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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

yang memiliki bidang dan tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) dengan judul 

Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis E-commerce Studi Kasus Toko 

Kun Jakarta. Penelitian ini membahas tentang media promosi pada perusahaan 

tersebut menggunakan spanduk dan penjualan masih berbasis offline menyimpan 

data pencetak laporan masih berupa pencetatan dalam bentuk arsip. Untuk 

mengatasi hal tersebut adalah dengan merancang sebuah sistem informasi berbasis 

e-commerce sehingga bermanfaat bisa melakukan promosi, dapat dengan mudah 

melakukan transaksi online, serta dapat mempermudah melakukan pemerosesan 

data dan pencetakan laporan yang tidak lagi memerlukan catatan dalam bentuk 

arsip. 

  Penelitian oleh Harmianto (2018) menyatakan bahwa penjualan online 

telah banyak diterapkan di Indonesia, namun di Kota Ternate belum dapat 

menikmati fasilitas Cash On Delivery (COD) yang disediakan oleh sistem jual 

beli yang ada. Di kota Ternate sudah menikmati jual beli secara online namun 

masih menggunakan fasilitas grup disalah satu media social yang dimana dari sisi 

keamanannya masih terbilang kurang karena pengolahan data member tidak 
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terverifikasi dengan baik. Maka dibuatlah sistem informasi penjualan online 

sekitar Kota Ternate dan menerapkan model verifikasi yang lebih aman pada 

proses jual beli. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode 

Waterfall. Sistem Informasi yang dibuat ini sangat ketat pada validasi member  

dan pembayaran, validasi member dilakukan pada saat registrasi, dimana yang  

bukan merupakan masyarakat Ternate Maluku Utara maka admin akan memblokir 

registrasi member tersebut, pada proses pembayaran, dimana uang atau harga 

barang yang dibeli oleh pembeli tidak langsung masuk ke rekening penjual  

melainkan masuk ke rekening Natezonedot.com. Pengujian sistem menggunakan 

black box adapun hal yang diuji adalah tampilan login dan registrasi. Dari hasil 

pengujian menunjukan bahwa sistem yang dibangun sudah berjalan sesuai  

dengan fungsi yang diberikan. 

Penelitian lainnya oleh Saputro (2019) mengatakan bahwa Lovetoys 

Aksesoris merupakan salah satu usaha pembuatan bantal di Kebumen, yang 

menghasilkan bantal dengan hasil yang diinginkan konsumen, seperti bantal untuk 

kado atau souvenir yang dapat mereka pesan sesuai dengan kemauan konsumen 

dalam segi warna, bahan, bentuk, maupun ukuran. Permasalahan pada tempat ini 

adalah belum tersedianya suatu sistem informasi penjualan yang bisa membantu 

penjual dalam mengurus berkas transaksi seperti data pemesanan, data penjualan, 

data produk yang dijual dan juga  laporan  pendapatan penjualan secara online dan 

tersistem. Oleh karena itu diperlukan sistem penjualam berbasis web. Hasil dari 

penelitian ini adalah adanya sistem ini memiliki fitur transaksi penjualan secara 

online, laporan penjualan dan validasi register member sehingga dapat 
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memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi online. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Sistem ini dibuat 

menggunakan framework Code Igniter. 

Penelitian oleh Putra (2019) membahas tentang perkembangan yang 

dihadapi oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan perlu adanya peran serta 

teknologi informasi yang dapat mengolah aktifitas pekerjaan yang dapat 

membantu kelancaran kegiatan dan pelayanan perusahaan. CV. Joyo Speed Motor 

terletak di Jl. Usman Sadar No.83 Karangpoh, Kemuteran, Gresik, Kota Gresik. 

CV. Joyo Speed Motor bergerak dalam bidang penjualan. CV. Joyo Speed Motor 

adalah usaha yang menjual berbagai macam sparepart sepeda motor dengan 

berbagai macam merek dan tipe. Dalam pengolahan data transaksi penjualan dan 

persediaan produk sering terjadi kesalahan dalam pencatatan yang membuat tidak 

efisiensinya waktu dan belum ada media promosi untuk mengenalkan kepada 

konsumen tentang produk yang dijual di Toko Joyo Speed Motor. Berdasarkan 

uraian di atas, maka perlu dirancang suatu sistem informasi penjualan sparepart 

sepeda motor berbasis web pada CV. Joyo Speed Motor yang dapat mengurangi 

resiko kesalahan dalam pencatatan data. Sistem ini dapat melakukan proses 

transaksi penjualan produk dan menghasilkan informasi berupa laporan yang 

bersangkutan dengan transaksi pembelian dan penjualan. Sistem informasi 

penjualan sparepart ini, dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Dengan 

adanya sistem ini, CV. Joyo Speed Motor dapat melakukan transaksi pembelian, 

penjualan, dan persediaan produk secara online berbasis web. Setiap pihak yang 

terkait dapat menerima informasi secara realtime melalui website. 
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Penelitian Arrifa’I (2019) membahas tentang CV. Harapan Mandiri adalah 

suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. Saat ini persaingan 

antar perusahaan semakinlah ketat. Banyak konsumen yang mempunyai kendala 

tentang informasi seputar produk yang meliputi produk, harga produk dan detail 

tentang spesifikasi produk. Disamping itu eksistensi perusahaan semakin menurun 

yang disebabkan minimnya media promosi. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang mana sistem yang 

dirancang adalah berbasis web atau online. Dari permasalahan tersebut dilakukan 

survei pada perusahaan CV. Harapan Mandiri guna untuk mendapatkan data 

sebagai bahan penelitian. Metode pengembangan sistem informasi pada penelitian 

ini adalah menggunakan metode pengembangan waterfall. Analisa proses bisnis 

dengan menggunakan bantuan BPMN, dan rancangan sistem baru yang akan 

dibuat menggunakan Context Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship 

Diagram untuk pembuatan rancangan database. Adapun software yang digunakan 

untuk membangun sebuah sistem dalam penelitian ini adalah menggunakan 

MySQL sebagai database program dengan browser Google Chrome sebagai user 

interface serta script program penulisan PHP menggunakan Sublime sebagai alat 

bantunya. Adapun untuk hasil dari penelitian ini bahwa pengembangan sistem 

informasi pada studi kasus CV. Harapan Mandiri dapat membantu konsumen 

dalam mencari sebuah informasi tentang perusahaan yang meliputi apa saja 

produk yang ditawarkan beserta  harga  dan detail produk dan  konsumen dapat 

memesan dengan metode online tanpa perlu datang ke percetakan. Implementasi 
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dan testing pada penelitian ini yaitu implementasi menjalankan program pada 

perusahaan dengan testing blackbox. 

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

No Penulis Judul Hasil/ Kesimpulan 

1 Handayani 
(2018) 

Perancangan Sistem 

Informasi Penjualan 

Berbasis E-commerce 

Studi Kasus Toko Kun 

Jakarta 

Memudahkan konsumen 

memesan barang secara online 

dan mempermudah melakukan 

promosi menggunakan website 

2 Harmianto 
(2018) 

Sistem Informasi 

Penjualan Online 

berbasis Web untuk 

Kemudahan Penjualan 

Barang Di Kota Ternate 

Adanya sistem penjualan online 

sehingga dapat memudahkan 

pelanggan dalam melakukan 

pembelian produk 

3 Saputro 
(2019) 

Penerapan Business To 

Customer Pada Sistem 

Penjualan Berbasis 

Web Pada Lovetoys 

Aksesoris 

Hasil dari penelitian ini adalah 

adanya sistem ini memiliki fitur 

transaksi penjualan secara 

online, laporan penjualan dan 

validasi register member 

sehingga dapat memudahkan 

konsumen dalam melakukan 

transaksi online 

4 Putra (2019) Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Penjualan Sparepart 

Sepeda Motor Berbasis 

Web (Studi Kasus: Joyo 

Speed Motor) 

Dengan adanya sistem ini, CV. 

Joyo Speed Motor dapat 

melakukan transaksi pembelian, 

penjualan, dan persediaan 

produk secara online  berbasis 

web. Setiap pihak yang terkait 

dapat menerima informasi 

secara realtime melalui website 
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5 Arrifa’I 
(2019) 

Sistem Informasi 

Pemesanan Jasa 

Percetakan Berbasis 

Web 

pengembangan sistem informasi 

pada studi kasus CV. Harapan 

Mandiri dapat membantu 

konsumen dalam mencari 

sebuah informasi tentang 

perusahaan yang meliputi apa 

saja produk yang ditawarkan 

beserta  harga  dan detail produk 

dan  konsumen dapat memesan 

dengan metode online tanpa 

perlu datang ke percetakan 

6 Penelitian 
Yang 

Dilaksanakan 

Aplikasi E-Commerce 

Berbasis Web 

Menggunakan Payment 

Gateway 

Adanya aplikasi e-commerce 

yang dapat memudah pihak toko 

Irken dalam mengolah data 

transaksi penjualan serta 

memudahkan pelanggan dalam 

melakukan pembelian produk 

dan pembayaran secara online 

 

Seperti terlihat pada tabel 1 Perbedaan dari kelima referensi di atas dengan 

judul yang diangkat oleh penulis terletak pada penggunaan (API) Raja Ongkir 

untuk perhitungan biaya ongkos kirim dan midtrans sebagai payment gateway. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. E-Commerce 

Electronic Commerce (EC) merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi 

dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas 

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan 

informasi yang dilakukan secara elektronik (Ahmadi, Candra, & Hermawan, 

2013). Saat ini e-commerce telah memberikan pengaruh yang cukup besar 
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terhadap pertumbuhan tata sosial dan ekonomi masyarakat. E-commerce telah 

menjadi bagian yang penting dari sektor bisnis khusus (private) dan umum 

(public). Keuntungan yang bisa diambil dengan adanya e-commerce: 

a. Revenue stream (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan 

yang tidak ada di sistem transaksi tradisional. 

b. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar). 

c. Meningkatkan customer royality dan supplier management. 

d. Menurunkan biaya operasional. 

e. Meningkatkan mata rantai pendapatan. 

 

2.2.2. Payment Gateway 

Payment Gateway adalah komponen infrastruktur penting untuk  

memastikan transaksi berlangsung  tanpa  hambatan dan terlindungi  total melalui 

jaringan internet. Payment Gateway adalah sebuah akses poin ke dalam  jaringan  

perbankan nasional, semua transaksi secara online harus melalui Payment  

Gateway  untuk  diproses,  secara teorinya,  payment  gateway  bertindak  sebagai 

jembatan antara pemilik website dan institusi keuangan yang melakukan proses  

transaksi. Payment gateway membuktikan dan mengarahkan detail pembayaran di 

dalam lingkungan teraman antara berbagai pihak dan bank yang terkait. Fungsi 

payment gateway pada dasarnya sebagai saluran yang terenkripsi, yang secara 

aman mengirimkan detail transaksi dari pembeli yang menggunakan personal 

computer ke bank untuk disetujui, untuk mendapatkan persetujuan, payment 
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gateway mengirimkan kembali informasi ke pemilik website untuk menyelesaikan 

order dan menyediakan verifikasi (Islami dan  Sulistyowati, 2016). 

Beberapa gateway pembayaran telah diperoses untuk menghitung pajak dan 

biaya pengiriman. Semua gateway memiliki algoritma untuk mendeteksi penipuan 

atau fraud, meskipun payment gateway dirancang khusus untuk situs e-commerce 

namun banyak pengecer fisik marasa nyaman untuk menggunakannya 

dibandingkan dengan mesin gesek kasir. Payment Gateway memiliki berbagai 

macam fungsi sebagai berikut: 

a. Memproses transaksi secara aman. 

b. Memverifikasi rincian seperti identifikasi. 

c. Memverifikasi transaksi. 

d. Menerima atau menolak transaksi. 

 

2.2.3. Webiste 

Menurut Sutarman (2012), website merupakan sistem komunikasi dan 

informasi hypertext yang digunakan pada jaringan komputer internet. Dan site 

adalah tempat dimana dokumen-dokumen web berada. Sedangkan menurut Kadir 

(2013), website adalah sebuah media presentasi online untuk sebuah perusahaan 

atau individu. Website juga dapat digunakan sebagai media penyampai informasi 

secara online, seperti detik.com, okezone.com, vivanews.com dan lain-lain. 
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2.2.4. Bootstrap 

Bootstrap merupakan sebuah framework css yang memudahkan 

pengembang untuk membangun website yang menarik dan responsif. Tidak 

konsistensinya terhadap aplikasi individual membuat sulitnya untuk 

mengembangkan dan pemeliharaannya. Bootstrap adalah css tetapi dibentuk 

dengan LESS, sebuah pre-prosessor yang member fleksibilitas dari css biasa. 

Bootstrap memberikan solusi rapi dan seragam terhadap solusi yang umum, tugas 

interface yang setiap pengembang hadapi. Bootstrap dapat dikembangkan dengan 

tambahan lainnya karena ini cukup fleksibel terhadap pekerjaan desain yang 

dibutuhkan (Alatas, 2013). 

 

2.2.5. PHP 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk 

membangun aplikasi web. Program PHP memiliki kerangka yang sangat 

sederhana. Kita dapat menggunakannya atau menyisipkannya secara langsung di 

dalam kode HTML. Kode PHP ditandai dengan tanda (disebut tag) <?php dan  ?>. 

Tanda <?php digunakan untuk mengawali kode PHP, sedangkan ?> untuk  

mengakhiri kode PHP. PHP dapat berjalan di banyak sistem operasi yang beredar 

diantaranya Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Keunggulan lain 

yang dimilki oleh PHP adalah kemampuannya untuk melakukan koneksi ke 

berbagai macam software sistem manajemen basis/Database Management System  

(DBMS) seperti Oracle,  Sybase,  MySQL,  Microsoft  SQL  Server,  Solid,  

PostgreSQL,  Adabas, FilePro, Velocis, dBase, dan Unix (Anhar, 2010). 
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2.2.6. MySQL 

MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima 

dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan 

perintah standar SQL (Structure Query Language). MySQL juga diartikan sebagai 

Relational Database Management System (RDBMS) yang didistribusikan secara 

gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Dimana setiap orang bebas 

untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang 

bersifat closed source atau komersial. MySQL sebenarnya merupakan tunan salah 

satu konsep utama dalam database sejak lama yaitu SQL (Structured Query 

Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian databes, terutama untuk 

pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian 

data dikerjakan dengan mudah secara otomatis (Raharjo, 2015). 

 

2.2.7. Diagram Alur Data (DAD) 

Menurut Ladjamudin (2013) menyatakan bahwa Diagram Alir Data 

(DAD) merupakan sebuah alat yang menggambarkan aliran data sampai sebuah 

sistem selesai dan kerja atau proses dilakukan dalam sistem tersebut. Diagram alir 

data menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, 

yang penggunaannya sangat membantu untuk terstruktur dan jelas. Simbol-simbol 

DAD dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Simbol Dasar Dalam DAD 

No Simbol Keterangan 

1 

 
Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang 

dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari 

hasil suatu arus data yang masuk kedalam proses 

untuk menghasilkan arus data yang keluar dari 

proses 

2 

 Arus Data menunjukan arus data dari data yang 

dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari 

proses sistem. Arus data dapat berbentuk formulir 

atau dokumen yang digunakan, laporan tercetak, 

tampilan layer komputer, masukan untuk 

komputer, komunikasi ucapan, surat-surat atau 

memo, data yang dibaca dan direkamkan kesuatu 

file, suatu isian yang dicatat pada buku agenda, 

transmisi data dari suatu komputer yang lain. 

3 

 Kesatuan Luar (Eksternal Entitiy) atau Batas 

Sistem (Boundary) merupakan entitydilingkungan 

luar sistem yang berupa orang atau organisasi atau 

sistem lainnya yang akan memberikan input atau 

menerima output dari sistem 

4 

 Simpanan dari data dapat berupa 

suatu file atau database di sistem komputer, 

catatan manual, kotak tempat data dimeja 

seseorang, tabel acuan manual dan agenda atau 

buku. 

 

Tabel 2.3 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

Simbol Keterangan 

 

Entitas, yaitu suatu objek yang dapat diidentifikasi 

dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi 

pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. 

Proses 

Alir Data 

Entity 

Data Store 
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Relasi, yaitu sebagaimana halnya entiti maka dalam 

hubunganpun harus dibedakan antara hubungan atau 

bentuk hubungan antar entiti dengan isi dari hubungan 

itu sendiri.  

Sumber: Pratama(2014) 

Menurut  Ladjamudin,  (2013)  Aturan  pokok  dalam  melakukan 

tranformasi  E-R  Diagram  ke  logical  record  structure  sangat  dipengaruhi  

oleh elemen  yang  menjadi  titik  perhatian  utama  pada  langkah  transformasi  

dengan proses kardinalitas terdiri dari tiga kardinalitas yaitu : 

a. One to one 

Yaitu proses kardinalitas yang panahnya lebih diarahkan di entity dengan 

jumlah atribut yang lebih sedikit. 

b. One to many 

Relasi harus digabungkan dengan entity pada pihak many, dan tidak perlu 

melihat banyak sedikitnya atribut pada entity tersebut. 

 

 

c. Many to many 

Yaitu  proses  kardinalitas  pada  relationship  berubah  status  menjadi  

file konektor, sehingga baik entity maupun relasi akan menjadi struktur 

record sendiri. 

 Atribut, berfungsi mendeskripsikan karakter entiti. 

Misalnya atribut nama pekerja dari entiti pekerja. 

Setiap entiti bisa terdapat lebih dari satu atribut. 

 Relasi, melambangkan penghubung antara himpunan 

relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas 

dengan atributnya. 
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