
6 
 

BAB II 

TINJUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjaun Pustaka 

Beberapa penelitian dengan topik Marketplace yang menggunakan objek 

dan teknologi berbeda, penelitian-penelitian yang menjadi tinjauan dan acuan 

untuk membangun Marketplace seperti pada table 2.1 

Tabel 2.1 Tabel Tinjuan Pustaka 

No Penulis Judul Masalah Teknologi Hasil 

1 Donni 

Prabowo 

,Beti 

Wulan 

Sari, Pendi 

Ventri 

Hendika 

(2012) 

Implementasi program 

PHP berbasis Model 

View dan Controller 

(MVC) pada website e-

commerce study kasus 

www.indominiatur.com. 

Penjualan yang 

toko yang masih 

bersifat offline 

sehingga 

dibangun sebuah 

website e-

commerce 

supaya dapat 

meningkatkan 

penjualan 

 

PHP, 

Javascript, 

HTML, 

CSS 

Website e-

commerce 

yang 

membantu 

penjualan 

sehingga 

dapat 

meningkatkan 

penjualan dan 

memudahkan 

maintenaince 

web 

 

2 Stefani 

Margareta, 

Sri Julianto 

J.P, Martin 

Setiawan 

(2013) 

Sistem informasi tracking 

pengiriman barang pada 

online shop berbasis SMS 

gateway pada PT.Karunia 

Inti Jaya Agrisarana 

Belum 

mendapatkan 

informasi atau 

notifikasi 

tracking barang 

yang sudah 

dipesan. Masih 

harus bertanya 

kepada penjual 

atau expedisi. 

SMS 

Gateway, 

PHP, 

Javascript, 

CSS 

Mendapatkan 

informasi atau 

notifikasi 

tracking 

produk 

pesanannya. 
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3 Rahmad 

Admin Adi 

(2016) 

Sistem informasi 

penjualan Batik di toko 

solo berbasis web 

Penjualan yang 

toko yang masih 

bersifat offline 

sehingga 

dibangun sebuah 

website e-

commerce 

supaya dapat 

meningkatkan 

penjualan 

 

HTML, 

CSS, PHP, 

Javascript 

Website e-

commerce 

yang 

membantu 

penjualan 

sehingga 

dapat 

meningkatkan 

penjualan 

4 Ance 

Teresia 

Manseni 

(2016) 

Implementasi Fremework 

Codeigniter pada e-

commerce studi kasus 

toko kain batik Arfak 

Mandiri Papua 

Manokwari 

Proses penjual 

batik yang masih 

offline atau 

pembeli masih 

harus datang ke 

toko untuk 

melakukan 

transaksi 

 

Framework 

Codeigniter, 

CSS, 

Javascript 

Website e-

commerce 

yang 

membantu 

penjual dalam 

menjualkan 

produknya. 

5 Yang 

diusulkan 

(2019) 

 

Teknologi web service 

untuk membangun e-

commerce dengan 

notifikasi gmail 

menggunakan framework 

codeigniter  

(studi kasus Ngabean Cell 

Yogyakarta) 

Penjualan yang 

toko yang masih 

bersifat offline 

sehingga 

dibangun sebuah 

website e-

commerce 

supaya dapat 

meningkatkan 

penjualan 

 

Codeigniter Website e-

commerce 

yang 

membantu 

penjualan 

sehingga 

dapat 

meningkatkan 

penjualan 

 

Penelitian terdahulu yang pertama di lakukan pada tahun 2012, yaitu 

penelitian implementasi program PHP berbasis model, view dan controller (MVC) 
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pada website e-commerce. Sebelumnya, toko ini miniatur ini masih berjualan 

secara offline sehingga dibuatlah website e-commerce untuk meningkatkan 

penjualan miniatur. Yang dimana website ini dibangun dengan mengunakan 

arsitektur MVC yang bertujuan akan lebih mudah dalam pengembangan web 

seperti melakukan maintenance(perbaikan/penambahan atau pengurangan code). 

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan pada tahun 2013, yaitu 

penelitian tentang Sistem informasi tracking pengiriman barang pada online shop 

berbasis SMS gateway. Yang sebelumnya, kita harus selalu menanyakan kepada 

penjual atau layanan expedisi tentang informasi barang kita. Sehingga dibuat lah 

sistem ini supaya lebih mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi 

trackting barang pesanan melalui SMS gateway tanpa harus terus menerus 

mengghubungi penjual dan layanan expedisi. 

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan pada tahun 2016, yaitu 

penelitian tentang sistem penjualan batik di kota solo yang berbasis web. 

Sebelumnya, proses masih bersifat online tujuan dari web ini yaitu menjual batik 

dengan menggunakan website untuk melakukan pembelian online dan untuk 

meningkatkan penjualan. 

Penelitian terdahulu yang keempat dilakukan pada tahun 2016, yaitu 

penelitian tentang sebuah toko online yang menjual batik dari Papua Manokwari. 

Sebelumnya, proses jual beli masih bersifat offline dimana pembeli harus datang 

ketoko untuk melakukan transaksi. Kini penjual dapat melakukan dengan lebih 

mudah dan cepat. Penjual hanya perlu mempublikkasikan produknya  melalui 

website. Ada pun manfaat yang akan digunakan pada penilitian ini antara lain 
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pembuatan sebauh website online dengan mengunnakan framework codeigniter 

sehinggan menghasilkan sebuah website yang sederhana, ringan namum handal 

dalam memenuhi kebutuhan penjual dan pembeli. 

Perbedaan dengan penelitian yang saat ini adalah pada aplikasi penelitian 

pertama adalah memberikan informasi atau notifikasi  g-mail kepada satu pihak 

saja. Penelitian terdahulu kedua yaitu membuat website e-commerce dengan 

menggunakan framework codeigniter dimana toko online tersebut hanya 

memberikan informasi tentang produk dan belum memiliki fitur responsive. Pada 

penilitian ini seluruh pengguna bisa mendapatkan notifikasi berupa e-mail setiap 

selesai melakukan pemesanan produk dan dapat diakses mengunakan device apa 

saja. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 E-commerce 

E-commerce adalah sebuah sistem jual beli yang bersifat on-line, dimana 

seorang pembeli tidak perlu selalu datang ke toko atau sebuah perusahaan untuk 

membeli suatu produk. Saat ini e-commerce merupakan salah satu alternatif 

pilihan untuk sebuah toko atau perusahaan yang khususnya bergerak pada 

wiraswasta sebagai media informasi yang memudahkan adanya interaksi antara 

penjual dan pembeli tanpa harus di batasi oleh ruang dan waktu dengan 

didukungnya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan 

mudah didapat, perkembangan e-commerce semangkin bertambah dan banyak 

diminati. (Manseni, Ance Teresia. 2016) 
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2.2.2 Framework Codeigniter 

Codeigniter adalah sebuah web application framework yang bersifat open 

source digunakan untuk membangun aplikasi php dinamis. Tujuan utama 

pengembangan codeigniter adalah untuk membantu developer untuk mengerjakan 

aplikasi lebih cepat daripada menulis semua kode dari awal. Codeigniter 

menyediakan berbagai macam library yang dapat mempermudah dalam 

pengembangan. Codeigniter (CI) (www.codeigniter.com) adalah salah satu 

framework php yang tangguh dan popular. Code Igniter tergolong framework 

dengan ukuran kecil dan cukup mudah di kuasai. codeigniter juga memiliki 

dokumentasi manual yang sangat lengkap.  

 

Gambar 2.1 Alur Kerja Code Igniter (ariesna, 2014) 

Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Index.php: Index.php disini berfungsi sebagai file pertama dalam 

program yang akan dibaca oleh program. 

2. The Router: Router akan memeriksa HTTP request untuk menentukan 

hal apa yang harus dilakukan oleh program. 

3. Cache File: Apabila dalam program sudah terdapat “cache file” maka 

file tersebut akan langsung dikirim ke browser. File cache inilah yang 
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dapat membuat sebuah website dapat di buka dengan lebih cepat. 

Cache file dapat melewati proses yang sebenarnya harus dilakukan 

oleh program codeigniter. 

4. Security: Sebelum file controller di load keseluruhan, HTTP request 

dan data yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui 

fasilitas security yang dimiliki oleh codeigniter. 

5. Controller: Controller akan membuka file model, core libraries, helper 

dan semua resources yang dibutuhkan dalam program tersebut. 

6. View: Hal yang terakhir akan dilakukan adalah membaca semua 

program yang ada dalam view file dan mengirimkannya ke browser 

supaya dapat dilihat. Apabila file view sudah ada yang di “cache” 

maka file view baru yang belum ter-cache akan mengupdate file view 

yang sudah ada (Ariesna, 2014). 

 

2.2.3 Framework 

Framework adalah sebuah struktur konseptual dasar yang digunakan untuk 

memecahkan sebuah permasalahan, bahkan isu-isu kompleks yang ada. 

Sebuah framework telah berisi sekumpulan arsitektur/konsep-konsep yang 

dapat mempermudah dalam pemecahan sebuah permasalahan. Salah satu 

alasan mengapa orang menggunakan framework terutama dalam 

membangun sebuah aplikasi adalah kemudahan yang ditawarkan. Struktur 

yang biasa terdapat pada sebuah framework adalah:  
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a) Standar coding adalah sebuah standar yang harus diikuti oleh 

programmer untuk menulis code.   

b) Best practice adalah kumpulan-kumpulan action yang telah teruji oleh 

para expert.   

c) Design pattern adalah teknik-teknik yang menjadi best practice.  

d) Common function adalah fungsi-fungsi atau library yang telah umum 

digunakan dalam pengembangan sebuah sistem (Ariesna, 2014) 

2.2.4 MySql 

MySQL adalah Relational DatabaseManagement System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis sehingga setiap orang bebas menggunakan MySQL. 

MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan database server 

lainnya dalam hal query data. Kecepatan query yang dilakukan MySQL bisa 

sampai sepuluh kali lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan query versi 

database lain. (Ariesna, 2014) 

 


