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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan

menapakkan kakinya di dalam dunia

perekonomian syariah di Indonesia. Dan tentu

cukup banyak pengalaman, rintangan dan

hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi

alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri

hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih

maju dan berkembang dari tahun-tahun

sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan KH. Nawawi Thoyib (Alm.) pada

tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri. Maka beliau

mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan

pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan

hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten

masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang

pada waktu itu dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz

Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan KH. Nawawi

Thoyib (Alm.) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul

Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang

Konsep Simpan-Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar

SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya, Menteri

Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis

Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman

asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti di situ saja, namun

dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok

Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia,
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Bpk H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim

10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari.

Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz

yang terdiri dari: Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren

Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna’i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala

Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu

sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi

Utsman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri)

serta beberapa pengurus

Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah. Pada

akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi

nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat

BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU? Karena seluruh pendiri pada waktu

itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren

Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada

tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H. (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah

SAW) atau 17 Juli 1997 M, di kecamatan Wonorejo Pasuruan.

Saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran

luas + 16 m2 dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000,- yang terkumpul dari

anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan

MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa

dari dana sebesar Rp 13.500.000,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan

memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari

lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa

ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah

BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum

Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun, maka banyak

masyarakat madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren
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Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk

didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur,

juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren

Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan. Maka pada tanggal 05

Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW)

atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT

Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya. Lalu tidak lama kemudian BMT

UGT mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan

M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000,

tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT)

Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT? Karena mayoritas pendiri pada waktu itu

adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam Urusan Guru

Tugas (UGT) yang mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.

Alhamdulillah, kini Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah berumur 16 tahun

dengan kemajuan yang cukup pesat. Dan membuka beberapa kantor cabang dan

cabang pembantu salah satu cabang dari koperasi BMT UGT Sidogiri untuk

wilayah Riau yaitu di Pekanbaru alamat di Jl.Delima No.17 dan untuk saat ini

cabang Pekanbaru memilik anggota sebanyak 31 anggota dan memiliki nasabah

sebanyak 678 nasabah, dan wilayah Riau sendiri  memiliki dua kantor cabang

pembantu yaitu cabang pembantu wilayah Rengat dan cabang pembantu wilayah

Bengkinang. Untuk cabang pembantu Rengat beralamatkan di Jl.Hasanudin No.17

dan saat ini cabang pembantu wilayah Rengat memiliki anggota sebanyak 30

anggota dan memiliki nasabah sebanyak 316 nasabah, dan untuk cabang

pembantu Bengkinang beralamatkan di Jl. DI. Panjaitan No.25 dan saat ini cabang

pembantu wilayah Bengkinang memiliki anggota sebanyak 21 anggota dan

memiliki nasabah sebanyak 215 nasabah.
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2.1.1 Pengawas, Pengurus dan Manager Pusat

Table 2.1 Pengawas, Pengurus, dan Manajerial Pusat

PENGAWAS :

Pengawas Syariah KH. A. Fuad Noerhasan

Pengawas Managemen H. Ach. Wafir Irsyad

Pengawas Keuangan A. Saifulloh Muhyiddin

PENGURUS :

Ketua H. Mahmud Ali Zain

Wakil Ketua I H. Abdulloh Rahman

Wakil Ketua II HM. Sholeh Abd. Haq

Sekretaris A. Saifulloh Naji

Bendahara H. Muna’i Ahmad

MANAJERIAL:

Manajer Utama Abd. Majid Umar

Manajer Keuangan Abd Rokhim

1. Staf Akuntansi & Audit Internal Saiful Walid

2. Staf Operasional 1 Moch. Sholeh Hanifah

3. Staf Operasional 2 Ach. Erfan Afandi

Manajer SDI (Sumber Daya Insani) Hariyanto, SH

1. Staf SDI, Personalia & Umum M. Mukhlas

2. Staf Administrasi 1 M. Hasyim

3. Staf Administrasi 2 Ismail Khidir

4. Staf Resepsionis Nur Kholis

Manajer Marketing HM. Sholeh Wafi

1. Staf Funding dan Jasa A. Thoha Putra

2. Staf Financing A. Misbahul Munir

Manajer IT M. Aunur Rahman

1. Staf Pengembangan Software Iqbal Fatah

2. Staf Sarana & Logistik 1 M. Fauzi

3. Staf Sarana & Logistik 2 Agus Salim
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2.1.2 Logo Koperasi BMT-UGT Sidogiri

Gambar 2.1 Logo Koperasi BMT-UGT Sidogiri

2.1.3 Visi dan Misi Koperasi BMT-UGT Sidogiri

Visi

 Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan

Syari’ah Islam.

 Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang

sosial ekonomi.

Misi

 Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas

ekonomi.

 Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi

adalah ADIL, MUDAH dan MASLAHAH.

 Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.

 Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur,

Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).
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2.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri Pusat

2.1.5 Struktur Pengurus dan Pengawas

Gambar 2.3 Struktur Pengurus dan Pengawas
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2.1.6 Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri wilayah Riau

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Wilayah Riau

2.2 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan

pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip

koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada

khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian,

koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian

nasional. (Rudianto:2010).

2.2.1 Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang

menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah tidak

diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur

riba.

Secara  garis  besar  prinsip  koperasi  syariah  adalah  membantu

menyejahterakan para anggotanya dalam bentuk gotong  royong dan  tentunya

prinsip  tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong

royong (ta`awum alal birri). Kemudian prinsip kolektif yang dalam islam adalah



13

berjamaah dalam mencapai kemandirian hidup antar  anggotanya.  Persamaan

dan  perbedaan  lain  yang  ada  pada  kedua  koperasi  ini adalah  watak  dan

kelembagaannya,  diantaranya  adalah  :  pada  koperasi  konvensional berwatak

sosial  ekonom  oriented  yakni,  berlandaskan  sosial  namun  tetap  berorientasi

laba. Sedangkan  koperasi  syariah memiliki watak  yang  hampir  sama dengan

koperasi konvensional namun  tetap memiliki perbedaan yang mendasar pada asas

dan  landasan organisasinya,  yaitu  berlandaskan  keadilan,  tauhid,  akhlak,  dan

keseimbangan. Keimanan mempunyai peranan penting dalam  ekonomi  Islam,

karena  secara  langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk

kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera,dan  preferensi  manusia,  sikap-sikap

terhadap  manusia,  sumber  daya  dan lingkungan.Saringan  moral  bertujuan

untuk  menjaga  kepentingan  diri  tetap  berada dalam  batas-batas  kepentingan

sosial  dengan  mengubah  preferensi  individual  sesuai dengan prioritas sosial

dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya  untuk

tujuan  yang  akan  menggagalkan  visi  sosial  tersebut,  yang  akan meningkatkan

keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Konsep  pokok  dalam  koperasi  syariah  adalah  menggunakan  akad

Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama – sama

oleh dua orang atau  lebih,  dan  masing  masing  memberikan  kontribusi  dana

dalam  porsi  yang  sama besar dalam berpartisipasi dalam kinerja dengan bobot

yang sama besar pula. Dan tidak diperkenankan  salah  seorang  anggota

memasukkan modal  yang  jauh  lebih  besar  dari pada  yang  lain  dan

memperoleh  keuntungan  yang  jauh  lebih  besar  pula  dibanding dengan

anggota yang lain.

2.2.2 Jenis-jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat

dikelompokkan kedalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan produk

yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha

ini jenis anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007, koperasi dapat koperasi

dapat digolongkan  kedalam beberapa jenis koperasi, yaitu : (Rudianto:2010)
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1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang

bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya,

untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang

memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam

adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada

anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para

konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama

koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis

barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat

tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi.

Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market,

dan sebagainya.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari

produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran

dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan

barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota

koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran

barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti

keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang

dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk

menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin

keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-

produk yang mereka hasilkan.

4. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak

memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah

koperasi untuk menghasikan dan memasarkan barang atau jasa.
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Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan,

mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan

utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal

para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu

melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.3 Metode Bagi Hasil (Revenue Sharing)

2.3.1 Konsep bagi hasil

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang

diterapkan pada bank konvensional.  Dalam bank syariah, konsep bagi hasil,

sebagai berikut. (IBI, 2003:265).

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya  melalui lembaga keuangan bank

yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut  di atas dalam sistem pool

of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam

proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek

syariah.

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja

sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.3.2 Mekanisme perhitungan bagi hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah  dapat mengikuti tata cara

dan ketentuan, yaitu seperti berikut. (IBI,2003:265-266)

1. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana

yang dimiliki, misalnya tabungan mudharabah dan investasi mudharabah.

2. Hitung saldo  rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke

dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.

3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya

tahun 2003.

4. Bandingkan antara jumlah sumber dana  dengan total dana yang telah

disalurkan.
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5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang

dimiliki sesuai dengan  data saldo rata-rata tertimbang.

6. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai

klasifikasi dana yang dimiliki.

Berikut ini rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH):

Diamana :

TD = total dana dalam periode berjalan

JH = jumlah hari dalam periode berjalan

Untuk memperjelas rumus perhitungan SRRH tersebut, di bawah ini

diberikan contoh perhitungannya. Tuan  Syahrul mempunyai tabungan/simpanan

mudharabah di bank syariah dengan data transaksi seperti berikut:

Tabel 2.2 Data Transaksi

Tanggal Keterangan Jumlah (Rp)

06 Januari 2008 Setoran Awal 2.000.000,00

12 Januari 2008 Setoran 8.000.000,00

20 Januari 2008 Setoran 5.000.000,00

27 Januari 2008 Penarikan 3.000.000,00

Berikut ini perhitungan saldo rata-rata harian dana Tuan Syahrul selama

bulan Januari 2008, yaitu dengan cara menghitung saldo rata-rata tertimbang

dibagi dengan jumlah hari dalam bulan Januari:

Table 2.3 Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian (SHHR)

Nomor Tanggal Hari Saldo Saldo Tertimbang

1 06 Jan - 11 Jan 6 2.000.000,00 12.000.000,00

2 12 Jan – 19 Jan 8 10.000.000,00 80.000.000,00

3 20 Jan – 26 Jan 7 15.000.000,00 105.000.000,00

4 27 Jan – 31 Jan 5 12.000.000,00 60.000.000,00

TOTAL 257.000.000,00

SRRH=TD/JH
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Jadi, saldo rata-rata harian (SRRH) dana Tuan Syahrul =

Rp257.000.000,00 : 31 = Rp. 8.290.322,58

Setelah SRRH dihitung, maka berikutnya kita menghitung distribusi

pendapatan, dengan rumus :

Dimana :

DP = distribusi pendapatan

SR = saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP= total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah

Berikut ini diberikan contoh perhitungan distribusi pendapatan bank

syariah pada tahun 2003.

Saldo rata-rata harian :

1. Simpanan mudharabah           = Rp 1.600.000.000,00 (10%)

2. Investasi mudharabah 01 bl    = Rp 1.800.000.000,00 (30%)

3. Investasi mudharabah 03 bl    = Rp 1.200.000.000,00 (20%)

4. Investasi mudharabah 06 bl    = Rp 1.600.000.000,00 (10%)

5. Investasi mudharabah 12 bl = Rp 1.800.000.000,00 (30%)

Total saldo rata-rata harian Rp 6.000.000.000,00 (100%)

Total pendapatan Bank Syariah tahun 2003 =Rp200.000.000,00

Atas dasar data tersebut maka kita dapat menghitung distribusi pendapatan

menurut klasifikasi dana sebagai berikut :

1. Simpanan mudharabah        =  10% x Rp 1600.000.000,00 =Rp  20.000.000,00

2. Investasi mudharabah 01 bl = 30% x Rp1.800.000.000,00 =Rp  60.000.000,00

3. Investasi mudharabah 03 bl = 20% x Rp1.200.000.000,00 =Rp  40.000.000,00

4. Investasi mudharabah 06 bl = 10% x Rp1.600.000.000,00 =Rp  20.000.000,00

5. Investasi mudharabah 12 bl = 30% x Rp1.800.000.000,00 =Rp  60.000.000,00

Total =Rp 200.000.000,00

=
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Dari total pendapatan yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi dana

di atas yang berjumlah Rp 200.000.000,00 maka kemudian jumlah ini akan dibagi

hasil kepada pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) sesuai

dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

2.3.3 Nisbah atau Ratio Bagi Hasil

Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-

tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana shahibul

maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan

telah ditanda tangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha. Apabila

dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan mudharabah adalah 40:60

maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah

60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah.

Untuk contoh diatas maka nisbah untuk nasabah simpanan mudharaba =

60% x Rp 20.000.000,00 = Rp 12.000.000,00 sedangkan untuk bagian bank

sebagai pengelola dana 40% x Rp 20.000.000,00 = Rp 8.000.000,00.

Apabila nisbah untuk investasi mudharabah 01 = 50:50 maka distribusi

pendapatan untuk nasabah/investor = 50% x Rp 60.000.000,00 = Rp

30.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah 50% x Rp 60.000.000,00 = Rp

30.000.000,00.

Apabila nisbah untuk investasi mudharabah 03 = 40:60 maka distribusi

pendapatan untuk nasabah/investor = 60% x Rp 40.000.000,00 = Rp

24.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah 40% x Rp 40.000.000,00 = Rp

16.000.000,00.

Apabila nisbah untuk investasi mudharabah 06 = 30:70 maka distribusi

pendapatan untuk nasabah/investor = 70% x Rp 20.000.000,00 = Rp

14.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah 30% x Rp 20.000.000,00 = Rp

6.000.000,00.

Apabila nisbah untuk investasi mudharabah 12 = 25:75 maka distribusi

pendapatan untuk nasabah/investor = 75% x Rp 60.000.000,00 = Rp

45.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah 25% x Rp 60.000.000,00 = Rp

15.000.000,00.
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Berapakah bagian bagi hasil untuk Tuan Syahrul pada contoh diatas bahwa

dia mempunyai saldo rata-rata harian simpanan mudharabah sebesar

Rp8.290.322,58 (missal untuk 1 periode), sementar total saldo rata-rata harian

simpanan mudharabah pada tahun 2003 adalah Rp600.000.000,00 maka bagian

bagi hasil Tuan Syahrul dihitung sebagai berikut :

Distribusi pendapatan Tn.Syahrul =8.290.322.58600.000.000,00 12.000.000,00 = 165.806.45
2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi

2.4.1 Pengertian Sistem

Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-

elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu

kesatuan. Dalam bidang sistem informasi, sistem diartikan suatu jaringan kerja

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu

(Jogiyanto, 2005). Contoh sistem yang didefenisikan dengan pendekatan prosedur

ini adalah sistem akuntansi. Kumpulan-kumpulan dari prosedur-prosedur

penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan , pembelian dan buku besar.

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefenisikan sebagai

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sistem

komputer didefenisikan sebagai kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak.

(Jogiyanto, 2005).

2.4.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber

informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Informasi merupakan

data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan

seseorang yang menggunakan data tersebut. Informasi adalah data yang telah
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diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat

dalam pengembilan keputusan saat ini atau saat mendatang (Jogiyanto, 2005).

2.4.3 Kualitas Informasi

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga

hal, yaitu:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahn 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. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai

lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan

keputusan.

3. Relevan, berarti informsi tersebut mempunyai manfaat untk pemakainya.

Relevansi informas untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya

berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-musabab kerusakan mesin

produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih

relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi

mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi

kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan (Jogiyanto, 2005).

2.4.4 Pengertian Sistem Informasi

Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (information systems) atau

disebut juga dengan processing systems atau information processing systems atau

information - generating systems. Sistem informasi didefenisikan oleh Robert A.

Leitch dan K. Roscoe Davus  sebagai berikut :

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam 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,2005).
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2.4.5 Konsep Sistem Informasi

Data Diolah Informasi

Gambar. 2.6 Siklus Pengolahan Data

Dari gambar terlihat, bahwa untuk melakukan siklus pengolahan data

diperlukan tiga buah komponen, yaitu komponen input, komponen model dan

komponen output. Data yang belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih

lanjut, karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. (Jogiyanto,2005).

John Burch dan Gary Gurdnitski mengemukakan bahwa sistem informasi

terdiri dari komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, database,

telekomunikasi, dan manusia. Sementara Burch dan Grudnistki (1986)

berpendapat, sistem informasi yang terdiri dari komponen-komponen diatas

disebut dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu block masukan

(input), blok model (model block), blok keluaran (output block), block teknologi

(technologi block), dan block kendali (control block) (Jogiyanto,2005).

Keenam block tersebut masing-masing saling berinteraksi satu sama

lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Keenam block

tersebut yaitu:

1. Blok masukan

Input Mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input

termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang akan

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar.

1. Blok model

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

akan memanipulasi/ mentransformasi data masukan dan data yang

tersimpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

2. Blok keluaran

Produk dari sistem informasi adalah keluaran berupa informasi yang

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua semua pemakai

sistem.

OUTPUTMODELINPUT
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3. Blok teknologi

Teknologi merupakan kotak alat (tool-box) dalam sistem informasi.

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model,

menyimpan dan mengakses data, menghailkan sekaligus mengirimkan

keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

4. Blok basis data

Merupakan kumpulan dari file data yang saling berhubungan satu dengan

lainnya, tersimpan dalam komputer dan digunakan perngkat lunak untuk

memanipulasinya.

5. Blok kendali

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan bahwa

hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi

kesalahan dapat langsung diatasi.

2.5 Analisis Sistem

2.5.1 Defenisi Analisis Sistem

Analisis sistem (System analysis) dapat didefenisikan sebagai :

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat di usulkan

perbaikan-perbaikannya (Jogiyanto, 2005)

2.5.2 Langkah-langkah Analisis Sistem

Didalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan

oleh analisis sistem yaitu:

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah

2. Understand, yaitu memahami kerja sistem yang ada

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis (Jogiyanto, 2005).
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2.6 Desain Sistem

Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan

gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru dan

mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain

secara rinci (Jogiyanto, 2005).Desain sistem dapat didefenisikan oleh John Burch

& Gary Grudnitski sebagai berikut :

“system design can be defined as the drawing, planning, sketching or

arranging of many saparate elements into aviable, reunifield awhole (Desain

sistem dapat didefenisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan

sketsa dan pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan

yang utuh dan berfungsi)”.

Untuk mencapai tujuan ini, sasaran-sasaran berikut ini harus dicapai yaitu:

a) Desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan mudah digunakan.

b) Desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai

dengan yang telah didefenisikan pada tahap perencanaan sistem yang

dilanjutkan pada tahap analisa sistem.

c) Desain sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung

pengolahan transaksi

Desain sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk

masing-masing komponen (Jogiyanto, 2005)

2.7 Alat Bantu Desain Sistem

Dalam perancangan sistem ini, banyak peralatan sebagai alat bantu yang

digunakan untuk mempermudah dalam suatu pekerjaan, antara lain :

2.7.1 OOA/D (Object-Oriented Analysis/Design)

Object Oriented Analysis (OOA) adalah tahapan untuk menganalisis

spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan dibangun dengan konsep

beriontasi objek. Object Oriented Design (OOD) adalah perantara untuk

memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep

berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan

dengan pemrograman berorientasi objek. OOA dan OOD seringkali memiliki
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batasan yang sama, sehingga biasanya disebutkan langsung menjadi OOAD (Rosa

A.S,M.Salahuddin, 2011).

2.8 Unified Modelling Language (UML)

2.8.1 Pengenalan UML

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya

standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat

lunak. Banyak orang yang telah membuat bahasa pemodelan pembangunan

perangkat lunak sesuai dengan teknologi pemrograman yang berkembang pada

saat itu, misalnya sempat berkembang dan digunakan oleh banyak pihak adalah

Data Flow Diagram (DFD) untuk memodelkan perangkat lunak yang

menggunkan pemrograman prosedural atau stuktural, kemudian juga ada State

Transition Diagram (STD) yang digunakan untuk memeodelkan sistem real time

(waktu nyata).

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu

Unified Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan

dokumentasi dari sistem perangkat lunak (Rosa A.S,M.Salahuddin, 2011).

2.8.2 Sejarah UML

Bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama dikembangkan

dikenal dengan Simula-67 yang dikembangkan pada tahum 1967. Bahasa

pemrograman ini kurang berkembang dan dikembangkan lebih lanjut, namun

dengan kemunculannya telah memberikan sumbangan yang besar pada depelover

pengembang bahasa pemrograman berorientasi objek selanjutnya (Rosa

A.S,M.Salahuddin, 2011).



25

2.8.3 Diagram- Diagram UML

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior)

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah intraksi

antara satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Syarat

penamaan pada use case adalah mendefinisikan sesimpel mungkin dan dapt

dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu mendefinisikan apa yang

disebut actor dan use case.

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi

deangan sistem informasi yang kan dibuat di luar sistem informasi yang

akan dibuat sendiri, jadi walaupun symbol dari aktor adalah gambar

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau akor.

Berikut adalah symbol-simbol yang ada pada diagram use case:

Tabel 2.4 Simbol Use Case Diagram

Simbol Penjelasan

Actor : Mewakili peran orang, sistem yang

lain atau alat ketika berkomunikasi dengan

use case.

Use Case : Abstraksi dari interaksi antara

sistem dan actor

Association : adalah abstraksi dari

penghubung antara actor dan use case

Generalisasi : menunjukkan spesialisasi

actor untuk dapat berpartisipasi dalam use

case
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2. Class Diagram

Class Diagram adalah menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.

Berikut adalah symbol-simbol yang ada pada class diagram:

Tabel 2.5 Simbol Class diagram

Simbol Keterangan

Kelas

Nama_kelas

+ Atribut

+ Oprasi ()

Kelas pada struktur sistem

Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna

umum, asosiasi biasanya juga disertai

dengan multiplicity

Asosiasi berarah / directed

association

Relasi antar kelas dengan makna kelas

yang satu digunakan oleh kelad yang

lain, asosiasi biasanya juga disertai

dengan multiplicity

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi-spesialisasi (umum-

khusus)

Kebergantungan /

dependency

Relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas

Relasi antar kelas dengan makna

semua-bagian (whole-part)



27

3. Activity Diagram

Activity diagrammenggambarkan berbagai aliran kerja atau aktivitas dari

sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu dperhatikan disini adalah bahwa

diagram aktivitas menggambaran aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor,

jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem.

Berikut adalah symbol-simbol yang ada pada Activity diagram:

Tabel 2.6 Simbol Activity Diagram

Simbol Keterangan

Titik Awal atau permulaan.

Titik Akhir atau akhir dari aktivitas.

Activity, atau aktivitas yang dilakukan

oleh aktor.

Decision, atau pilihan untuk mengambil

keputusan.

Arah tanda panah alur proses.

4. Squence Diagram

Squence Diagrammenggambarkan kelakuan objek pada use case dengan

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar

objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sequence maka harus

diketahui objek-objek yang terlihat pada sebuah use case beserta metode-metode

yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada squence diagram:

Table 2.7 Simbol Squence Diagram

Simbol Keterangan

Object Object merupakan instance dari sebuah

class dan dituliskan tersusun secara

horizontal. Digambarkan sebagai sebuah

class (kotak) dengan nama obyek

didalamnya yang diawali dengan sebuah

: Object1
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titik koma.

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan

object, maka actor juga dapat diurutkan

sebagai kolom. Simbol Actor sama

dengan simbol pada Actor Use Case

Diagram.

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan

sebuah object dalam basis waktu. Notasi

untuk Lifeline adalah garis putus-putus

vertikal yang ditarik dari sebuah obyek.

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah

kotak segi empat yang digambar pada

sebuah lifeline.

Activation mengindikasikan sebuah

obyek yang akan melakukan sebuah

aksi.

Massage

Message

Message, digambarkan dengan anak

panah horizontal antara Activation.

Message mengindikasikan komunikasi

antara object-object.

5. Colaboration Diagram

Collaboration diagram menggunakan prinsip yang sama dengan sequence

diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar obyek-obyek, yang

membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada collaboration diagram

ini, obyek-obyek dan message (pesan) yang ada digambarkan mirip seperti

flowchart, hanya saja, untuk menjaga urutan pesan yang diterima oleh masing-

masing obyek, pesan-pesan tersebut diberi nomor urutan pesan.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada Colaboration Diagram:
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Table 2.8 Simbol Colaboration Diagram.

Object merupakan instance dari

sebuah class. Digambarkan

sebagai sebuah class (kotak)

dengan nama obyek didalamnya

yang diawali dengan sebuah titik

koma.

Object

Actor juga dapat berkomunikasi

dengan object, maka actor juga

dapat disertakan ke dalam

collaboration diagram. Simbol

Actor sama dengan simbol pada

Actor Use Case Diagram.

Actor

Message, digambarkan dengan

anak panah yang mengarah antar

obyek dan diberi label urutan

nomor yang mengindikasikan

urutan komunikasi yang terjadi

antar obyek.

Massage

Sumber : Rosa A.S, M.Salahuddin (2011)

2.9 Rational Rose

Dalam dunia pengembangan perangkat lunak kita mengenal istilah

Computer Aided Software Engineering(CASE), yaitu alat bantu dalam

perancangan, pembuatan model serta menggenerasikan baris program. Salah satu

case yang terkenal adalah Rational Rose buatab IBM. Program ini cocok untuk

pemodelan beroreantasi objek berbasis UML 2.

Rational Rose mendukung pemodelan bisnis, yang membantu para

pengembang untuk memahami sistem secara komprehensif. Ia juga membantu

para analisis sistem dengan cara pengembang membuat diagram use case untuk

: Object1
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melihat fungsionalitas sistem secara keseluruhan sesuai dengan harapan dan

keingina pengguna. Kemudian, ia juga menuntut pengembang untuk

mengembangkan diagram interaksi untuk mengetahui bagaimana objek-objek

saling bekerja sama dalam menyediakan fungsionalitas yang diperlukan. Diagram

kelas harus dibuat dalam suatu sistem agar diketahui bagai mana hubungan antar

kelas satu dengan lainnya. Selanjutnya, diagram komponen dapat dikembangkan

untuk menggambarkan bagai mana kelas-kelas dipetakan menjadi komponen-

komponen yang bermanfaat dalam bongkar pasang bila suatu saat komponen

harus di edit. Terakhir, deploymen diagram dapat juga dikembangkan untuk

melihat penyebaran komponen-komponen dalam jaringan komputer yang ada

untuk sistem perangkat lunak yang kita kembangkan.

Model mendeskripsikan rincian yang diperlukan sistem dan bagai mana ia

akan bekerja, sehingga pengembang dapat menggunakan model itu sebagai

blueprint untuk sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, rational rose juga

memungkinkan pengembang untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya.

(Nugroho, 2005) menyebutkan fungsi dari dokumentasi antara lain :

1. Para calon pengguna dan manajer proyek dapat menggunakan diagram

use case untuk mendapatkan pandangan peringkat paling atas tentang

sistem dan untuk menentukan persetujuan tentang lingkup proyek.

2. Manajer proyek dapat menggunakan diagram use case untuk membagi

sistem secara keseluruhan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola

dengan seksama.

3. Calon pengguna dan analis sistem dapat melihat diagram use case

untuk dapat memahami fungsionalitas sistem yang diharapkan.

4. Para penulis teknik dapat melihat diagram use case untuk menulis

panduan-panduan (manual) sistem dan merancang pelatihan-pelatihan.

5. Analisis sistem dan para pengembang dapat melihat diagram urutan

dan kolaborasi untuk memahami bagaimana logika sistem berjalan,

objek-objek yan terlibat dalam sistem, serta pesan-pesan (message)

yang dikirimkan suatu objek ke objek-objek lainnya.
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6. Para penguji dapat menggunakan diagram use case, diagram urutan

serta diagram komunikasi untuk mendapatkan informasi-informasi

yang dibutuhkan bagi langkah-langkah pengujian sistem.

7. Para pengembang dapat menggunakan diagram kelas dan statechart

untuk mendapatkan rincian sistem dan bagaimana objek-objek

berhubungan dengan bekerja.

8. Para pengembang juga dapat menggunakan diagram komponen dan

deployment untuk melihat bagaimana berkas-berkas yang dapat

dieksekusi lansung (misalnya file .exe dan .com), berkas-berkas

dynamic link libraries (DLL), atau komponen-komponen lain akan

dibuat, dan di bagian mana dalam jaringan komputer, komponen-

komponen lain akan diletakkan.

9. Para pengembang juga dapat menggunakan model-model UML untuk

melacak kode-kode pemrograman.

Selain hal-hal diatas, Rational Rose juga akan membantu para

pengembang dengan menghasilkan kode-kode inti dalam beberapa bahasa

pemrograman yaitu C++, VB, Java, dan Oracle.(Prabowo Pudjo Widodo,

Herlawati :2011).

2.10 PHP

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai

bahasa script server-side dalam pengembangan Web yang disisipkan pada

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan Web dapat dibuat dinamis

sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisiensi. PHP

merupakan software Open-Source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis

serta dapat di-download secara bebas dari situs resminya http://www.php.net

(Kasiman Peranginangin :2006).
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2.10.1 Sejarah Singkat PHP

PHP diciptakan pertama kali oleh Ramus Lerdorf pada tahun 1994.

Awalnya, PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa

saja pengunjung homepage-nya. Rasmus Lerdrof adalah salah seorang pendukung

open source. Oleh karena itu, ia mengeluarkan Personal Home Page Tools Versi

1.0 secara gratis, kemudian menambahkan kemampuan PHP 1.0 dan meluncurkan

PHP 2.0

Pada tahun 1996, PHP telah banyak digunakan dalam website di dunia.

Sebuah kelompok pengembang software yang terdiri dari Rasmus, Zeew Suraski,

Andi Gutman, Stig Bakken, Shane Caraveo, dan Jim Winstead bekerja sama

untuk menyempurnakan PHP 2.0. Akhirnya, pada tahun 1998, PHP 3.0

diluncurkan. penyempurnaan terus dilakukan sehingga pada tahun 2000 di

keluarkan PHP 4.0. tidak berhenti sampai di situ, kemampuan php terus ditambah.

2.10.2 Kelebihan PHP

PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script

sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-side, yang bias melakukan

apa saja yang dapat dilakukan CGI, seperti mengumpulkan data dari form,

menghasilkan isi halam web dinamis, dan serta kemampuan mengirim serta

menerima cookies, bahkan lebih dari kemampuan CGI.

PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi, antara lain Linux, Unix

(termasuk variannya HP-UX, Solaris, dan OpenDBS), Microsoft Windows, Mac

OS X, RISC OS. PHP juga banyak mendukung Web Server, seperti Apache,

Microsoft Internet Information Server (MIIS), Personal Web Server (PWS),

Netscape and iPlanet server, Oreilly Website Pro Server, audium, Xitami,

OmniHTTPd, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan php dapat bekerja sebagai

suatu CGI processor.

PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML (Hyper Text Markup

Languages). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran gambar,

file PDF, dan movies Flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti XHTML

dan file XML lainnya.
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Salah satu fitur yang dapat diandalkan oleh PHP adalah dukungan

terhadap banyak database. Berikut database yang dapat didukung oleh PHP :

1) Adabas D

2) dBase

3) Direct MS-SQL

4) Empress

5) FilePro (read only)

6) FrontBase

7) Hyperwave

8) IBM DB2

9) Informix

10) Ingres

11) Interbase

12) MSQL

13) MySQL

14) ODBC

15) Oracle (OC17 dan OC18)

16) Ovrimos

17) PostgrSQL

18) Solid

19) Sybase

20) Unix DBM

21) Velocis
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2.11 MySQL

MySQL merupakan software RDBMS (atau server database) yang dapat

mengelola database dengansangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah

besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user), dan dapat melakukan suatu

proses secara sinkron atau berbarengan (multi-threaded).

Saat ini, MySQL banya digunakan diberbagai kalangan untuk melakukan

penyimpanan dan penholahan data, mulai dari kalangan akademis sampai ke

industry, baik industry kecil, menengah, maupun besar.

Lisensi MySQL terbagi menjadi dua. Anda dapat menggunakan MySQL

sebagai produk open source di bawah GNU General Public Licensi (gratis) atau

dapat membeli lisensi dari versi komersialnya. MySQL versi komersial tentu

memiliki nilai lebih atau kemampuan-kemampuan yang tidak disertakan pada

versi gratis. Pada kenyataannya, untuk keperluan industry menengah ke bawah,

versi gratis masih dapat digunakan dengan baik. (Budi Raharjo, 2011).

2.11.1 Kelebihan MySQL

Beberapa kelebihan MySQL yaitu:

2. Fleksibel

MySQL dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop

maupun aplikasi web dengan menggunakan teknologi yang bervariasi.

Ini berarti bahwa MySQL memiliki fleksibilitas terhadap teknologi

yang akan digunakan sebagai pengembang aplikasi, apakah itu PHP,

JSP, Java, Delphi, C++, maupun yang lainnya dengan cara

menyediakan plug-in dan driver yang spesifik untuk masing-masing

teknologi tersebut. Dalam database MySQL juga memiliki dukungan

terhadap store procedure, fungsi, trigger, view, SQL standar ANSI, dll,

yang akan mempermudah dan mempercepat proses pengembangan

aplikasi.

3. Performa Tinggi

MySQL memiliki mesin query dengan performa tinggi, dengan

demikian proses transaksional dapat dilakukan dengan sangat cepat.
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Hal ini terbukti dengan digunakannya MySQL sebagai database dari

beberapa aplikasi web yang memiliki traffic (lalu lintas) sangat tinggi.

4. Lintasan Platform

MySQL dapat digunakan pada platform atau lingkungan (dalam hal ini

sistem operasi) yang beragam, bias Microsoft Windows, Linux, atau

UNIX. Ini menyebabkan proses migrasi data (bila dibutuhkan)

antarsistem operasi dapat dilakukan secara lebih mudah. Missal: jika

kita ingin mengganti sistem operasi pada mesin server.

5. Gratis

MySQL dapat digunakan secara gratis. Meskipun demikian, ada juga

software MySQL yang bersifat komersial. Biasanya yanmg sudah

ditambahi dengan kemampuan spesifik dan mendapat pelayanan dari

technical support.

6. Proteksi Data yang Handal

Perlindungan terhadap keamanan data merupakan hal nomor satu yang

dilakukan oleh professional di bidang database. MySQL menyediakan

mekanisme yang powerfull untuk menangani hal tersebut, yaitu

dengan menyediakan fasilitas manajer user, enkripsi data, dan lain

sebagainya.

7. Komunitas Luas

Karena penggunanya banyak maka MySQL memiliki komunitas yang

luas. Hal ini berguna jika kita menemui suatu permasalahan dalam

proses pengelolahan data menggunakan MySQL. Dengan mengikuti

salah satu atau beberapa komunitas tertentu, kita dapat menyatakan

atau mendiskusikan permasalahan tersebut melalui forum. Harapannya

adalah solusi akan permasalahan tersebut akan cepat diperoleh.(Budi

Raharjo :2011).
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2.12 Peta

2.12.1 Defenisi Peta

Peta  adalah  gambar  yang menyatakan  bagaimana  letak  tanah,  gunung,

sungai dan  sebagainya. Peta  adalah  representasi dari dunia nyata. Keberadaan

dunia  nyata  akan  lebih  terinci  dengan  menggunakan  peta.  Sehingga  dapat

dikatakan bahwa peta dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai

lingkungan dan segala sesuatu yang ada didalamnya. Seluruh  obyek  dapat

ditampilkan  dalam  sebuah  peta,  baik  obyek alamiah  maupun  buatan  manusia.

Peta  yang  menyediakan  fasilitas  tersebut dinamakan peta dasar (map fetures).

2.12.2 Element Peta

6. Data Frame

Data frame adalah bagian dari sebuah peta yang menampilkan  lapisan-

lapisan  data  (data  layer).bagian  ini  adalah  yang  terpenting dan

merupakan titik pusat dari sebuah dokumen peta.

7. Legenda

Legenda  peta  bertugas  menjelaskan  seluruh  simbol-simbol yang

digunakan  dalam  sebuah  peta  pada  setiap  lapisan  datanya. Selain

itu  legenda  juga  berfungsi  sebagai  kunci.  Menggambarkan secara

detail  berbagai  gambar  skema,  simbol  dan  kategori  yang terdapat

dipeta tersebut.

8. Title/Judul

Judul peta  memberikan  gambaran  secara  singkat  mengenai subjek-

subjek yang ada dalam peta tersebut.

9. Scale/Skala

Adalah  perbandingan  jarak  di  peta  dengan  jarak  horosontal

sebenarnya di medan atau  lapanan. Rumus  jarak datar di peta adalah

“JARAK DI PETA x SKALA = JARAK DI LAPANGAN. Penulisan

skala peta biasanya ditulis dengan angka non garis (grafis). Misalnya

Skala 1:10.000, berarti 1 cm  si peta  sama dengan 100 m di medan

yang sebenarnya. Skala peta menentukan ukuran dan bentuk
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representasi unsur-unsurnya. Makin meningkat  skala  peta, makin

besar  ukuran  unsur-unsurnya.

10. Border

Border  merupakan  garis  tepi  pada  sebuah  peta  yang membantu

para  user  megetahui  batas  tepi  dari  sebuah  peta  denganjelas.

Sengan menggunakan  bats  tepi,  penempatan  teks  yang  ada  di peta

juga akan terlihat lebih rapi.

11. Overview Map

Khusunya  pada  saat  diperbesar  dalam  sebuah  area,  akan

membantu para pengguna untuk  lebih memahami  isi dari are  tesebut

secara detail.


