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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pembuatan sistem informasi ini pada penelitian sebelumnya pernah 

dilakukan oleh junita Kusuma Dewi (2015). dalam penelitiannya Junita 

membahas proses pemesanan makanan dengan cara delivery order tanpa harus 

datang ke restaurant dan penelitian yang dilakukan oleh Junita Kusuma Dewi 

menerapkan sistem pemesanan makanan berbasis web. 

Selain Junita Kusama Dewi penelitian yang hampir sama juga dilakukan 

oleh Ilham Rahman (2015)  dan  Heksaniar  Cendrawati (2015). dalam 

peneliitiannya Ilham Rahman membahas tentang sistem informasi pemesanan 

catring pada rumah makan Prima Jasa berbasis web. Sistem yang di kerjakan oleh 

Ilham Rahman berfokus pada pemesanan catring yang mengunakan sistem menu 

paketan dalam pemesannya. Sedangkan Heksaniar membahas tentang Sistem 

Informasi Pemesanan Katering Berbasis web Pada Hexsa Katering Sorong. Dan 

pada penelitiannya Heksaniar mengembangkan sistem yang sudah ada yaitu tidak 

hanya melayani para pelajar melainkan melayani berbagai macam kegiatan,seperti 

pesta perkawinan,seminar dan acara keagamaan. 

Penelitian sebelumnya juga pernah di buat oleh Kristin Windesi (2013) 

dan Prima Ajisukmo (2014). dalam penelitian ini Kristin Windesi membahas 

tentang sistem informasi wisata kuliner wamena berbasis web dan Prima 

Ajisukmo membahas Perhitungan Biaya Produksi dan Pemesanan Catering pada 
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CV. Prima Dian. sistem yang dibahas Kristin Windesi berupa informasi wisata 

kuliner yang memberikan tampilan berupa informasi makanan,informasi souvenir 

khas wamena dan informasi rumah makan di wamena berbasis web. 

 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan 

 

Penulis Obyek Penelitian Pembahasan 

Junita Kusuma Dewi 

(2015) 

Restaurant Gading 

Kabupaten Ponorogo 

Pemesanan makanan 

dengan cara delivery 

order 

 

Ilham Rahman (2015) 

 

Rumah Makan Prima 

Rasa 

Pemesanan menu 

makanan catring secara 

paketan 

 

 

Heksaniar  Cendrawati 

(2015) 

 

 

Hexsa Katering 

Mengembangkan sistem 

yang sudah ada dengan 

perbedaan sistem dapat 

melayani berbagai 

macam kegiatan dan 

tidak hanya melakukan 

pesanan 

 

Kristin Windesi (2013) 

 

Wisata Kuliner 

Wamena 

Memberikan informasi 

kuliner dan 

memeberikan informasi 

souvenir 

 

Prima Ajisukmo 

(2014) 

 

CV. Prima Dian 

Perhitungan biaya 

produksi dan 

pemesanan catering 

 

Bobby Rachman 

(2015) 

 

Djogja Steak And 

Pasta 

Pemesanan makanan 

secara delivery order 

dan menampilkan grafik 

menu steak terlaris 

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Profil Rumah Makan 

Rumah makan Djogja steak and pasta yang bertempatkan di Ruko No.1 

Jl.Ring Road Timur Blok o Yogyakarta. Rumah makan ini sendiri buka dari jam 
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10 pagi hingga tutup pada jam 10 malam Dan dibuka dari hari senin sampai 

dengan hari minggu. Rumah makan yang baru dibentuk pada tahun 2015 ini 

memiliki beberapa fasilitas seperti Full Wifi,AC yang disediakan di lantai 

dua,Musholla kecil untuk pelanggan Dan open kitchen bagi yang ingin melihat 

bagai mana cara pembuatan makanan steak atau pasta. Selain itu rumah makan ini 

memiliki kapasitas 70 tempat duduk dengan total 19 meja yang telah disediakan. 

masing - masing 4 meja untuk di lantai bawah dan 15 meja untuk dilantai atas. 

Pemilik dari warung makan djogja steak ini adalah ibu Yeni Wati. 

2.2.2 Basis Data 

Basis Data Merupakan suatu hal yang penting didalam pengolahan data, 

karena dari pengolahan data tersebut harus dapat diketahui bagaimana data 

didapatkan, diorganisir, disimpan, diakses, dipelihara dan dicontrol.(Abdul 

kadir,2008). 

2.2.3 Appserv 

Appserv merupakan salah satu sotfware yang bersifat gratis atau free, 

banyak orang menggunakan appserv dan berkembang di mana saja, dapat di 

install dalam satu menit cukup mudah. Paket dari appserv yaitu : apache, php, 

mySQL. (Abdul Kadir, 2003). 

2.2.4 MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebegai bahasa dasar 

untuk mengakses databasenya . selain itu MySQL bersifat gratis pada berbagai 
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platform. MySQL juga termasuk jenis RDBMS ( Relation Database Management 

System ). ( Abdul Kadir, 2008 ). 

2.2.5 Internet 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

Merupakan protocol yang berguna untuk mentransfer data dari web 

server ke web browser. Protocol mentransfer dokumen web yang akan ditulis 

berformat htm contoh tampilan saat sedang menjelajahi internet yaitu seagai 

berikut http//www.akakom.ac.id . ( Edhy Sutanta, 2005 ). 

HTML 

HTML ( hypertext markup language ) merupakan bahasa standar yang 

digunakan untuk menyusun suatu dokumen web agar bisa ditampilkan di dalam 

browser ( www ), dalam bentuk yang dikehendaki. HTML dapat digunakan untuk 

menciptakan hypertext link atau hubungan antara text dan dokumen lain.( Abdul 

Kadir, 2003 ). 

 

2.2.6 Php 

 PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script bersifat open source 

yang bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak 

digunakan untuk memprogram situs web dinamis ( termasuk blog ) meskipun 

penggunaan untuk hal lain juga memungkinkan. ( Abdul Kadir, 2009 ). 

 

 


