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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berikut merupakan beberapa sajian tentang penelitian serupa terkait dengan 

penelitian ini, diantaranya : 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Heri Rumboko (2017), menghasilkan 

sistem informasi pendaftaran pasien berbasis web mobile, yang memiliki fitur 

pendaftaran pasien, informasi no. antrian dan jenis periksa. 

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Desi Wulandari (2017), 

menghasilkan sistem informasi pendaftaran di klinik kecantikan wajah berbasis 

web mobile, yang memiliki fitur pendaftaran member, pendaftaran perawatan, 

daftar member dan daftar perawatan. 

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Inggrit Siswati Putri (2017), 

menghasilkan sistem informasi pendaftaran dan pembayaran pada bimbingan 

belajar citra bagus grup berbasis web mobile, yang memiliki fitur pendaftaran 

paket, pembayaran dan laporan. 

Sedangkan sistem yang akan dibuat adalah Sistem Informasi Baby Spa. 

Pada sistem ini akan membahas tentang jenis paket Baby Spa, pendaftaran 

pelanggan, pemesanan, konfirmasi pendaftaran, pembatalan. 

 

Tabel 2. 1 Tabel Tinjauan Pustaka 

Penulis Platform Bahasa 

Pemrogra

man 

Aplikasi Fitur 

 

Heri 

Rumbo

ko 

(2017) 

Windows PHP Sistem 

Informasi 

Pendaftaran 

Pasien Berbasis 

Web Mobile 

- Pendaftaran Pasien 

- Informasi no. 

antrian 

- Jenis Periksa 
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Desi 

Wuland

ari 

(2017) 

Windows PHP Sistem 

Informasi 

Pendaftaran di 

klinik 

kecantikan 

wajah berbasis 

web mobile 

- Pendaftaran 

Member 

- Pendaftaran 

Perawatan 

- Daftar Member 

- Daftar Perawatan 

Inggrit 

Siswati 

Putri 

(2017) 

Windows PHP Sistem 

Informasi 

Pendaftaran dan 

Pembayaran 

pada Bimbingan 

Belajar Citra 

Bagus Grup 

Berbasis Web 

Mobile 

- Pendaftaran Paket 

- Pembayaran 

- Laporan 

Astrini 

Twi 

Alfi 

Kusum

astuti 

(2019) 

Windows PHP Sistem 

Informasi 

Pendaftaran 

Baby Spa 

berbasis Web 

- Pendaftaran 

Pelanggan 

- Pemesanan 

- Konfirmasi 

Pendaftaran 

- Pembatalan 

- Dapat melihat 

jenis paket 

 

2.2 Dasar Teori 

Dasar teori yang mendukung pembuatan sistem ini diantaranya adalah : 

2.2.1 PHP  

PHP (singkatan PHP Hypertext Preprocessor) adalah server-side embedded 

scripting language, yaitu bahasa bekerja di dalam dokumen HTML dengan 

kemampuan membangkitkan isi sesuai kebutuhan. Kebanyakan sintaks PHP 

berasal dari C, Java dan Perl dengan tambahan fitur-fitur unik PHP. PHP 

mempunyai fitur berorientasi objek dan mengambil fitur-fitur Java, C++, PERL dan 

“C”. Tujuan PHP memudahkan menulis aplikasi web dinamis secara cepat. 
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Pada dasarnya PHP dapat melakukan apapun yang dapat dilakukan program 

CGI seperti mengumpulkan data dari form, membangkitkan isi halaman web secara 

dinamis, serta mengirim dan menerima cookies. Fitur penting PHP adalah 

mendukung sangat banyak jenis basisdata. Dengan PHP, penulisan halaman web 

berbasis pada basisdata menjadi lebih mudah (Saragih, Dr. Hoga, S.T., M.T. Dr. Ir. 

Harisno, M.M. 2014). 

 

2.2.2 MySQL  

MySQL merupakan Database Management Sistem (DBMS) yang bersifat 

open source  dan dikembangkan, serta didistribusikan oleh MySQL AB. MySQL 

memiliki bagian berupa Structured Query Language (SQL) yang digunakan untuk 

mengolah database-database relasional yang ada di dalamnya. Sejak dahulu, 

MySQL merupakan pasangan serasi PHP dalam pembuatan web yang dinamis 

(Ramadhan, Arief, S.Kom. Saputra, Hendra, S.Kom. 2005). 

2.2.3 XAMPP  

XAMPP merupakan sebuah tool yang menyediakan beberapa paket 

perangkat lunak ke dalam satu buah paket. 

XAMPP adalah salah satu aplikasi web server apache yang terintegrasi 

dengan mysql dan phpmyadmin. XAMPP adalah singkatan dari X, Apache Server, 

MySQL, PHPMyadmin, dan Phyton. Huruf X di depan menandakan XAMPP bisa 

diinstal di berbagai operating sistem. XAMPP dapat diinstal pada Windows, Linux, 

MacOS, dan Solaris. 

Sampai saat ini, XAMPP masih diberikan secara gratis, bebas di download 

dan digunakan tanpa harus membayar. XAMPP pada linux juga disebut dengan 

LAMPP, di mana huruf L merupakan singkatan dari Linux. 

Beberapa fitur yang terdapat pada XAMPP 5.6.32 Di antaranya : 

 Apache 2.4.29 

 MySQL 10.1.28 

 PHP 5.6.32 
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 phpMyAdmin 4.7.4 

 XAMPP Control Panel 3.2.2 

 

2.2.4 Sistem informasi  

Information Sistem  merupakan kegiatan memanfaatkan teknologi, 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan dan menyebarkan 

informasi (Menurut John Ward & Joe Peppard (2002, p20). 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu perusahaan yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi perusahaan yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi suatu 

perusahaan untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi 

yang diperlukan untuk pengambil keputusan. (menurut Ferdinand Magalin dalam 

online jurnalnya yang berjudul “SISTEM INFORMASI” (2010). 

Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi bagi 

semua tingkatan dalam perusahaan, kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, 

mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang 

diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. 

 

2.2.5 Baby Spa 

Baby Spa, baby itu berarti  bayi dan Spa berasal dari kata latin  Spa (solus  

per  aqua) yang artinya perawatan  dengan air.  

Baby Spa dapat  diartikan  perawatan untuk bayi dengan menggunakan air. 

Unsur dasar Spa terdiri dari terapi air (berenang) dan massage (pijat). Berenang 

sangat  efektif  untuk  menghilangkan  kelelahan dan kejenuhan pada bayi, berenang 

akan merangsang gerakan motorik pada bayi karena otot-otot bayi akan 

berkembang  dengan sangat  baik,  persendian  tubuh akan bekerja secara optimal, 

pertumbuhan badan meningkat  dan  tubuhpun  menjadi  lentur.  

Massage adalah terapi sentuh tertua dengan tehnik yang menggunakan  

gerakan  anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) atau alat bantu lain pada jaringan 
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lunak (kulit, otot, saraf) yang memberi efek stimulasi, rileksasi, melancarkan 

peredaran darah (Yahya, 2011).  

 

2.2.6 Responsive Web 

Berdasarkan artikel UIE yang berjudul ”Device Experience & Responsive 

Design”, responsive design merupakan salah satu teknik yang dapat membuat 

proses perancangan  aplikasi  dan  situs web untuk berbagai jenis perangkat menjadi 

lebih mudah. Hal ini dikarenakan  bahwa  dengan menggunakan responsive  design,  

perancang dimungkinkan untuk dapat menerapkan solusi  bagi berbagai  resolusi  

layar, density, dan    rasio    aspek     pada    banyak    jenis perangkat. 

Responsive  design memiliki  kemampuan untuk  mengelola  aset  media  dengan  

efektif. Hal   ini   memberikannya   keunggulan untuk dapat diterapkan ke dalam 

perancangan situs websehingga  situs  dapat  diakses  melalui smartphone, tablet, 

desktop,  ataupun smart TV  tanpa  memperlihatkan  perbedaan  yang terlalu besar 

dalam hal penggunaan. 

Dengan menggunakan konfigurasi responsive design, sebuah situs web mampu 

memberikan respon secara otomatis terhadap ukuran layar, sehingga  situs  dapat 

beradaptasi dengan optimal dalam perangkat apapun yang digunakan pengguna 

untuk mengaksesnya (Jurnal Service   Innovation Through  Touch-Points:  

Development  of  an innovation  toolkit  for  the  first  stages  of new service    

development,    Clatworthy,    2011).  Kemampuan adaptasi tersebut      jelas 

merupakan poin    penting    dalam    proses perancangan    situs.    Sebab,    untuk    

dapat menciptakan  sebuah  desain situs  yang  baik, maka   proses   perancangan   

perlu   berfokus pada   penyediaan   layanan   dan   mobilisasi yang  baik  bagi  

pengguna  (Jurnal Designing for Services(Mager dan Sung, 2011). 

 

 

 

 


