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2 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Sistem Manajemen Penjualan dan Service Smartphone menggunakan

bootstrap 5 yang akan di buat dalam penelitian ini mengacu pada beberapa

penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Yakob Abner Ngutara dengan judul

“Aplikasi Pemesanan Barang Dari Gudang Ke Konsumen Berbasis Web

Mengunakan Framework (Codeigniter & Bootstrap)” . Ini adalah membuat sebuah

aplikasi yang menerapkan Bootstrap sebagai tampilan User interface dari sistem

yang di buat menggunakan Codeigniter, dimana aplikasi ini berfungsi untuk

membantu kemudahan pihak gudang dalam melakukan pengiriman barang ke

konsumen dengan data.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Baihaqi Sofyan Ashshiddiqy dengan

judul “Analisis Perbandingan Responsive Web Design Tool Antara Webflow

Dengan Bootstrap Studio Pada Aplikasi Berbasis Web”. Ini adalah penelitian

yang menerapkan bootstrap untuk dilakukan perbandingan antara Responsive

Web Design Tool Bootstrap Studio dengan Responsive Web Design Tool

Webflow mengenai implementasi Memory, performa aplikasi Responsive Web

Design Tool, User Ability, dan Struktur code. Dengan tujuan agar mendapatkan

perbandingan antara
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Responsive Web Design Tool Bootstrap Studio dengan Responsive Web

Design Tool Webflow dalam membangun aplikasi pembelajaran materi Ui/Ux

untuk mahasiswa STMIK AKAKOM berbasis web dengan metode pengujian

sesuai parameter yang sudah ditentukan

Penelitian yang dilakukan oleh Patric Arkan Hanandya dengan judul

“Sistem Informasi Pariwisata: Berbasis Web Menggunakan Teknologi Bootstrap

(Studi Kasus Wisata Air Tampuran Banyu Kencono Bantul)”. Ini adalah

penelitian yang menerapkan bootstrap sebagai tampilan dari framework css di

bagian user interface yang bertujuan untuk memberikan informasi,

mengumpulkan data serta mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi

Wisata Air Tempuran Banyu Kencono berbasis Web Menggunakan Teknologi

Bootstrap kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya Andy dengan judul “Implementasi

Framework Bootstrap Pada Aplikasi Peminjaman Barang di HMJ TI STMIK

AKAKOM”. Ini adalah penelitian yang menerapkan framework css bootstrap

sebagai tampilan user interface, yang bertujuan agar dapat menampilkan informasi

barang yang dimasukkan terdiri atas peralatan dan buku yang di pinjam sehingga

anggota dan pengurus HMJ TI dapat mengontrolnya.
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Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka

No Sumber Objek Tool Hasil

1 Yakob
Abner
Ngutara
(2020)

Pemesanan Barang Dari
Gudang Ke Konsumen

Codeigniter
, Bootstrap

Membantu user /
pihak gudang dalam
mempermudah
pengiriman barang ke
konsumen.

2 Al Baihaqi
Sofyan
Ashshiddiqy
(2020)

Responsive Web Design
Tool Antara Webflow
Dengan Bootstrap

Bootstrap Sebagai sarana
pengetahuan dan
informasi bagi
developer untuk
memilih RWD Tool
Webflow atau
Responsive Web
Design Tool
Bootstrap Studio.

3 Patric Arkan
Hanandya
(2020)

Sistem Informasi
Pariwisata: Wisata Air
Tampuran Banyu
Kencono Bantul

Bootstrap Membangun sistem
informasi berbasis web
menggunakan teknologi
bootstap obyek wisata
air tampuran Banyu
Kencono di kabupaten
bantul.

4 Prasetya,
Andy (2020)

Peminjaman Barang di
HMJ TI STIMIK
Akakom

Bootstrap Membantu pencatatan
data barang,
membantu pengurus
dan anggota untuk
memantau keadaan
barang yang di HMJ
TI

5 Thabrani,
Khaidir
(2018)

Aplikasi Pembayaran
SPP Berbasis Web
Menggunakan Bootstrap
di SMA Negeri 02
Manokwari

Bootstrap Membantu
pencatanan
pembayaran SPP
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No Sumber Objek Tool Hasil

6 Yang
diusulkan:
Franky
Novan
(2020)

Manajemen Penjualan
dan Service Smartphone

Codeigniter
, Bootstrap

Menghasilkan sebuah
sistem manajemen
penjualan dan service
smartphone berbasis
website yang di
harapkan dapat
memecahkan masalah
yang ada yaitu
membantu
pengelolaan transaksi
penjualan dan service.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Objek Penelitian

Pada objek penelitian ini mengambil studi kasus di naufal cell, di mana

naufal cell saat ini melayani penjualan / pembelian handphone baru, second dan

tukar tambah, selain penjualan juga melayani service handphone. Untuk proses

saat ini naufal cell memperoleh stock handphone baru dari distributor dan

customer yang menjual handphone kemudian di masukkan ke kategori handphone

second. Kemudian untuk penjualan naufal cell sendiri memperoleh keuntungan

dari menaikkan 10-20% dari harga beli. Sedangkan untuk service handphone

sendiri di naufal cell melayani service hardware dan service software, untuk biaya

service hardware sendiri di akumulasi dari total sparepart yang di gunakan serta

biasa jasa dari teknisi kemudian untuk software biaya service di akumulasi dari

software yang di gunakan karena ada beberapa software flash handphone

dikenakan tarif berbayar tetapi jika software yang digunakan gratis maka hanya
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akan di kenakan biaya jasa service saja. Untuk semua proses transaksi dan service

yang saat ini dilakukan di naufal cell masih melalui proses pembukuan manual.

2.2.2 Tools

Framework Codeigneter merupakan sebuah aplikasi yang bersifat

opensource yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi dengan bahasa

pemrograman PHP. Codeigneter menggunakan konsep MVC (model, View,

Controller) dalam membangun aplikasi websitr dinamis. Hal tersebut membuat

aplikasi website dinamis. Selain ringan dan cepat, codeigneter juga memiliki

dokumentasi manual yang sangat lengkap. Bagaimana suatu proses data

mengalir pada sistem yang menggunakan Codeigneter Framework dapat

diilustrasikan pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Application Flow Chart Codeigneter Framework

1. Index.php berfungsi sebagai Front Controller, menginisialisasi base

resource untuk menjalankan CodeIgniter.

2. Routing memeriksa HTTP request untuk menentukan apa yang

harus dilakukan denganya.
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3. Jika Caching aktif, maka hasilnya akan langsung dikirimkan ke

browser dengan mengabaikan aliran data normal.

4. Security Sebelum controller dimuat, HTTP request dan data yang

dikirimkan user akan difilter untuk keamanan.

5. Controller memuat model, core libraries, helpers, plugins, dan

scripts dan semua resource yang diperlukan untuk memproses

request.

Akhirnya View yang dihasilkan akan dikirim ke browser. Jika

cache aktif, maka view akan disimpan sebagai cache dahulu, sehingga

padarequestberikutnyalangsungditampilkan.(https://codeigniter.com/user

_guide/overview/appflow.html).

Html dibuat oleh Tim Berners-lee, seorang ahli fisika yang

memiliki ide tentang hypertext yang berbasis internet. Hypertext merujuk

pada teks yang memuat referensi (link) ke teks lain yang bisa diakses

langsung oleh viewer. Html versi pertama dirilis pada tahun 1991, dan di

dalamnya terdiri dari 18 html tag. Sejak saat itu, setiap kali bahasa html

merilis versi teranyarnya, selalu ada tag dan attribute (tag modifier)

terbaru.

Html (Hypertext Markup Language) memungkinkan seorang user

untuk membuat dan menyusun bagian paragraf , heading, link atau tautan,

dan blockquote untuk halaman web dan aplikasi. Html bukanlah bahasa

pemrograman, dan berarti html tidak punya kemampuan untuk membuat

fungsionalitas yang dimanis. Sebagai gantinya, html memungkinkan user
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untuk mengorganisir dan memformat dokumen. html menggunakan

struktur kode yang sederhana (tag dan attribute) untuk mark up halaman

website. Html sebagai bahasa mark up sangatlah mudah untuk dipahami di

bidang web development sekalipun.

Menurut Nugroho (2013:26), “MySQL adalah software atau

program Database Server”. Sedangkan SQL adalah bahasa

pemrogramannya, bahasa permintaan (query) dalam database server

termasuk dalam MySQL itu sendiri. SQL juga dipakai dalam software

database server lain, seperti SQL Server, Oracle, PostgreSQL dan lainnya.

Menurut Buana (2014:2), “MySQL Merupakan database server

yang paling sering digunakan dalam pemograman PHP. MySQL

digunakan untuk menyimpan data dalam database dan memanipulasi data-

data yang diperlukan. Manipulasi data tersebut berupa menambah,

mengubah, dan menghapus data yang berada dalam database

Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang telah

dibuat khusus uintuk mengembangkan front end sebuah website. Untuk

menggunakan bootstrap pada tampilan html hanya perlu memanggil setiap

kelas yang digunakan, contohnya seperti navigasi, tabel, grind, tombol

atau sebagainya. Banyak fungsi bootstrap yang bisa dipakai untuk sebuah

website. Berikut fungsinya:

1. Bisa mempercepat waktu untuk memproses pembuatan front end

sebuah website
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2. Menampilkan sisi website yang lebih modern dan juga khas anak

jaman sekarang.

3. Tampilan dari bootstrap sendiri sudah sangat responsive sehingga

sangat mendukung untuk segala jenis resolusi, entah itu tablet,

smartphone ataupun juga PC dan laptop.

4. Website yang menggunakan bootstrap umumnya lebih ringan karena

lebih terstuktur.

Gambar 2.2 Struktur Folder Bootstrap

Di atas merupakan struktur dari folder framework css bootstrap. Untuk

mengintegrasikan HTML agar dapat terhubung ke framework css bootstrap perlu

dilakukan untuk memanggil css dari bootstrap yang di masukkan ke dalam tag

head kemudian di ikuti dengan syntax HTML yang di gunakan untuk memanggil

file css yaitu <link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

(isikan lokasi file css dari framework bootstrap). Berikutnya di framework

bootstrap ini menyediakan fitur untuk memproses javascript yang berfungsi untuk

menambah efek dari UX (User Experience / Interaksi User), agar dapat

terintegrasi dengan file javascript dari bootstrap perlu dilakukan pemanggilan

seperti yang di lakukan pada css dengan menggunakan syntax HTML <script

src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>. Untuk folder css sendiri

menyimpan semua konfigurasi css / class - class yang dapat di panggil atau di
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gunakan pada tag - tag HTML, sedangkan folder JS berisi file - file konfigurasi

javascript yang dapat digunakan pada tag script pada HTML dan ada juga yang

include dengan class yang di gunakan.


