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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Penelitian mengenai Sistem Informasi Pemesanan Kue pernah dibuat  oleh 

Fauzia Shynta Dewi Rahmayanti (Akakom, 2016). dengan judul “Sistem 

Informasi Pemesanan kue di “Alifs Bakery N Cookies berbasis web”. Pada 

penelitian tersebut secara keseluruhan membahas mengenai pemesanan kue yang 

ditawarkan oleh Alif Bakery n Cookies, proses pembuatan kue dilakukan jika 

sudah dipesan sehingga tidak memiliki stok kue.   

Sistem yang serupa juga dibahas oleh Muhammad Hanif Saputro (Akakom, 

2015). Dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Kue Online di toko Wien” 

Sistem ini juga membahas mengenai Penjualan kue yang ditawarkan oleh pihak 

toko Wien. Biaya yang dibayarkan sudah termasuk  harga kue dan ongkos kirim. 

 Sistem yang serupa juga dibahas oleh Anisa Gulan Rahmah (Akakom, 

2018). Dengan judul “ Sistem Informasi Pemesanan Ikan di Toko Mina Toya” 

Sistem ini membahas mengenai penjualan ikan yang ditawarkan oleh pihak toko 

Mina Toya. Di Toko Mina Toya tidak melayani pengiriman ikan. Pelunasan bisa 

diambil saat mengambil ikan.   

Dalam penelitian ini, penulis membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi 

Pemesanan Kue di toko Ferisa menggunakan bahasa pemograman PHP yang 

dapat membantu para pelanggan untuk mendapatkan informasi kue dan pelanggan  

dapat melakukan pemesanan kue, mendapatkan informasi kue dengan mudah dan 

cepat. Diharapkan aplikasi ini bisa membantu para pelanggan untuk melihat 

informasi kue di toko kue ferisa. Untuk lebih jelas dan detail perbedaan dengan 

sistem terdahulu dapat  dilihat pada table 2.1. 
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Tabel 2.1 Acuan Tinjauan Pustaka 

 

 

No Nama Judul Informasi Bahasa 

pemograman 

1 Fauzia 

Shynta 

Dewi 

Rahmayanti 

(2016) 

Sistem Informasi 

Pemesanan kue di 

“Alifs Bakery N 

Cookies berbasis 

web 

- Dapat melayani 

katalog kue dan 

pemesanan kue  

- Kue yang dipesan 

hanyalah kue  yang 

tersedia dikatalog 

PHP MySQL 

2 Muhammad 

Hanif 

Saputro 

(2015) 

Sistem Informasi 

Pemesanan Ikan di 

Toko Mina Toya 

-Pelanggan dapat 

membeli lebih dari satu 

jenis kue. 

-Dapat melayani 

dibeberapa provinsi 

PHP MySQL 

3 Rahma 

(2018) 

Sistem Informasi 

Pemesanan Ikan di 

Toko Mina Toya 

-Dapat memesan ikan 

lebih dari satu ikan 

dalam satu nomer pesan 

-Menyediakan lebih 

dari satu ikan 

PHP MySQL 

4 Dewi  

(2019) 

Sistem Informasi 

Pemesanan Kue Di 

Toko Ferisa Bantul 

Yogyakarta 

-Pelanggan dapat 

membeli lebih dari satu 

jenis kue. 

-Dapat memesan kue 

dalam satu id pesan 

-Pemesanan kue dapat 

dibayar dengan Uang 

Muka 50% dari total 

harga pesan 

PHP MySQL 
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2.2 Dasar teori 

2.2.1 Toko Kue  Ferisa  

Toko kue ferisa adalah toko kue yang bergerak di bidang bisnis penjualan 

kue di daerah Bantul Yogyakarta. Untuk melakukan pemesanan, pelanggan harus 

datang langsung ke toko sehingga jika banyak pemesan, penjualan akan 

mengalami kesulitan mencatat dan menanggapi satu persatu pemesan. Maka 

dengan ini dibuatlah aplikasi pemesanan kue agar lebih memudahkkan pelanggan 

dan penjual untuk melakukan transaksi. 

2.2.2 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan 

diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang 

paling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang 

berharga bagi penerimanya (Muhyuzir, 2001). 

2.2.3 PHP( Hypertext Preprocessor) 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor)  adalah bahasa pemrograman script 

server-side di mana PHP selalu membutuhkan web server dalam menjalankan 

aksinya. Secara prinsip, server akan berkerja apabila ada permintaan dari client, 

yaitu kode-kode PHP. Client tersebut akan dikirimkan ke server, kemudian server 

akan mengembalikan pada halaman sesuai intruksi yang diminta. (Agus Saputra, 

2013) 

Berikut adalah contoh dari penggunaan PHP yang dibutuhkan dalam 

membuat aplikasi itu ada beberapa diantaranya :  

a) Function dibuat untuk melakukan sebuah aksi dimana nilai yang 

dikembalikan oleh sebuah fungsi dapat langsung ditampilkan ke web 

browser. 

Contoh penggunaan function Pelanggan.php  

function daftarPelanggan($data){ 

 global $con; 

 $koneksi =$con; 
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 $sql  = "INSERT INTO pelanggan ( 

    nama, 

    jenis_kelamin, 

    alamat, 

    no_tlp) 

   VALUES('".$data['nama']."', 

     '".$data['jekel']."', 

     '".$data['alamat']."', 

     '".$data['no_tlp']."')"; 

 $hasil=mysqli_query($koneksi,$sql); 

 return $hasil;  

} 

2.2.4 Desain Web Responsif 

Desain web responsif (responsive web design) adalah sebuah konsep 

pengembangan aplikasi web yang memungkinkan layout untuk menyesuaikan 

dengan resolusi layar pengguna (viewport). Konsep responsive web design 

didalam pengembangan aplikasi web direlasikan melalui fitur Bootstrap. Di 

aplikasi web ini responsive yang digunakan Bootstrap. (Prasetya,Didik Dwi, 

2001) 

 Berikut Cara penggunaan responsif menggunakan Bootstrap seperti 

berikut ini: 

a) Membuat form sistem grid dengan menggunakan class bootstrap 

diantaranya yang penting : 

- Class “form-control” pada tag <input>, <textarea> dan <select>. 

- Class “form-group” pada tag <div>. 

Contoh kodenya : 

 

 

<div style="margin-bottom: 25px" class="input-group"> 

    <select class="form-control" name="jekel"> 

          <option disabled="" selected="">- Pilih Jenis 

Kelamin -</option>                                    

 <option value="l">Laki - laki</option> 

          <option value="p">Perempuan</option> 

    </select> 

       </div> 


