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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjuan Pustaka 

Pembuatan penelitian serupa pernah dibahas oleh Fauzia Shyntia Dewi R 

(2016) berjudul “Sistem Informasi Pemesanan Kue di Alif Bakery n Cookie 

Berbasis Web”. Pada penelitian tersebut secara keseluruhan membahas menegenai 

pemesanan kue yang ditawarkan oleh Alif Bakery n Cookies, proses pembuatan 

kue dilakukan jika sudah dipesan sehingga tidak memiliki stok kue. Biaya kirim 

kue juga tidak ditanggung oleh pemesan karena sudah termasuk biaya pemesanan. 

Peneltian lain dalam jurnal yang dipublikasikan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga oleh Wahyu Setiadi (2013) yang berjudul “Perancangan Sistem 

Pemesanan Online Penggunaan Lapangan Futsal di Kota Yogyakarta” sistem yang 

dibuat penyewaan Lapangan Futsal berbasis web di seluruh kota Yogyakarta. 

Pada pembuatan sistem sebelumnya juga dibuat oleh Ahmad Nur Fauzi 

(2015) dengan judul “Sistem Informasi Pemesanan Jersey Grade Ori di Zone 

Sport Berbasis Web”. Sistem ini juga membahas mengenai pemesanan jersey 

yang di tawarkan oleh “Zone Sport”. Pada pembuatan jersey tersebut juga tidak 

memiliki stok jersey. 

Sistem yang serupa juga dibahas oleh Lalu Qudus Qurniawan 

Qumaratungga (2014) dengan judul “Sistem Informasi dan Pemesanan Kain 

Songet Lombok di UD Cahaya Bintang Berbasis Web”. Sistem ini juga 

membahas mengenai pemesanan kain yang ditawarkan oleh “UD Cahaya 

Bintang”. Biaya kirim juga ditanggung oleh pemesanan karena terdapat biaya 

kirim menurut daerah kirim. 

Sedangkan sistem yang akan dibuat adalah “Sistem Pemesanan Salon 

Berbasis Web Mobile”. Rincian dari penjelasan dapat dilihat pada table 2.1. 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

N

o 
Penulis Platform Framework Objek Aplikasi Fitur 

1 Fauzia 

Shynta 

Dewi R 

(2016) 

Windows - Toko 

Kue 

Alifs 

Bakery n 

Cookies 

Sistem 

Informasi 

Pemesanan 

Kue di Alifs 

Bakery n 

Cookies 

Berbasis 

Web 

Laporan 

Pesan 

Periode 

 

Daftar 

Pesan 

 

Daftar 

Bayar 

2 Wahyu 

Setiadi 

(2013) 

Windows Php -  Sistem 

Pemesanan 

Online 

Penggunaan 

Lapagan 

Futsal di 

Kota 

Yogyakarta 

Cek 

Jadwal 

Daftar 

Owner 

Daftar 

Member 

Input 

Pemesan

an 

3

.  

Ahmad 

Nur Fauzi 

(2015) 

Windows - - Toko 

Jerse

y 

Zone 

Sport 

Sistem 

Informasi 

Pemesanan 

Jersey 

Grade Ori 

di Zone 

Sport 

Berbasis 

Web 

Laporan 

Pesan 

Periode 
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Lanjutan Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

N

o 
Penulis Platform Framework Objek Aplikasi Fitur 

4  Septian 

Sarip 

Hidayat 

(2014) 

Windows -Php 

-Bootstrap 

-Javascript 

-ajax 

-  Sistem 

Informasi 

Pemesanan 

Jadwal 

Lapangan 

Futsal 

berbasis 

web mobile 

Input 

Pemesan

an 

Daftar 

Penyewa 

Login 

Penyewa 

Konfirm

asi 

Bayar 

Jadwal 

Cek 

Pemesan

an 

5 Valentina 

Nurpuspit

a (2019) 

Windows -Php 

-Bootstrap 

-Javascript 

Salon 

Kanzai 

Jalan 

Paris km 

18 

Sistem 

Pemesanan 

Salon 

Berbasis 

Web 

Mobile 

Daftar 

Member 

Daftar 

Layanan 

Salon 

Laporan 

Transaks

i 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Salon Kecantikan 

Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan 

kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Variasi 

lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, dan salon tangan dan 

kuku (manicure). 

Ada perbedaan yang jelas antara salon kecantikan dengan salon rambut, 

walaupun banyak usaha kelas bawah menawarkan kedua jenis perawatan ini. 

Salon kecantikan memberikan perhatian khusus. Salon kecantikan menawarkan 

berbagai jasa perawatan seperti : 

 Kesehatan kulit dan wajah 

 Perawatan rambut (termasuk memotong rambut) 

 Manicure (perawatan kuku dan tangan) 

 Pedicure (perawatan kuku dan kaki) 

 Aroma terapi 

 Meditasi  

 Terapi Oksigen 

 Mandi Lumpur  

 

2.2.2 Pemesanan 

Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen maka perusahaan harus 

mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. Menurur Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang dimaksud pemesanan adalah “proses, perbuatan, cara memesan 

(tempat, barang, dsb) kepada orang lain” Menurut Edwin dan Chris (1999:1) 

Pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara 2 (dua) 

pihak atau lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian 

atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu 

tertentu dan disertai dengan produk jasanya. Produk jasa yang dimaksud adalah 

jasa yang ditawarkan pada perjanjian pemesanan tempat tersebut, seperti pada 

perusahaan penerbangan atau perusahaan pelayaran adalah perpindahan manusia 
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atau benda dari satu titik (kota) ketitik (kota) lainnya. Bauran pemasaran menurut 

Philip Kotler (2002:18), adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. 

Penjelasan arti dari 4P sebagai berikut :  

1. Product (produk).   

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

diperoleh dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan meliputi barang fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, gagasan dan ide.  

 

2. Price (harga).  

Jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk 

atau jasa untuk memperoleh satu buah produk dan hendaknya harga akan dapat 

terjangkau oleh konsumen.  

 

3. Place (saluran distribusi/tempat).  

Termasuk aktivitas perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa tersedia 

bagi konsumen. Kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat 

dimana produk Serta merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan 

akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat dimana produk tersedia dalam 

sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat 

dengan mudah memperoleh suatu produk.  

 

4. Promotion (promosi).  

Promosi harus dikomunikasikan kepada pengguna bahwa salah satu cara 

berhubungan dengan pembeli dalam suatu pemasaran ialah pustakawan yang 

professional harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, secara Iisan 

maupun tulisan untuk mengkomunikasikan informasi yang dimilikinya. Secara 

lisan, yaitu berintegrasi langsung dengan pengguna lewat penawaran informasi 

yang sama tetapi dari sumber yang berbeda dengan yang dicari pengguna juga 

dengan menyampaikan melalui forum-forum resmi seperti seminar, diskusi dan 
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lokakarya. Secara tulisan, yaitu lewat brosur, leaflet, karya tulis oleh pustakawan 

dan lain-lain.  

Pemasaran modern tidak hanya memikirkan cara mengembangkan produk 

yang baik dengan pemberian harga yang menarik dan menyediakan sarana dan 

prasarana yang lengkap dengan segala kemudahannya, tetapi juga harus 

memikirkan cara mempromosikannya. Perpustakaan tidak cukup hanya 

membangun jasa informasi kemudian mengharapkan masyarakat datang 

mengunjungi perpustakaan tanpa adanya pemberitahuan. Hal tersebut merupakan 

hal  yang mustahil. Oleh karena itu promosi tidak akan lepas dengan komunikasi. 

 

2.2.3 Sistem Informasi Pemesanan dan Pembayaran 

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu, Mulyadi (2001:2). Ada  juga  yang  menuliskan  bahwa  sistem  

adalah  sekelompok  elemen yang  terintegrasi  dengan  maksud  yang  sama  

untuk  mencapai  suatu  tujuan. McLeod (2001:11). Informasi juga merupakan 

data yang sudah dibentuk menjadi bentuk yang berarti dan berguna bagi manusia. 

Jadi yang dimaksud dengan informasi adalah data sederhana yang telah dibentuk 

sehingga mempunyai arti dan berguna di dalam keadaan tertentu. Dengan 

demikian system informasi adalah sekumpulan komponen yang saling 

berhubungan yang mengumpulkan (mendapatkan kembali), memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Pendapat lain tentang sistem 

informasi adalah suatu kerangka kerja dari seluruh kegiatan transaksi penjualan 

yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk 

manajemen. Komponen utama sistem  informasi  terdiri  dari enam  blok  atau 

disebut dengan   information   system   building   block:   masukan, model, 

keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian. Mulyadi (2001:11) Penjualan 

merupakan sumber pendapatan pokok bagi perusahaan dimana hasil pendapatan   

yang   diperoleh   dalam   membiayai   kelangsungan   hidup produksinya.   

Kegiatan   penjualan   dapat   berupa   penjualan   produk   kepada konsumen yang 
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disertai dengan penyerahan imbalan dari pihak penerima barang atau jasa sebagai 

timbal balik atas penyerahan tersebut. Sadeli  dan  Ukas  (2000:8) mendefinisikan  

bahwa  penjualan  adalah suatu proses yang dapat memenuhi kebutuhan dan untuk 

memenuhi kebutuhan itu harus mengeluarkan uang dengan tidak menimbulkan   

ketidakpuasan, sehingga kita perlu menyesuaikan hasil dari pelayanan dengan 

kebutuhan itu dengan tidak merugikan dan keuntungan akan kita raih setelah 

setiap masalah terjawab  dan  setiap  keberatan  telah  teratasi  yang 

mengakibatkan  terjadinya pesanan. 

 

2.2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. (Jogiyanto, 2001:1). Informasi adalah 

data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat 

bercerita banyak, sehingga perlu diolah lanjut. (Jogiyanto, 2001:8). Robert A. 

Leitch dan K.Roscoe Davis mendefenisikan bahwa konsep dasar sistem informasi 

adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat managerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan, sehingga dengan adanya sistem informasi dapat  

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. 

 

2.2.5 Basis Data 

Menurut Marlinda (2004:1), sistem basis data adalah suatu sistem menyusun 

dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau 

merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi atau 

perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan 

pemakai untuk proses mengambil keputusan. Pada sebuah sistem basis data 

terdapat komponen-komponen utama yaitu Perangkat Keras (Hardware), Sistem 
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Operasi (Operating Sistem), Basis Data (Database), Sistem (Aplikasi atau 

Perangkat Lunak) lain (bersifat opsional). Keuntungan sistem basis data adalah :  

1. Mengurangi kerangkapan data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas 

data yang berbeda-beda sehingga update dilakukan berulang-ulang.  

2. Mencegah ketidakkonsistenan.  

3. Keamanan data dapat terjaga, yaitu data dapat dilindungi dari pemakai yang 

tidak berwenang.  

4. Integritas dapat dipertahankan.  

5. Data dapat dipergunakan bersama-sama.  

6. Menyediakan recovery.  

7. Memudahkan penerapan standarisasi.  

8. Data bersifat mandiri (data independence).  

9. Keterpaduan data terjaga, memelihara keterpaduan data berarti data harus 

akurat.  

Hal ini sangat erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan data dan 

pemeliharaan keselarasan data. Kerugian sistem basis data adalah :  

1. Diperlukan tempat penyimpanan yang besar.  

2. Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengelola data.  

3. Perangkat lunaknya mahal.  

4. Kerusakan sistem basis data mempengaruhi departemen yang terkait. 

 

2.2.6 SQL (Structure Query Language) 

Menurut Nugroho (2004:1) SQL merupakan singkatan dari Structured 

Query Language. Dalam dunia database istilah query dapat diartikan “permintaan 

data”. SQL juga merupakan bahasa tingkat empat yang berfungsi menampilkan 

hasil atau melakukan sesuatu pada data yang kita inginkan. Saat ini SQL 

merupakan bahasa query standart di berbagai software database. Berbagai 

software database dapat diakses menggunakan bahasa SQL. Anda dapat 

mengunakan SQL di software database apapun. Cakupan SQL sebenarnya cukup 

luas. Dalam pembahasan ini, kita hanya membahas perintah – perintah SQL yang 

penting dan sering digunakan. Jika Anda ingin lebih memperdalam menguasai 
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bahasa SQL, anda dapat membacanya di dokumentasi SQL di internet. SQL 

merupakan bahasa standar yang digunakan untuk manipulasi dan memperoleh 

data dari sebuah basis data relasional. SQL dapat digunakan untuk hal sebagai 

berikut:  

a. Mengubah struktur basis data  

b. Mengubah pengaturan keamanan sistem  

c. Memberikan hak akses kepada user untuk mengakses basis data atau tabel  

d. Pembaharuan isi basis data  

e. Mendapatkan informasi dari basis data  

 

Perintah SQL dikelompokkan menjadi dua macam:  

1. Data Definition Language (DDL) 

Perintah SQL yang digunakan untuk menjelaskan objek dari basis data, 

dengan kata lain DDL digunakan untuk membuat kerangka basis data. Perintah 

yang digunakan pada DDL:  

a. CREATE : Digunakan untuk membuat objek database  

b. ALTER   : Digunakan untuk memodifikasi objek database  

c. DROP     : Digunakan untuk menghapus objek database  

 

2. Data Manipulation Language (DML)  

Perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi  

basis data. Perintah yang digunakan pada DML:  

a. SELECT : Digunakan untuk mengambil data dari basis data  

b. INSERT : Digunakan untuk menambahkan data ke dalam basis data  

c. DELETE : Digunakan untuk menghapus data pada database  

d. UPDATE : Digunakan untuk memodifikasi data pada basis data 

 

2.2.7 Pengertian Website 

Suatu dokumen berupa kumpulan halaman web yang saling terhubung dan 

isinya terdiri dariberbagai informasi berbentuk teks, suara, gambar, video, dan 

lainnya, dimana semua data tersebut disimpan pada server hosting. Untuk 
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membuka sebuah website maka pengguna harus memiliki perangkat (komputer, 

smartphone) yang terkoneksi dengan internet atau intranet. Halaman website atau 

web umumnya berbentuk dokumen dalam format Hyper Text Markup Language 

(HTML), yang dapat diakses melalui HTTP atau HTTPS, suatu protokol yang 

menyampaikan berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan kepada 

para user atau pemakai melalui web browser. Sebuah website memiliki alamat 

URL yang unik dan spesifik yang disebut dengan domain. Misalnya domain 

facebook.com,google.com, dan lain-lain. Website dapat diakses dengan 

menggunakan browser dan koneksi internet. Namun, ada beberapa website yang 

bisa diakses menggunakan jaringan lokal (LAN). Pengertian website menurut para 

ahli untuk lebih memahami apa arti website, maka kita bisa merujuk pada 

pendapat beberapa ahli tentang definisi website. Berikut in adalah pengertian 

website menurut para ahli: 

1. Sibero 

Menurut Sibero, pengertian website adalah suatu sistem yang berkaitan 

dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, 

multimedia dan lainnya pada jaringan internet. 

 

2. Hidayat 

Menurut hidayat, pengertian website adalah keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah 

website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. 

 

3. Yuhefizar 

Menurut Yuhefizar, pengertian website adalah keseluruhan halaman-

halaman yang mengandung informasi yang ada pada sebuah domain. Sebuah 

website biasanya dibangun atas banyak halam web yang saling terkait satu sama 

lain. 

 

https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-http.html
https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-url.html
https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-url.html
https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-internet.html
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4. Gregorius 

Menurut Gregorius, pengertian website adalah kumpulan halaman web yang 

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

kumpulan halaman dinamakan homepage. 

 

5. Hakim Lukmanul 

Menurut Hakim Lukmanul, definisi website adalah fasilitas internet yang 

menghubungkan berbagai dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. 

Dokumen dalam website disebut dengan web page dan hyperlink dalam website 

memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Jenis 

– jenis website secara umum : 

Sekarang ini ada banyak sekali jenis website yang bisa kita temukan di 

internet. Namun, semua website tersebut dapat kita klasifikasikan ke dalam tiga 

jenis, yaitu: 

1. Website Statis 

Suatu halaman website yang tampilannya tidak berubah-ubah (statis). Jika si 

pemilik website ingin mengubah tampilan maka harus dilakukan secara manual, 

yaitu dengan mengedit kode-kode struktur websitenya. Jenis website statis 

umumnya memiliki setidaknya 5 halaman utama untuk menjelaskan informasi 

mengenai website tersebut. Selain itu, website statis umumnya tidak 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pemilik/ pengelola website 

dan pengunjung di website tersebut. 

Contoh website statis: 

a. Website perusahaan (company profile) 

b. Search Engine (Google, Bing) 

 

2. Website Dinamis 

Jenis website yang dirancang khusus untuk dapat menampilkan update 

konten sesering mungkin. Website dinamis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, 

baik dari sisi tampilannya maupun dari sisi fiturnya. 

https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-hyperlink.html
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Website dinamis umumnya dirancang dengan konsep visual dan 

kemampuan interaksi tinggi dengan penggunanya. Beberapa fitur yang bisa 

ditambahkan pada website dinamis yaitu, kolom komentar, fitur live chatting, 

formulir pendaftaran, dan lain-lain. Beberapa contoh website dinamis: 

a. Blog/ website pribadi 

b. Situs E-commerce 

c. Website Portal 

d. Situs Berita 

e. Katalog online 

f. Dan lain-lain 

 

3. Website Interaktif 

Jenis website yang digunakan untuk tujuan berinteraksi dengan orang lain 

secara online. Umumnya pengguna website interaktif adalah komunitas atau 

pengguna internet aktif. Beberapa contoh website interaktif: 

a. Situs Media sosial 

b. Situs forum online 

c. Blog 

https://www.maxmanroe.com/e-commerce-terbaik-di-indonesia.html

