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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

1.1. Tinjauan Pustaka 

Dalam Sistem Informasi, Kebenaran dan keakuratan informasi sangatlah 

penting, agar tidak terjadi kesalahan – kesalahan yang tidak di inginkan, maka di 

perlukan pendukung yang bisa melakukan hal tersebut dan menghasilkan informasi 

yang baik, efisien, dan cepat. 

Berikut ini beberapa tinjauan pustaka yang dilakukan oleh beberapa peneliti-

peneliti sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2017) membahas mengenai 

pemansfaatan framework codeigneter dan Jquery pada sistem penjualan. Sistem 

tersebut menghasilkan laporan penjualan dan laporan barang yang dikirim 

karyawan dari data yang diambil berupa item penjualan, karyawan, pelanggan, dan 

penjualan. Sistem ini menggunakan PHP, JQuery dan Javascript. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayat (2014) membahas mengenai 

implementasi dari sistem e-commerce. Sistem tersebut menggunakan metode CMS 

Openchart dan menghasilkan kemudahan transaksi, dan penjualan secara online. 

Selain itu sistem tersebut juga terintegrasi dengan database dan memiliki fasilitas 

pembayaran melalui transfer bank. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Firdaus (2013) membahas mengenai 

pengembangan sistem informasi penjualan sepeda motor. Sistem tersebut 
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menggunakan metode object oriented dan analisis desain unified. aproach. Hasil 

yang diperoleh dari sistem adalah proses pencarian konsumen dan data motor cepat 

serta menyediakan laporan transaksi penjualan sepeda motor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2017) membahas mengenai 

penerapan teknologi ajax pada sistem penjualan di toko lancar jaya abadi. Sistem 

tersebut menghasilkan proses penjualan barang serta transaksi di toko lancar jaya 

secara online. Teknologi ajax digunakan untuk memproses transaksi penjualan 

barang. Sistem tersebut menggunakan teknologi Ajax, PHP, dan MySql. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Sistem Penjualan Produk 

Sepatu Berbasis Web Menggunakan Ajax (Studi Kasus: Outlet Sepatu Jogja) 

membahas mengenai sistem penjualan sepatu dengan teknologi ajax untuk 

melakukan validasi secara dan perhitungan realtime 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

NO Sumber Obyek Teknologi Hasil 
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Wijaya (2017) 

Penerapan 
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Usulan Peneliti 
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1.2. Dasar Teori 

1.2.1. Sekilas Tentang Toko Outlet Sepatu Jogja 

Toko Outlet Sepatu Jogja merupakan sebuah toko yang bergerak dalam 

bidang perdagangan yang melayani penjualan sepatu dan aksesoris sepatu lainnya. 

Produk sepatu yang dijual memiliki berbagai jenis baik untuk anak-anak , wanita 

maupun pria dengan berbagai merk baik yang dalam negeri maupun luar negeri. 

Toko Outlet Sepatu Jogja merupakan salah satu penjual sepatu di jogja, yang 

terletak di jl.Pakel Baru Utara (Ruko No.7), Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 

Tetapi untuk penjualan masih menggunakan cara manual atau hanya mengandalkan 

toko offline. (Nugroho, 2019) 

 

1.2.2. Sistem Informasi Penjualan 

Sistem Informasi Penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan 

serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, 

menganaslisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung 

pengambilan keputtusan mengenai penjualan. (Ladjamudin, 2005). 

Pada sistem informasi penjualan yang dilakukan oleh Outlet Sepatu Jogja 

melakukan transkasi jual beli secara online. Terdapat dua user dalam sistem ini, yaitu 

admin dan konsumen. Admin bertugas untuk menambahkan stok barang dan stok barang 

akan otomatis berkurang jika sudah dibeli oleh konsumen. Transaksi pembayaran 

dilakukan dengan pembayaran melalui transfer bank ke rekening milik admin. Konsumen 

kemudian mengupload bukti pembayaran sebagai bukti konfirmasi atas pembelian 

sepatu. (Nugroho, 2019). 
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1.2.3. PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah suatu bahasa server side yang didesain khusus untuk aplikasi 

web.php dapat disisipkan diantara bhasa HTML dan arena bahasa server – side, 

maka bahasa php akan dieksekusi di sever, sehingga dikirim ke Browser adalah 

“hasil jadi”dalam bentuk HTML dan kode php anda tidak akan terlihat. (Kadir, 

Abdul, 2003). 

 

1.2.4. MySQL 

Mysql merupakan software yang tergolong database server dan bersifat Open 

Source. Open Source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source 

code (kode yang dipakai untuk membuat MySQL), selain tentu saja bentuk 

excecutable-nya atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem 

operasi, dan bisa diperoleh dengan cara mengunduh di internet secara gratis. Hal 

menarik lainnya adalah MySQL juga bersifat multiplatform. MySQL dapat 

dijalankan pada berbagai sistem operasi. Pengaksesan data dalam database dapat 

dilakukan dengan mudah melalui SQL (Structure Query Languange). Data dalam 

database bisa diakses melalui aplikasi Non web (misalnya dengan Visual Basic) 

maupun aplikasi Web (misalnya dengan PHP). (Kadir, 2003) 

 

1.2.5. AJAX 

AJAX adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Pada dasarnya 

ajax menggunakan XMLHttpRequest object Javascript untuk membuat request ke 

server secara asynchronous atau tanpa melakukan refresh halaman website. Yang 



11 
 

dibutuhkan agar ajax dapat berjalan adalah javascript harus di enable pada browser 

yang digunakan. Walaupun javascript merupakan dasar dari Ajax, dimana 

javascript sangat susah pada implementasi dan maintenance, tetapi Ajax memiliki 

struktur pemrograman yang lebih mudah untuk dipahami. Anda tinggal membuat 

object XMLHttpRequest dan memastikan object tersebut terbentuk dengan benar. 

Kemudian menentukan kemana hasilnya akan ditampilkan atau dikirim. 

Ajax dapat digunakan untuk melakukan banyak hal, seperti loading halaman HTML 

tanpa refresh halaman web, validasi from ddan banyak lagi yang bisa dilakukan 

dengan bahasa pemrograman PHP yang sangat powerfull. Ajax bertugas melakukan 

request ke web server dan PHP yang berada di server akan melakukan apa yang 

diminta oleh Ajax, mengirim hasilnya ke web browser dan Ajax menampilkannya 

kepada user. (Sunyoto, 2010) 

 

1.2.6. E-Commerce 

E-commerce singkatan dari Electronic Commerce yang artinya sistem pemasaran 

secara atau dengan media elektronik. E-Commerce ini mencakup distribusi, 

penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan 

dalam system elektronika seperti Internet atau bentuk jaringankomputer yang lain. 

E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan 

antara jasa dan barang. E-commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet 

dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui 

liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi 
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global. Karena ecommerce akan mengintegrasikan perdagangan domestik dengan 

perdagangan dunia, berbagai bentuk pembicaraan atau negosiasi tidak hanya akan 

terbatas dalam aspek perdagangan dunia, tetapi bagaimana kebijakan domestik 

tentang pengawasan di sebuah negara, dalam bidang telekomunikasi, jasa 

keuangan, dan pengiriman serta distribusi. (Ginanjar, 2014) 

 

1.2.7. HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Secure atau biasa kita sebut dengan HTTPS adalah 

sebuah protocol komunikasi dalam jaringan komputer yang aman karena HTTPS 

membuat perintah atau data yang melalui protocol HTTPS inidilindungi dengan 

sistem encryp melalui berbagi format sehingga dengan demikian akan menyulitkan 

para hacker yang berusaha membajak isi dokumen yang dikirimkan. (Ginanjar, 

2014) 

 

1.2.8. XAMPP 

XAMPP merupakan salah satu software yang bersifat gratis dan berlisensi global, 

banyak yang menggunakan software tersebut sebagai web server pada local network 

atau localhost. Paket dari XAMPP : Apache, php, MySql. (Puspitasari, 2011) 

 

 

 


