output ) 
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 Output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan 

masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. Contohnya 

panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan 

hasil sisa pembuangan, sedang informasi adalah keluaran yang 

dibutuhkan. 

7. Pengolah Sistem 

 Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai sasaran. Sasaran dari sistem sangat 

menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang 

akan dihasilkan sistem.  

9. Umpan Balik 

Dari masukan sistem yang ada kemudian diolah sistem dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan yang diharapkan sistem, untuk mekudian sistem 

memberi output sistem sesuai yang diharapkan juga oleh pemakai sistem 

 

2.2  Pengertian Informasi. 

       2.2.1 Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi  bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, H.M, 2001). Definisi lain  

informasi adalah data yang sudah diolah dan mempunyai arti dan digunakan 

untuk tujuan yang informatif atau merupakan proses tindak lanjut dari data dan 

memiliki nilai. 

       2.2.2 Kualitas Informasi 

                          Kualitas dari suatu informasi tergantung dari dari tiga hal yaitu : 

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

 tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 



2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat dan informasi tersebut tidak usang, karena informasi 

merupakan landasan didalam pengambilan keputusan. 

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya.  

2.2.3  Nilai Informasi 

          Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal yaitu manfaat dan biaya 

mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 

efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Jogiyanto H.M. 2001).  

 

2.4  Analisa Sistem 

Analisa sistem penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam 

bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 

mengevaluasi kesalahan-kesalahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikannya. 

 

Langkah-langkah dalam analisa sistem adalah : 

1. Mengidentifikasi Masalah  

Mengidentifikasi (mengenal) masalah merupakan pertama yang dilakukan 

dalam analisa sistem. Masalah (problem) dapat didefinisikan sebagai suatu 

pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang 

menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu pada 

tahap analisis sistem, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analisis 



sistem adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang 

terjadi.Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh analisa sistem adalah : 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah 

b. Mengidentifikasi personil-personil kunci 

c. Mengidentifikasi titik keputusan 

2. Memahami kerja dari Sistem 

Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana 

sistem dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Sedang pada 

tahap analisis sistem penelitian yang dilakukan adalah penelitian terinci. 

3. Menganalisa kelemahan sistem 

Analisis sistem perlu manganalisis masalah yang terjadi untuk dapat 

menemukan jawaban apa penyebab sebenarnya dari masalah yang yang 

timbul tersebut. 

4. Membuat laporan hasil analisis 

Dalam menganalisis sebuah sistem memerlukan suatu alat bantu. Alat 

bantu tersebut adalah Flow of Document atau Paper Work atau System 

Procedur adalah suatu cara atau metode untuk menyelesaikan aliran 

procedur dalam suatu sistem dengan menggunakan diagram. 

 Kegunaan dari Flow of Document adalah: 

a. Untuk menganalisa sistem. 

b. Sebagai salah satu sarana komunikasi dengan  user dan manajer. 

 c. Sebagai acuan bagi programmer. 

 

2.5  Perancangan Sistem  

Perancangan sistem menurut Jogiyanto, H.M (2001) adalah perancangan  

sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang 

mesti diselesaikan, tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari 

komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu 

sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 

       2.5.1 Tujuan perancangan sistem 



Tujuan perancangan sistem yaitu : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang 

lengkap kepada pemrogram computer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. 

2.5.2 Desain Sistem 

1. Desain model secara umum 

a. Physical Sistem 

Bagian alir (sistem flowchart) merupakan alat yang tepat digunakan 

untuk menggambarkan  Physical Sistem. Simbol-simbol bagan alir 

sistem ini menunjukan secara tepat arti fisialnya, seperti simbol 

terminal, hardisk, dan laporan-laporan. 

b. Logikal model 

Menjelaskan pada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi dari sistem 

informasi secara logikal mau bekerja. Dijabarkan dengan diagram arus 

data (DAD) atau data flow dokumen (DFD) 

2. Desain model secara rinci 

Didefinisikan secara rinci urut-urutannya. Langkah dari masing-masing 

proses yang digambarkan diagram arus data (DAD). Urutan-urutan 

langkah ini diwakili oleh suatu program komputer, dengan demikian 

desain terinci ini juga merupakan suatu desain program komputer.    

2.5.3 Perancangan Database 

Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi, relasi tersebut 

bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap-tiap file yang ada. Satu data 

menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan, 

instalasi. 

Dalam suatu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama 

bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Satu record terdiri dari 

field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut 

dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Untuk 

menyebut isi dari field maka digunakan atribut atau merupakan judul dari satu 

kelompok entity tertertu. 



1. Entity 

 Entity adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya 

direkam. 

2. Atribute 

 Setiap entity mempunyai atribute atau sebutan untuk mewakili suatu 

entity. Atribut juga disebut sebagai data elemen, data field, data item. 

 

3. Data value 

 Data value adalah data actual atau informasi yang disimpan pada tiap data 

elemen atau atribute. 

4. Record atau Tuple 

 Kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan 

tentang suatu entity secara lengkap. 

5. File 

 File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang 

elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data valuenya. 

6. Database management system 

 Database management system adalah kumpulan file yang saling berkaitan 

bersama dengan program untuk pengelolaannya. 

 

Kegunaan Database yaitu untuk mengatasi masalah-masalah pada 

penyusunan data yaitu : 

1. Redudansi dan inkonsistensi data  

2. Kesulitan pengaksesan data 

3. Isolasi dan standarisasi 

4. Multiple user 

5. Masalah keamanan 

6. Masalah integrasi 

7. Masalah data independence 

Desain database dimaksudkan untuk mendefinisikan kebutuhan file-

file yang digunakan oleh sistem informasi saja. Pada tahap desain terinci ini, 



desain database dimaksudkan untuk mendefinisikan isi atau stuktur dari tiap-

tiap file yang telah didefinisikan di file secara umum. Isi dari database 

tergantung dari arus data masuk dan data  keluar ke atau dari file. Terdapat dua 

buah teknik merancang database yaitu : 

 

2.5.3.1    Normalisasi 

Normalisasi merupakan proses untuk mengorganisasikan file 

untuk menghilangkan group elemen yang ada secara berulang-ulang. 

Normalisasi juga banyak dilakukan dalam merubah database dari 

struktur pohon atau struktur jaringan menjadi struktur hubungan. Data 

hubungan menunjukkan suatu struktur database yang mempunyai 

hubungan dengan elemen-elemen data lainnya. Ada beberapa konsep 

yang harus diketahui antara lain : 

A. Field 

Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu set field yang dapat mewakili record. 

Misalnya nomor pegawai 


