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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eva Yulia Janice .S. (2015), “Sistem 

Informasi Pemasangan Iklan Baris Berbasis Web Menggunakan PHP dan 

MySQL” pada penelitian tersebut membahas tentang proses registrasi, proses 

pendaftaran pemasangan iklan baris, proses konfirmasi bukti transfer, proses 

pembuatan bukti pemasangan iklan, serta proses pembuatan laporan pemasangan 

iklan baris.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arief Rahardjo Poetra (2013), 

“Aplikasi Pemasangan Iklan Di Media Cetak Berbasis Web Dengan 

Menggunakan PHP Dan MySQL” pada penelitian tersebut membahas tentang 

pemasangan iklan baris, iklan gambar, konfirmasi pembayaran dan hubungi 

admin. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Candra Lesmana Muharam (2015), 

“Sistem Informasi Pemasangan Iklan Di Radio Morista Fm Berbasis Web” pada 

penelitian tersebut membahas tentang informasi perusahaan, pemasaran, 

pendaftaran member, pengajuan proposal pemasangan iklan, dan pembayaran .   

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yosi, Titis Aji Wicaksono (2017), 

“Sistem Pendaftaran Iklan Radio Pada De Best Radio Pemalang Berbasis Web” 

pada penelitian tersebut membahas tentang cara pemasangan iklan secara online. 

Sedangkan sistem yang akan dibuat adalah “Sistem Informasi Order Iklan 

Digital di Radar Jogja Berbasis Web”. Pada sistem ini akan membahas tentang 

proses registrasi dari klien yang akan memasang iklan, proses pendafataran iklan 

digital, serta proses pembuatan laporan. Rincian dari penjelasan dapat dilihat pada 

table 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

N

o 
Peneliti Judul Informasi 

Bahasa 

Pemograman 

1 Eva Yulia 

Janice .S. 

(2015) 

Sistem Informasi 

Pemasangan Iklan 

Baris Berbasis Web 

Menggunakan PHP 

dan MySQL 

- Proses 

Registrasi 

- Proses 

pendaftaran 

iklan baris 

- Proses 

konfirmasi 

bukti transfer 

- Proses 

pembuatan 

bukti 

pemasangan 

iklan 

- Proses 

pembuatan 

laporan 

pemasangan 

iklan baris 

PHP 

 

2 Arief 

Rahardjo 

Poetra 

(2013) 

Aplikasi Pemasangan 

Iklan Di Media Cetak 

Berbasis Web Dengan 

Menggunakan PHP 

Dan MySQL 

- Pemasangan 

iklan baris, 

iklan gambar 

- Konfirmasi 

pembayaran 

- Hubungi 

admin. 

PHP  
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Lanjutan Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu  

N

o 
Peneliti Judul Informasi 

Bahasa 

Pemograman 

3 Candra 

Lesmana 

Muharam 

(2015) 

Sistem Informasi 

Pemasangan Iklan Di 

Radio Morista Fm 

Berbasis Web 

- Informasi 

perusahaan 

- Pemasaran 

- Pendaftaran 

member 

- Pengajuan 

proposal 

pemasangan 

iklan 

- Pembayaran 

PHP  

4 Yosi, Titis 

Aji 

Wicaksono 

(2017) 

Sistem Pendaftaran 

Iklan Radio Pada De 

Best Radio Pemalang 

Berbasis Web 

- Cara 

pemasangan 

iklan secara 

online 

PHP  

5 Ulfa Nur 

Fajri 

Maharani 

(2019) 

Sistem Informasi 

Order Iklan Digital di 

Radar Jogja Berbasis 

Web 

- Proses 

registrasi klien 

- Proses 

pendafataran 

iklan digital 

- Proses 

pembuatan 

laporan 

- Proses 

konfirmasi 

bukti transfer 

PHP  
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2.2 Dasar Teori 

Dasar teori yang mendukung pembuatan sistem ini adalah : 

2.2.1 Radar Jogja 

Radar Jogja merupakan surat kabar harian lokal yang tergabung dalam 

grup Jawa Pos yang khusus menyediakan berita-berita lokal seputar Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selain sebagai media kontrol sosial, ajang 

demokrasi dan menambah wawasan, Radar Jogja juga merupakan sarana promosi 

menjual produk atau jasa bagi khalayak pembacanya. 

 

2.2.2 Iklan 

Iklan artinya promosi atau sarana komunikasi yang menyampaikan pesan 

produsen kepada konsumen. (Masduki, 2001:68). 

 Iklan adalah satu instrumen promosi yang penting, terutama bagi 

perusahaan yang memproduksi barang atau jasanya untuk masyarakat luas. Iklan 

juga adalah hal yang banyak dibicarakan orang karena jangkauannya cukup luas. 

(Morissan, 2010:18). 

 

2.2.3 Sistem 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, 

dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. (Jogianto, 2005: 2). 

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu 

kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama 

(Sutarman, 2009:5). 

 

2.2.4 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
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organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. (Sutabri, 2005:42). 

Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, membantu dan 

mendukung kegiatan operasi, bersifat manajerial dari suatu organisasi dan 

membantu mempermudah penyediaan laporan yang diperlukan. (Erwan Arbie, 

2000, 35). 

 

2.2.5  HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa yang digunakan pada 

dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Dokumen html 

terdiri dari komponen yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag adalah tanda awal < dan 

tanda akhir > yang digunakan sebagai pengampit suatu elemen. Elemen adalah 

nama penanda yang diampit oleh tag yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu 

pada dokumen html. Elemen dapat memiliki elemen anak dan juga nilai. Elemen 

anak adalah suatu elemen yang berada didalam elemen pembuka dan elemen 

penutup induknya. Nilai yang dimaksud adalah suatu teks atau karakter yang 

berada diantara elemen pembuka dan elemen penutup. Atribut adalah properti 

elemen yang digunakan untuk mengkhususkan suatu elemen. Elemen dapat 

memiliki atribut yang berbeda pada setiap masing-masingnya. (Sibero, 2011c:19). 

HTML kependekan dari Hyper Text Markup Language. Dokumen HTML 

adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang. (Sidik dan 

Pohan, 2007:9). 

 

2.2.6 PHP 

PHP atau singkatan dari Personal Home Page merupakan bahasa skrip 

yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi bersifat server side. PHP termasuk 

dalam open source product, sehingga source code PHP dapat diubah dan 

didistribusikan secara bebas. (Nugroho, 2006:61). 

 PHP merupakan secara umum dikenal dengan sebagai bahasa 

pemrograman script – script yang membuat dokumen HTML secara on the fly 
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yang dieksekusi di web server, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu 

aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks 

atau editor HTML, dikenal juga sebagai bahasa pemrograman server side. (Betha 

Sidik, 2012:4). 

Berikut beberapa perintah query SQL di PHP yang dgunakan : 

a. mysql_query($sql) untuk menerjemahkan proses query ke MySQL dari 

PHP. 

b. mysql_num_rows($query) untuk menghitung jumlah baris hasil query. 

c. mysql_fetch_array($query) atau mysql_fetch_object($query) 

memiliki fungsi yang sama, yaitu mengambil hasil query SQL agar dapat 

diolah dan dibaca oleh PHP. Adapun perbedaannya adalah jenis hasil 

outputnya, kalau mysql_fetch_array outputnya berupa array dengan nama 

field sebagai key arraynya. Adapun mysql_fetch_object outputnya berupa 

objek, namun yang saya pakai disini adalah yang array. 

 

2.2.7 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, 2007:118). 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengolahan datanya. (Arief, 2011d:152). 

Berikut beberapa perintah dasar pada MySQL : 

1. SELECT adalah perintah untuk memanggil data yang ada didalam sebuah 

tabel.  

SELECT *|field1,field2,field3,... from nama_tabel [kondisi] 

2. INSERT adalah perintah untuk melakukan input data kedalam tabel.  

INSERT into namaTabel(field1,field2,field3,...) 

VALUES('nilai 1','nilai 2','nilai 3',...) 
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3. UPDATE adalah perintah untuk melakukan update data yang ada didalam 

sebuah tabel.  

UPDATE namaTabel set field1='nilai baru field1', 

field2='nilai baru field2', field3='nilai baru field3',... 

[kondisi where] 

4. DELETE adalah perintah untuk menghapus data (satu baris atau lebih) jika 

where yang diberikan adalah spesifik, dan akan menghapus semua data di 

tabel jika tidak ditambahkan where. 

DELETE from namaTabel [kondisi where] 

 

2.2.8  XAMPP 

XAMPP merupakan paket PHP berbasis open source yang dikembangkan 

oleh sebuah komunitas open source. Dengan menggunakan XAMPP, tidak usah 

lagi bingung untuk melakukan penginstalan program lain, karena semua 

kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. (Bunafit Nugroho, 2008:2). 

XAMPP merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat 

melayani tampilan halaman web yang dinamis dan dapat diakses secara lokal 

menggunakan web server (localhost). (Hidayatullah, 2015:127). 

 

2.2.9 Database 

Database adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling 

terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data 

dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan 

berbasis berkas. (Kadir, 2014:218). 

Database adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat 

lunak untuk memanipulasi. (Mustakini, 2009:46). 

 

2.2.10 DFD (Data Flow Diagram) 

DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan 
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interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data 

tersebut. (Kristanto, 2011). 

Terdapat 2 teknik dasar DFD yang umum digunakan yaitu Gane and 

Sarson dan Yourdon and De Marco. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik Gane and Sarson. Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam teknik 

Gane and Sarson yang ditampilkan dalam tabel 2.2 yaitu : 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Data Flow Diagram menurut Gane and Sarson 

No. Simbol Keterangan 

1.  

 

Entitas Luar, merupakan sumber atau tujuan dari 

aliran data dari atau ke sistem. Entitas luar 

merupakan lingkungan luar sistem, jadi tidak tahu 

menahu mengenai apa yang terjadi di entity luar. 

2.  

 

Aliran data, menggambarkan aliran data dari satu 

proses ke proses lainnya. 

3.  

 

Proses, proses atau fungsi yang 

mentransformasikan data secara umum. 

4.  

 

Tempat penyimpanan, merupakan komponen yang 

berfungsi untuk menyimpan data atau file. 

 

 


