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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab Tinjauan Pustaka akan menjabarkan beberapa 

studi yang sudah terlebih dahulu dilakukan, studi 

tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam analisis 

perangkat lunak “Pembangunan Sistem Informasi 

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Hama Berbasis Web 

pada CV.Profest”. Contoh-contoh sistem informasi 

tersebut diambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang 

berkaitan dengan pembangunan atau pengembangan sistem 

informasi berbasis web maupun tentang recording, 

monitoring, dan evaluasi. 

Penulis telah melakukan studi tentang beberapa 

dokumentasi aplikasi sistem informasi terkait dengan 

recording, monitoring dan evaluasi, antara lain adalah 

”Sistem Informasi Recording Dan Monitoring Sapi Perah 

(Gutomo, 2010)”. Sistem Informasi ini memudahkan 

peternak dalam proses recording dan monitoring sapi 

perah terhadap semua aktifitas sehari-hari. Selain itu 

peternak juga dapat memantau tingkat konsumsi pakan 

terhadap tingkat keuntungan yang ditampilkan dalam 

bentuk grafik yang memiliki periode harian, bulanan, 

bahkan tahunan. Dengan proses recording dan monitoring, 

peternak dapat dengan mudah mengevaluasi hasil dan 

menentukan langkah yang tepat dalam melakukan proses-

proses yang dapat meningkat keuntungannya. 

Fatoni (2011) dalam skripsinya yang berjudul 

Rancang Bangun Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan 

Ayam Broiler (Studi Kasus Pada PS. Bintang Unggas 

Lamongan) mengatakan bahwa analisis usaha dalam 
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industri perunggasan perlu dilakukan untuk mengetahui 

suatu usaha peternakan berjalan dengan baik atau tidak. 

Evaluasi bisa dikerjakan jika melakukan perhitungan 

indeks produksi dan pencatatan data yang rapi dan 

benar. Oleh sebab itu, dengan adanya Sistem Informasi 

Pemantauan Perkembangan Ayam Broiler, informasi-

informasi yang berguna dapat dihasilkan untuk 

mengetahui tingkat perkembangan produksi dan keuntungan 

pada peternakan tersebut. 

Setiowati  (2009) dalam skripsinya yang berjudul 

Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Monitoring 

Gangguan Listrik pada PT PLN (Persero) menjelaskan 

perancangan sistem informasi monitoring gangguan 

listrik untuk wilayah kerja Surabaya Barat dengan 

harapan dapat me-monitoring pengaduan gangguan 

sekaligus memantau perkembangan dilapangan (penanganan 

gangguan) sehingga mampu bekerja lebih cepat dalam 

menanggapi pengaduan pelanggan. Sistem informasi 

monitoring gangguan listrik ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan 

memberikan informasi gangguan kepada pelanggan ataupun 

pengaduan gangguan yang terjadi di wilayah kerja PLN 

Surabaya Barat kepada petugas mobil unit, dan sistem 

ini dapat membantu dalam pembuatan laporan monitoring 

gangguan serta indikator mutu pelayanan. 

Kurniasih (2010) dalam skripsinya yang berjudul 

Aplikasi Sistem Inventori Gudang (Asig) Berbasis Web 

Studi Kasus Perusahaan Distributor Farmasi PT. Bandung 

Perdana Medikatama , membahas sistem informasi yang 

digunakan oleh petugas gudang dalam menginventarisasi 

produk yang ada di gudang, meliputi pencatatan, 
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pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data inventori 

gudang. Dengan berbasis web,  kantor pusat dapat  

melihat pelaporan dari kantor cabang dan dapat 

mengetahui  data inventori masing-masing kantor cabang 

dengan cepat, tepat, dan akurat.  

Sebuah Sistem Informasi dapat melakukan 

pengelolaan data-data SOP secara lebih terorganisir 

sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan 

cepat, mempermudah pencarian data serta dapat 

meningkatkan efektivitas kerja (Dian, 2010). Terbukti 

bahwa suatu sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan pengelolaan data yang lebih baik. 

 

Tabel 2.1. Tabel perbedaan penelitian saat ini dengan 
penelitian terdahulu 

 

No Judul / Peneliti Monitoring Evaluasi 
Berbasis 

Web 

1 

Sistem Informasi 

Recording Dan 

Monitoring Sapi 

Perah 

√ √ - 

2 

Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Pemantauan 

Perkembangan 

Ayam Broiler 

(Studi Kasus 

Pada PS. Bintang 

Unggas Lamongan) 

√ √ - 
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Tabel 2.1. Tabel perbedaan penelitian saat ini dengan 
penelitian terdahulu (lanjutan) 

 

No Judul / Peneliti Monitoring Evaluasi 
Berbasis 

Web 

3 

Rancang Bangun 

Aplikasi Sistem 

Informasi 

Monitoring 

Gangguan Listrik 

pada PT PLN 

(Persero) 

√ √ - 

4 

Aplikasi Sistem 

Inventori Gudang 

(Asig) Berbasis 

Web Studi Kasus 

Perusahaan 

Distributor 

Farmasi PT. 

Bandung Perdana 

Medikatama 

- - √ 

5 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Monitoring Dan 

Evaluasi 

Pengendalian 

Hama Berbasis 

Web Pada 

Cv.Profest  

√ √ √ 

 

 

 

 



 

 


