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BAB 2 

 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar Teori 

Menurut Taufik Hidayat (2008:5) E-commerce dan Toko Online E-

commerce atau electronic commerce adalah bagian dari e-lifestyle yang 

memungkinkan transaksi jual-beli dilakukan secara online dari sudut tempat 

manapun. Meminjam definisi dari beberapa sumber, E-commerce dapat 

diartikan sebagai:  

 Berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui 

internet, khususnya World wide web missal (whatis.com). 

 Suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan 

menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama 

(Robert E. Johnson). 

 Menjual barang dagangan dan/atau jasa melalui internet (E-commerce Net).  

Sebagai bagian dari e-business, E-commerce secara umum dapat 

diklasi- fikasikan menjadi business to business (B2B) dan business to 

consumer (B2C). B2B atau transaksi antar pelaku bisnis adalah mekanisme 

trading dengan partners yang sudah diketahui dan pada umumnya memiliki 

hubungan yang sudah cukup lama, sedangkan B2C adalah transaksi ter-buka 

antara e-merchant dengan customer yang dapat dilakukan tanpa harus saling 

mengenal. 

 

2.1.1 Konsep Dasar Web 

Pastilah kita pernah mengunjungi suatu website yang sangat 

berkesan, misalnya dari sisi layout dan design atau dari sisi 

interaktifnya, seperti bhinneka.com, amazon.com, ebay.com, dan lain-

lain. Pastilah kita pernah mengisikan sesuatu pada sebuah website baik 

itu sebuah buku tamu, polling, e-mail, dan lain-lain. Dimana terjadi 

komunikasi yang menyebabkan data berjalan sampai ke tujuan dengan 
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melewati berbagai perangkat jaringan komputer.Sebelum pembahasan 

lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu Website. 

Menurut (Hastanti, Eka, Indah, & Wardati, 2015), “Website 

merupakan kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang di 

simpan di internet yang bisa diakses atau di lihat melalui jaringan 

internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu 

sendiri seperti komputer“ Berdasarkan teori diatas, Website adalah 

kepan jangan dari World Wide Web (WWW) Informasi ini disimpan 

pada web server untuk diakses dari jaringan browser seperti Microsoft 

Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, sedangkan 

web adalah fasilitas hypertext yaitu merupakan sebuah sistem informasi 

yang disajikan dalam bentuk 9 teks, gambar, suara, yang berisi tulisan-

tulisan yang lazimnya dilengkapi dengan gambar maupun foto. 

 

2.1.2 PHP (Personal Home Page) 

Sebuah website mempunyai bahasa pemprogramman, salah 

satunya adalah PHP (Hypertext Preprocessor) atau biasanya disebut 

dengan PHP. PHP merupakan bahasa pemprogramman yang digunakan 

user untuk membangun sebuah web berbasis client-server. 

Menurut (Hastanti et al., 2015) “PHP adalah bahasa 

pemprogramman skrip sederhana yang digunakan untuk pemprosesan 

HTML Form di dalam halaman web”. 

Berdasarkan teori diatas, PHP adalah bahasa pemprogramman 

web server-side yang besifat open source pemprogramman interpreter 

yaitu proses penerjemahan kode mesin yang dimengerti komputer 

secara langsung pada saat baris kode dijalankan untuk menempelkan 

kode di dalam HTML dengan menggunakan bahasa yang sama, seperti 

Perl dan UNIX shells. 
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2.1.3 CSS (Cascading Style Sheet) 

Menurut (Djaelangkara et al., 2015) “Cascading Style Sheet (CSS) 

merupakan  aturan  untuk  mengendalikan  beberapa  komponen  dalam 

sebuah web sehingga  akan  lebih  terstruktur  dan  seragam“. CSS bukan 

merupakan bahasa pemprogramman. Pada umumnya CSS dipakai untuk 

memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML 

dan XHTML. 

Berdasarkan teori diatas, CSS (Cascading Style Sheets) 

merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam 

sebuah web sehingga akan lebih terstruktur skrip yang berisi rangkaian 

instruksi yang menentukan suatu teks akan tertampil dihalaman 

memiliki arti gaya menata halaman bertingkat yang secara otomatis 

mengikuti format elemen induknya. 

 

2.1.4 Javascript 

Menurut (Fridayanthie & Mahdiati, 2016) “Jika dilihat dari suku 

katanya, javascript terdiri dari dua kata, java dan script. Java adalah 

bahasa pemprogramman berorientasi objek, sedangkan script adalah 

serangkaian instruksi program “. 

Javascript dikembangkan oleh Netscape, sebagai bahasa 

pemprogramman   sederhana karena   tidak   dapat   digunakan   untuk 

membuat aplikasi ataupun Applet. Namun dengan javascript kita dapat 

membuat halaman web yang interaktif dan mudah. 

 

2.1.5 WAMP Server 

Menurut Alexander F.K. Sibero (2013:370) dalam buku “Web 

Programming Power pack” WAMP SERVER (Windows, Apache, 

MySQL dan PHP) adalah suatu paket yang berisi kumpulan softwere 

yang digunakan untuk membangun suatu website. Paket WAMP 

SERVER sudah menjadi bagian dalam setiap web untuk menyediakan 

layanan. 
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Menurut Yosua Satrio Wibisono (2010:16) dalam Jurnalnya 

Wamp server adalah sebuah program penginstal ciptaan Romain 

Bourdon. Program ini mengemas MySQL, PHP, dan Apache sehingga 

memudahkan para pengembang system yang hendak menggunakan 

ketiga perangkat lunak tersebut untuk membuat aplikasi web berbasis 

database. http://www.wampserver.com/en/download.php. 

WAMP SERVER adalah sebuah aplikasi yang dapat menjadikan 

computer kita menjadi sebuah server, yang digunakan   untuk   membuat   

jaringan local sendiri dalam artian kita dapat membuat website secara 

offline. Dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa WAMP 

SERVER adalah aplikasi yang digunakanuntuk membangun sebuah 

website dan dapat digunakan untuk beberapa perangkat lunak untuk 

membuat aplikasi web berbasis database. 

 

2.1.6 PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin adalah sebuah aplikasi pendukung untuk membuka 

software aplikasi web PhpMyAdmin. 

Menurut (Agus & Permana, 2015) “Merupakan sebuah program 

bebas yang berbasis web yang dibuat menggunakan aplikasi PHP “. 

Program ini di buat untuk mengakses database MySQL, intinya adalah 

digunakan untuk menjadi administrator dari Server MySQL. Dengan 

adanya program ini akan mempermudah dan mempersingkat kinerja 

kita, dengan kelebihan-kelebihan yang ada mengakibatkan pengguna 

awam tidak harus mampu untuk mengetahui sintak-sintak SQL dalam 

pembuatan database dan table. Berdasarkan teori di atas maka dapat di 

simpulkan PhpMyAdmin adalah sebuah aplikasi web yang digunakan 

untuk administrasi database MySQL yang berbasis tool open source dan 

Word Wide Web. 

 

 

 

http://www.wampserver.com/en/download.php
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2.1.7 MySQL 

MySQL digunakan untuk mengakses dan mengatur konfigurasi 

MySQL database.  

Menurut (Djaelangkara et al., 2015) “MySQL adalah sebua 

himplementasi dari sistem manajemen basis data relasional RDBMS 

yang distribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public 

License)“. Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan MySQL 

adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional 

RDBMS yang didistribusikan di bawah lisensi GPL. MySQL adalah 

sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat query dalam 

pembuatan database, tabel maupun manipulasi data dengan RDBMS 

(Relational Date-base Management System) yaitu aplikasi sistem yang 

menjalankan fungsi pengolahan data. 

Menurut Alexander F.K Sibero (2013:97) dalam buku “Web 

Programming Power Pack” Mysql adalah salah satu RDBMS (Relation 

Database Management System) yaitu aplikasi system yang menjalankan 

fungsi pengolahan data. MYSQL pertama dikembangkan oleh MYSQL 

AB yang kemudian diakuisisi Sun Mycrossytem dan terakhir dikelola 

oleh Oracle Coorporation. 

Menurut Adhi Prasetio (2014:29) dalam buku “Webmaster” 

MySQL adalah sebuah database, dan dapat anda bayangkan seperti 

sebuah tempat penyimpanan. 

Menurut A. B. Mutiara, (2012:26) menyatakan bahwa 

“Wamserver adalah sebuah aplikasi yang dapat menjadikan computer 

maupun laptop anda menjadi sebuah server atau biasa dikatakan server 

offline.” Wamserver adalah singkatan dari windows, Apache, MySQl 

dan PHP. Wamserver adalah aplikasi yang menggabungkan antara 

Apache, MySQL, dan PHP. 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

Dalam pembuatan tugas akhir Sistem Informasi Penjualan Sayur-Mayur 

berbasis web ini dilakukan beberapa tinjauan sumber pustaka, dan berikut 

adalah beberapa sumber pustaka yang digunakan sebagai referensi. 

 

Hastanti, R. P., Eka, B., Indah, P., & Wardati, U. (2015) Sistem 

Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) Pada Tata Distro Kabupaten Pacitan. 

Jurnal Bianglala Informatika. Pengembangan sistem penjualan ini 

menyediakan layanan bagi pengunjung halaman web berupa detail promosi 

dan pemasaran yang berbasis website dan manfaat dari Media promosi dan 

pemasaran yang berbasis website ini adalah untuk membantu Tanjung Pinang 

Motor Pacitan dalam memasarkan produk dan menyampaikan informasi 

seputar produk Yamaha kepada masyarakat luas. Dalam penelitian ini akan 

dibahas tentang faktor apa saja dalam pembuatan website. Sistem Penjualan 

Berbasis Web ini dibangun sebagai wadah khusus bagi penjualan untuk 

menampilkan promosi dan layanan. Pengembangan aplikasi dibangun 

menggunakan bahasa pemograman PHP, web Server, dan Hosting. 

 

Hastanti, R. P., Eka, B., Indah, P., & Wardati, U. (2015). Sistem 

Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) Pada Tata Distro Kabupaten Pacitan. 

Jurnal Bianglala Informatika, 3(2), 1–9. 

 

Djaelangkara, R. T., Sengkey, R., & Lantang, O. A. (2015). 

Perancangan Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web Studi Kasus 

Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Tomohon.  Aplikasi yang akan dibuat yaitu 

Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasi Web. Dengan aplikasi ini, akan 

memperkecil resiko terjadinya kehilangan data yang masih digunakan secara 

manual untuk pengolahan datanya. Selain itu, aplikasi ini dapat 

mempermudah admin dan guru untuk melihat serta mengawasi data siswa. 

Dapat melihat data siswa dan guru serta operasi dasar lainnya. Data-data yang 

ada dapat digunakan secara lanjut untuk proses bisnis lainnya seperti 
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beasiswa. Kebutuhan dalam sistem informasi ini yaitu perlu adanya proses 

bisnis yang terjadi pada SMA Kristen 1 Tomohon seperti manajemen user, 

update nilai, lihat informasi. Selain itu, sistem juga harus memiliki interface 

yang menarik, dan mudah dimengerti bagi pengguna.  

Pengembangan aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemograman 

Basis Data, HTML, PHP, MySql, CSS, Gantt Chart, dan Use Case. E-Jurnal 

Teknik Elektro Dan Komputer,1 (1),2301–8402. Retrieved from. 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/8324/7886 

Dalam penelitian Fridayanthie, E. W., & Mahdiati, T. (2016) yaitu 

Rancang Bangun Sistem Informasi Permintaan Atk Berbasis Intranet 

Prosedur ini dimulai dari user yang melakukan permintaan alat tulis kantor 

dengan mendatangi ruang KU perlengkapan untuk meminta form permintaan 

barang kepada admin. Setelah form permintaan barang diisi, user 

mengembalikan form tersebut untuk segera diproses oleh admin. Sebelum 

diproses oleh admin, admin meminta ACC kepada Kasubag Pembinaan 

selaku Pembina KU Perlengkapan. Setelah mendapatkan ACC dari Kasubag 

Pembinaan, barulah admin menyelesaikan proses permintaan barang dengan 

membuat realisasi dalam bentuk form pengeluaran barang. Form pengeluaran 

barang itu dibuat pada saat admin akan menyerahkan barang yang diminta 

kepada user. Untuk pengadaan barang ATK yang habis atau menipis, admin 

membuat form pengajuan permintaan pembelian barang yang akan diajukan 

kepada bendahara untuk di proses. Setelah barang yang diminta datang, 

bendahara menyerahkan barang dan memberikan kwitansi pembelian kepada 

admin sebagai bukti barang masuk. Setelah proses selesai admin 

mengarsipkan form permintaan, pengeluaran barang dan kwitansi tersebut. 

Pengembangan aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemograman 

Website, Intranet, Adobe Dreamweaver, XAMPP, Apache, MySQL, PHP, 

HTML, Javascript, jQuery, dan UML (Unified Modeling Language). 

 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/8324/7886
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Fridayanthie, E. W., & Mahdiati, T. (2016). Rancang Bangun Sistem 

Informasi Permintaan Atk Berbasis Intranet (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri 

Rangkasbitung). Jurnal Informatika, 4(2), 126–137. 

 

Agus, I. P., & Permana, Y. (2015). Rancang Bangun Sistem Informasi 

Klinik Praktik Dokter Berbasis Web. Rekam Medis Elektronik atau Rekam 

Kesehatan Elektronik adalah suatu kegiatan mengkomputerisasikan tentang 

isi rekam kesehatan (Rekam Medis) mulai dari mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, dan mempresentasikan data yang berhubungan dengan kegiatan 

pelayanan kesehatan. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer, 1(2), 127–

133. 

 


