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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang sistem informasi penjualan pernah dilakukan oleh 

Khoirudin (2017) dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Kopi Online Web 

Mobile”. Sistem informasi tersebut menyediakan layanan berupa pengelolaan data 

kopi, pencarian kopi berdasarkan kata kunci, dan transaksi pembayaran. Sistem 

ini tidak sampi proses pengiriman dan hanya melayani area propinsi DIY. 

Penelitian serupa pernah dibahas oleh Muslih (2017) dengan judul : Sistem 

Informasi Penjualan Alat Musik Hadrah Berbasis Web Mobile”. Sistem ini 

bertujuan membangun sebuah sistem informasi penjualan alat musik. Diman  

pembeli dapat membeli lebih dari satu barang dengan satu nomor taransaksi, 

pembayaran dilakukan secara tunai, dan hanya dilima kota DIY. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso  (2015) dengan judul “Sistem 

Informasi Penjualan Jersey”. Sistem tersebut diggunakan untuk membantu 

penjualan jersy, tetapi sistem tersebut tidak melayani penjualan grosir. 

Penelitian juga dilakukan oleh  Dinar (2015)  dengan judul “Sistem Informasi 

Pesan Obat Online Berbasis Android”. Merupakan sistem informasi yang 

digunakan untuk membantu pemesanan obat yang berbasis android. Sistem 

tersebut yaitu menyediakan informasi tentang obat-obatan, transaksi pemesanan 

obat kepada konsumen menggunakan smartphone android.  

Adapun pembuatan sistem informasi yang serupa di buat oleh Pradana (2015) 

dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Seragam Sekolah di Toko Rapi 

Berbasis Web”. Penelitian tersebut membahas tentang penjualan seragam, 

menyediakan katalog seragam, tetapi hanya menyediakan seragam SD, SMP, 

SMA secara umum, dan tidak melayani pengembalian barang. 

Sedangkan  sistem yang akan saya buat yaitu Sistem Informasi Pemesanan 

Ikan di Toko Mina Toya Berbasis Web Mobile. Pada sistem ini akan membahas 
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tentang  pemesanan ikan berbasis web mobile, Menyediakan data ikan, pelanggan 

dapat memesan lebih dari satu jenis ikan dengan satu nomor pesan, menyediakan 

lebih dari satu jenis ikan, menyediakan ikan konsumsi dan bibit ikan. Untuk lebih 

jelas dan detail perbedaan dengan system terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan dengan  Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Informasi Bahasa 

Pemograman 

1 Khoirudi

n 

(2017) 

Sistem Informasi 

Penjualan Kopi Online 

Web Mobile 

- Dapat melihat detail, transaksi 

pembayaran, 

- tidak sampi proses kirim 

- pencarian kopi berdasarkan kata 

kunci, 

- menambahkan kopi ke dalam 

keranjang belanja 

- hanya melayani area propinsi 

DIY 

PHP MySQL 

2 Muslih 

(2017) 

Sistem Informasi 

Penjualan Alat Musik 

Hadrah Berbasis Web 

Mobile  

- Pembeli dapat membeli lebih dari 

satu barang dengan satu nomor 

taransaksi 

- Pembayaran dilakukan secara 

tunai 

PHP MySQL 

3 Prakoso 

(2015) 

Sistem Informasi 

Penjualan Jersey 

- Membahas tentang penjualan 

jersey 

- sistem ini tidak melayani grosir. 

PHP MySQL 

4 Dinar  

(2015) 

Sistem Informasi Pesan 

Obat Online Berbasis 

Android  

 

 

- Menyediakan informasi tentang 

obat-obatan 

- menyediakan fasilitas transaksi 

berupa pemesanan obat kepada 

konsumen menggunakan 

smartphone android. 

PHP MySQL 

5 Pradana 

(2015) 

Sistem Informasi 

Penjualan Seragam 

Sekolah di Toko Rapi 

Berbasis Web  

- Menyediakan katalog seragam 

- Hanya menyediakan seragam SD, 

SMP, SMA secara umum 

-  Tidak melayani pengembalian 

barang. 

PHP MySQL 

6 Rahmah 

(2018) 

Sistem Pemesanan ikan 

di Toko Mina Toya 

- Menyediakan data ikan berbasis 

web mobile 

- Dapat memesan ikan lebih dari 

satu ikan dalam satu nomor pesan 

- Menyediakan lebih dari satu jenis 

ikan 

- Menyediakan ikan konsumsi dan 

bibit ikan 

- Pemesanan ikan dapat dibayar 

dengan uang muka 50% dari total 

harga pesan 

 

PHP MySQL 
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2.2 Dasar Teori 

Dasar teori yang mendukung pembuatan sistem ini diantaranya adalah 

pengertian organisasi, Sistem Informasi, Administrasi, PHP, MySQL, Basis Data, 

Internet dan Web, HTML, Bootstrap, dan CSS. 

 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manejerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan Informasi (Jogiyanto, 

2005). 

2.2.2 Mina Toya 

Mina Toya adalah toko yang menyediakan ikan air tawar dan bibit ikan. 

Jenis ikan air tawar yang disedikan seperti ikan konsumsi, ikan bibit, dan ikan 

hias. Sedangkan bibit ikan yang disediakan seperti bibit ikan lele, bawal, nila, 

patin, dan gurameh. Mina toya berdiri sejak tahun 1998  yang terletak di kuton, 

tegaltirta, berbah, sleman. Mina Toya di dirikan olah Alm. Ridwan Usman. 

2.2.3 XAMPP 

XAMPP merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source, yang 

dapat digunakan sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. 

XAMPP mengombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam 

satu paket (Riyanto, 2010). 

2.2.4 PHP 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 

yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML 

embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman 

website yang dinamis.  Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat 
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saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

di terima client selalu yang terbaru atau up to date. Semua scrip php dieksekusi 

pada server dimana scrip tersebut di jalankan. (Anhar, 2010) 

2.2.5 MySQL 

MySQL merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 

database yang sering digunakan di lingkungan linux. MySQL merupakan software 

open source yang berarti free untuk digunakan. Selain di lingkungan linux, 

MySQL juga tersedia di lingkungan windows (Sulhan, 2007) 

2.2.6 Database 

Basis data (database) adalah kumpulan dari berbagai data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Database merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis 

dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user (Taufiq,2013). 

2.2.7 Javascript 

Javascript adalah bahasa scripting yang popular di internet dan dapat 

bekerja di sebagian besar browser popoler seperti Internet Explorer (IE), 

Mozilla Firefox, Netscape dan Opera. Kode Javascript dapat disisipkan dalam 

halaman web menggunakan tag SCRIPT (Sunyoto, 2007) 


