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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sidiq (2012), telah melakukan penelitian aplikasi software as a service layanan 

manajemen usaha laundry berbasis web yang memiliki fitur memberikan pelayanan 

jasa laundry menerima pesanan, pengambilan laundry dan laporan perbulan. 

Nurranto (2014), telah melakukan penelitian serupa dengan hasil membuat  sistem 

informasi transaksi laundry berbasis website yang memiliki fitur pembukuan 

melalui laporan perbulan dan laporan perhari.  Ompusunggu (2015), telah 

melakukan penelitian serupa dengan hasil membuat pencatatan data  transaksi jasa  

laundry berbasis website  yang memiliki fitur transaksi pemesanan dan 

pengambilan, menampilkan pendapatan jasa laundry berdasarkan hari, bulan, dan 

tahun serta  menampilkan  dan  mencetak  laporan  data  laundry.  Hastuti (2016) , 

telah melakukan penelitian serupa dengan hasil membuat  sistem informasi 

transaksi laundry berbasis desktop yang memiliki fitur mengelola data pelanggan 

,parfum , paket,operator ,pencatatan transaksi cucian masuk dan keluar,  

pembayaran jasa laundry, juga dapat  mencetak  laporan transaksi masuk  dan 

keluar, juga membuat nota transaksi. Sedangkan penelitian ini akan menghasilkan  

sistem informasi delivery order laundry berbasis web mobile yang memiliki fitur 

pemesanan, pengambilan laundry dan pengelolaan laporan data laundry perbulan. 

 

2.2 Dasar Teori 

Pada  dasar  teori  ini  akan  dibahas  mengenai  teori-teori  yang  akan 

membantu untuk memecahkan permasalahan pada jasa laundry. Teori-teori tersebut 

meliputi beberapa konsep dasar dan definisi-definisi yang berkaitan dengan sistem 

yang  digunakan  serta  faktor-faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan 

perancangannya.  
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2.2.1  Pengertian Sistem 

Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang 

membentuk satu kesatuan. Sistem informasi adalah sistem fisik dan sosial 

yang ditata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Punjul , (2016: 

1). 

2.2.2  Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti pagi penerimanya,informasi yang terlah diolah 

menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dam mempunyai nilai 

yang nyata. Informasi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang suatu 

permasalahan sehingga mengambil keputusan lebih cepat. Hutahaean 

Jeperson , (2014 :9). 

2.2.3  Pengertian Sistem Informasi 

Sistem Informasi  adalah  berkaitan antara data dan informasi yang 

merupakan komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan 

prosedur kerja), ada sesuatu diproses (data menjadi informasi), dan 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu Abdul Kadir , (2003:10). 

2.2.4  Desain Web Responsive 

Desain Web Responsive berkaitan bagaimana sebuah website 

dikembangkan, sehingga bisa menyesuaikan dengan lingkungan 

pengaksesnya, apakah browser,piranti, atau ukuran layar yang 

digunakannya. Zaki dan Winarno, (2015: 3). 

2.2.5  PHP 

PHP (PHP  Hypertext  Preprocessor) adalah  bahasa pemrograman  

script server-side programming  yaitu bahasa pemrograman yang diproses 

disisi server Basis Data. Fungsi utama PHP dalam membangun website 

adalah untuk melakukan pengelolahan data pada database. Abduloh ,  

(2016:3). 
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2.2.6  Basis Data 

Basis Data merupakan kegiatan sistem program komputer untuk 

berbagi aplikasi komputer, dalam basis data dibutuhkan suatu media simpan 

komputer yang terorganisasi sedemikian rupa dan juga pemeliharaan data 

baik dalam fungsi manajemen sistem Jeperson , (2014 :50) . 

2.2.7  Internet 

Internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang 

saling berhubungan(terhubung) dengan menggunakan Sistem Global 

Transmission Control Protokol/ Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai 

pertukaran paket. Adamssein , (2016 : 6). 

2.2.8  XAMPP 

XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan 

website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL di 

komputer lokal. XAMPP berperan sebagai server web pada komputer. 

Wicaksono , (2008 :7). 

2.2.9  Bootstrap 

Bootstrap adalah framework front-end yang intuitif  dan powerful 

untuk pengembangan aplikasi web yang lebih cepat dan mudah. Enterprise 

, (2016 :1). 

2.2.10  Materialize 

Materialize adalah pustaka komponen UI yang dibuat dengan CSS, 

JavaScript, dan HTML. Mewujudkan komponen UI yang dapat digunakan 

membantu dalam membangun halaman web yang menarik, konsisten, fungsional, 

dan responsif. Aplikasi web yang mengikuti prinsip desain web modern seperti 

portabilitas browser, independensi perangkat, dan degradasi yang anggun. 

Materialize telah membangun perancangan responsif sehingga situs web yang 

dibuat menggunakan. Prabhu dan Shenoy, (2016). 

 


