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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian tentang sistem informasi perawatan hewan di cakra petshop 

yang pernah dilakukan oleh Urbaning (2015). penelitian ini membuat 

system perawatan hewan berbasis web dicakra petshop. Sistem ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberadaan dan juga 

macam-macam pelayanan yang disediakan pada para pecinta hewan. 

 Penelitian sistem informasi rekam medis hewan pernah dilakukan 

oleh sugiosalam (2017) penelitian ini membuat tentang sistem rekam medis 

yang menghasilkan informasi tentang pemilik hewan, layanan, trasaksi , 

penitipan, pemacakan, hewan dan dokter. 

 Penelitian sistem informasi pemesanan salon hewan dilakukan oleh 

rahmi nanda kp (2019) penelitian ini membuat tentang sistem  pemesanan 

salon hewan di Pet Shop hachiko, sistem ini diharapkan dapat memudahkan 

pelanggan dalam melakukan pemesanan, dan membantu memudahkan 

system manajemen pemesanan dipetshop hachiko 

 

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Hasil Penelitian 

Penulis Judul Bahasa 

Pemogram-an 

Informasi 

Ubarning  

(2015)  

System Informasi 

Perawatan Hewan 

dicakra Petshop 

Berbasis Web 

PHP Data groming 

Data Faksinasi 

Data pengobatan 

Data Perawatan 

Data Pelanggan 

Laporan Grooming 

Data Grooming 
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Penulis Judul Bahasa 

Pemogram-an 

Informasi 

Sugiyosalam 

(2017)  

System Informasi 

Rekam Medis 

Hewan di Galaxy 

Pet Shop Berbasis 

Web 

PHP Data Pelanggan 

Data Hewan 

Data Layanan 

Data Transaksi 

Data Penitipan 

Data Pemacakan 

Data Vaksinasi 

Data Hewan Pemacak 

Laporan Data Hewan 

Laporan Data Penitipan 

Laporan Data Admin 

Laporan Data Dokter 

Rahmi nanda 

kp (2019) 

System informasi 

Pemesanan Salon 

Hewan di Petshop 

Hachiko 

 Data Pelanggan 

Data Pelayanan 

Data Bayar 

Data Pesan  

Data Petugas 

Laporan Pemesanan 

Laporan Bayar  

Laporan Pelanggan 
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2.2. Dasar Teori  

2.2.1 Petshop Hachiko 

 Merupakan sebuah tempat atau jasa kebutuhan bagi hewan 

peliharaan seperti Kucing dan Anjing. Petshop Hachiko berdiri sejak 2016. 

Petshop hachiko sendiri terletak di Jln Parangtritis km 7. Di petshop 

hachiko menyediakan berbagai pakan anjing dan kucing berbagai merek , 

dari yang murah hingga kualitas tinggi dengan harga yang tinggi,disini juga 

menyediakan berbagai macam accessories hewan seperti kalung, baju, 

kandang,mainan dll, selain itu disini juga menyediakan Jasa salon hewan, 

salon tersebut hanya menyediakan jasa untuk kucing dan anjing.   

2.2.2 MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 

Kepopuleranya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai Bahasa 

dasar untuk mengakses databasenya. MySQL termasuk jenis 

RDBMS(Relationship Database Management System). Itulah sebabnya, 

istilah seperti tabel, baris dan kolom digunakan pada MySQL, Pada 

MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel , Tabel 

terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa 

kolom(Kadir,2002)  

2.2.3 Web 

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan 

file - filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan 

kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada 

posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. 

Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child page, yang 

berisi hyperlink ke halaman lain dalam web (Gregorius, 2000). 
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2.2.4 Pengertian Grooming Anjing Dan Kucing  

  Grooming anjing kucing adalah serangkaian kegiatan perawatan 

anjing dan kucing yang pertujuan untuk mempercantik atau bagi anjing dan 

kucing, dengan cara mengilangkan parasit yang bersarang dirambut, 

membuat rambut tidak lengket dan berbau, serta menjaga kesehatan kulit 

pada hewan (Nur Azizah 2013) 

2.2.5 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan 

(Jogiyanto, 2005). 

2.2.6 PHP 

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 nilai 

yang dikembangkan oleh sebuah fungsi yang dapat langsung ditampilkan ke 

web browser. 

Contoh penggunaan function Pelanggan.php 

function daftarPelanggan($data){ 

 global $con; 

 $koneksi =$con; 

 

 $sql = "INSERT INTO pelanggan ( 

    nama, 

    alamat, 

    no_hp, 
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    username, 

    email, 

    password) 

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

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

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

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

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

    

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

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

 

 return $hasil; 

 2.2.7  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. (Prasetya Diki Dwi, 2001) 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 


