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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

     Sistem Informasi adalah gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat 

lunak, jaringan telekomunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah 

dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi sehingga dapat 

menghubungkan perusahaan, pekerja, pelanggan, rekan kerja, serta supplier. 

      Jadi sistem informasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan, dan menganalisa data, serta memisahkan informasi untuk tujuan 

yang spesifik. [1] 

 

2.2 Pengertian Perancangan 

      Menurut Pressman perancangan atau rancang merupakan serangkaian 

prosedur untuk menterjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa 

pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-

komponen sistem di implementasikan. 

       Fase ini adalah inti dari proses perangkat lunak sehingga elemen – elemen 

dari model Analisa di konversikan. Dengan menggunakan satu dari sejumlah 

metode perancangan, fase perancangan akan menghasilkan perancangan data, 

perancangan antarmuka, perancangan arsitektur dan perancangan prosedur. Dalam 

perancangan perangkat lunak dapat menggambarkan struktur data, struktur 

program, karakteristik antarmuka dan detail prosedur yang merupakan sintesa dari 

keperluan – keperluan informasi. [2]
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2.3 Pengertian Penjualan 

       Penjualan merupakan sebuah usaha atau langkah konkrit yang di lakukan 

untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari 

produsen kepada konsumen sebagai sasarannya dengan mengharapkan 

keuntungan dari hasil penjualannya. [3] 

 

2.4 Definisi Toko Online 

      Bisnis online adalah bisnis yang tak terbatas. praktisnya bisnis online sering 

kali tidak membutuhkan modal sebagaimana bisnis lainnya bahkan kerjanya 

sederhana hanya membutuhkan media untuk menyambung internet dan cukup 

bekerja di balik layer komputer atau laptop. Jadi bisnis online adalah segala 

kegiatan (bisnis/urusan/kepentingan) yang menggunakan fasilitas internet untuk 

mencapai tujuan (keuntungan/profit). [4] 

2.5 Pengertian Internet 

      Internet merupakan jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas 

sekali dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke 

negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari 

text, gambar, audio, video, dan lainnya. Internet itu sendiri berasal dari kata 

Interconnection Networking, yang berarti hubungan dari banyak jaringan 

komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi 

seperti telepon, satelit, dan lainnya. 

      Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini 

menggunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) 

bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, 

sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer 

ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi 

data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan 

mengirimkan paket - paket pengiriman data.  
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 Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, Anda harus 

berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada dan melayani 

daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa Internet. Anda bisa 

menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkomnet Instan, speedy dan 

sebagainya [5] 

 

2.6 E-Commerce 

       E-Commerce adalah sebuah bentuk transaksi yang berhubungan dengan 

aktivitas komersial, baik organisasi maupun individual yang berdasarkan 

pengolahan dan transmisi data yang terdigiralisasi, termasuk teks, suara dan 

gambar visual. Pada umumnya e-commerce mengacu pada aplikasi perdagangan 

yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi online, seperti 

untuk belanja produk dan jasa. Contohnya terjadi ketika konsumen mengorder, 

produk maupun tidak berwujud selalui internet. [6] 

2.6.1 Jenis – Jenis E-Commerce 

         Kegiatan E-commerce mencakup banyak hal untuk membedakannya e-

commerce dibedakan menjadi 4 bagian: [7] 

Tabel 2.1. Jenis – Jenis E – Commerce [7] 

No Nama Penjelasan 

1 B2B (Business to Business) Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan 

pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa kesepakatan 

spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. 

2 B2C (Business to Consumer) Aktivitas yang dilakukan produsen kepada 

konsumen secara langsung.   

3 C2C (Consumer to Consumer) Aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh 

individu (konsumen) kepada individu (konsumen) 

lainnya.   

4 C2B (Consumer to Business) C2B merupakan model bisnis dimana 

konsumen (individu) menciptakan dan 

membentuk nilai akan proses bisnis. 
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2.6.2 Ruang Lingkup E-Commerce 

 

Gambar 2.1 Ruang Lingkup E – Commerce [6] 

 

1. ELECTRONIC BUSINESS, merupakan lingkup aktivitas perdagangan 

secara elektronik dalam arti luas. 

2. ELECTRONIC COMMERCE, merupakan lingkup perdagangan yang 

dilakukan secara elektronik, dimana didalamnya termasuk: 

A. Perdagangan via Internet (Internet Commerce) 

B. Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (Web-Commerce) 

C. Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik 

(Electronic Data Interchange/EDI). 

2.6.3 Komponen E-Commerce 

          Pada e-commerce terdapat mekanisme-mekanisme tertentu yang unik dan 

berbeda dibandingkan dengan mekanisme – mekanisme yang terdapat pada 

traditional commerce. Dalam mekanisme pasar e-commerce, terdapat beberapa 

komponen yang terlibat, yakni: [8] 
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1. Penjual 

    Pihak penjual dapat berupa pemilik toko online bersangkutan atau sejumlah 

    pelaku usaha apabila E-Commerce dalam bentuk multi toko di dalamnya 

    atau multi kepemilikan. 

2. Konsumen 

    Konsumen merupakan pihak yang memegang peranan penting di dalam  

    jalannya sebuah E- Commerce. Sebagaimana pasar dan transaksi langsung 

    di dunia nyata, pada E-Commerce pun. Konsumen adalah seorang raja yang  

    bebas dalam melakukan transaksi pada E- Commerce. 

3. Produk 

     Salah satu perbedaan antara e-commerce dengan traditional commerce terletak 

     Pada produk yang di jual. Pada dunia maya, penjual dapat menjual produk 

digital. Produk digital yang dapat dikirimkan secara langsung melalui internet. 

4. Jaringan Komputer (Internet) 

     Ketersediaan jaringan computer, khususnya internet menjadi salah satu  

     komponen penting dalam E-Commerce. Dengan sebuah computer yang  

     terhubung ke jaringan internet, siapapun pengguna tersebut akan mudah  

      melakukan layanan E-Commerce dengan cepat, dan bebas tampa hambatan  

      ruang dan waktu. 

5.  Infrastruktur 

     Infrastruktur pasar menggunakan media eletronik meliputi perangkat  

     keras, perangkat Lunak dan jaringan system lainnya. 
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6.  Front end 

     Front End yaitu web aplikasi yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara  

     langsung. Beberapa proses bisnis pada front end antara lain portal,  

     katalog, eletronik, shopping cart, mesin pencari dan payment gateaway. 

7.  Back end 

     Back end merupakan aplikasi yang secara tidak langsung mendukung aplikasi  

     front end. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan barang,  

     manajemen inventori, proses Pembayaran, packing, dan pengiriman barang  

      termasuk dalam bisnis proses back end. 

8. Support Services 

      Ada banyak support services yang saat ini beredar di dunia mulai dari  

      sertifikasi dan trust service, yang menjamin keamanan sampai pada knowledge  

      provider. 

2.7 Tools OOAD (Object-oriented analysis and design) 

       Tools dari OOAD (Object-oriented analysis and design) adalah sebagai 

berikut: 

2.7.1 Unfied Modeling Language (UML) 

       Unified modeling language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang 

didukung oleh meta-model tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain 15 

sistem perangkat lunak khususnya sistem yang dibangun menggunakan 

pemrograman berorientasi objek. Selain itu UML adalah bahasa pemodelan yang 

menggunakan konsep orientasi object.UML dibuat oleh Grady Booch, James 

Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera Rational Software Corps. UML 

menyediakan notasinotasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai 
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prespetktif. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, 

namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. [9]  

 

 

menggunakan UML, pengembang dapat melakukan: 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan. 

2. Objek – objek dalam sistem saling mengirimkan pesan dan saling bekerja 

sama satu sama yang lain. 

3. Menguji apakah sistem perangkat lunak sudah berfungsi seperti 

seharusnya. 

4. Dokumentasi sistem perangkat lunak untuk keperluan – keperluan tertentu 

dimasa yang akan datang. [10] 

Tabel 2.2 Daftar simbol – simbol UML (Unified Modeling Language) 

Gambar Symbol Nama Symbol Keterangan 

 

Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu actor 

 

Actor  Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan Use Case. 

 

Package suatu simbol yang memberikan batasan dan 

komentar yang dikaitkan pada suatu elemen 

atau kumpulan elemen 

 

Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 
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Control Mengkordinasikan aktifitas dalam system 

 

Entity  Kelas yang berhubungan data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh sistem 

 

 

Boundery Kelas yang memodelkan interaksi antar satu 

atau lebih aktor dengan system 

 

Activity Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu 

sama lain 

 

2.7.2 Use Case Diagram  

         Use case diagram adalah suatu kumpulan urutan interaksi di antara user 

dengan system untuk mencapai suatu tujuan di mana use case ini menggambarkan 

kebutuhan fungsional suatu sistem tanpa menampilkan struktur internal sistem. 

[11] 

Use Case diagram menunjukkan tiga aspek dalam sistem yaitu: 

1. Actor 

Actor mewakili peran yang dimiliki orang, sistem lain, atau device ketika 

berkomunikasi dengan Use Case tertentu dalam sistem dimana satu actor  

dapat mewakili beberapa orang atau pekerjaan. 

2.    Use Case 

Sebuah Use Case menggambarkan sebuah fungsi yang dilakukan oleh system 

untuk mencapai tujuan pengguna dimana digambarkan dengan bentuk eclipse. 

3.    Batasan sistem atau subsistem 
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       Batasan yang mengelilingi fungsi-fungsi dalam sistem atau subsistem dimana 

       berbentuk persegi panjang. 

        Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian 

yang termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan 

antara sistem dengan subsistem maupun sistem lain diluarnya. 

Tabel 2.3 Gambar Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang pengguna 

mainkan ketika berinteraksi dengan Use Case. 

2  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu 

elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri (independent). 

3  Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi 

perilaku dan struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 

Menspesifikasikan bahwa Use Case sumber secara 

eksplisit. 

5 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa Use Case target 

memperluas perilaku dari Use Case sumber pada 

suatu titik yang diberikan. 

6 
 

Association 

Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

7 

 

 
System 

Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem 

secara terbatas. 

 

8 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

9ctor9 yang menghasilkan suatu hasil yang terukur 

bagi suatu 9ctor. 

9 
 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja 

sama untuk menyediakan prilaku yang lebih besar 

dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi). 
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2.7.3 Activity Diagram 

         Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga 

digunakan untuk aktifitas lainnya. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart 

karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari 

aktivitas ke status. Pembuatan activity diagram pada awal pemodelan proses dapat 

membantu memahami keseluruhan proses. Activity diagram juga digunakan untuk 

menggambarkan interaksi antara beberapa use case. Activity Diagram melengkapi 

Use Case dengan menampilkan representasi grafis dari aliran interaksi dalam 

skenario tertentu [12] 

 

Gambar 2.2 Contoh Activity Diagram 

 

2.7.4 Class diagram 

          Class Diagram adalah sebuah UML Class Diagram yang menggambarkan 

benda-benda yang penting dalam pelaksanaan tugas para pengguna, seperti class-

class problem domain, hubungan antar class-class tersebut, dan atribut-atributnya. 

10 
 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi 
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Model Class Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

class-class yang terlibat, hubungan antar class-class tersebut serta atribut-

atributnya. [13] 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Class Diagram 

2.7.4 Sequance Diagram 

          Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. [14] 

 

Gambar 2.4 Contoh Sequance Diagram 
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2.8 Tools Perangkat Lunak 

       Dalam pembuatan aplikasi penjualan yang berbasis web ini di butuhkan 

beberapa tools perangkat lunak, Diantaranya sebagai berikut:  

2.8.1 Cascading Style Sheet (CSS) 

          CSS merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet yang berfungsi 

untuk mengatur tampilan dengan kemampuan jauh lebih baik dari tag maupun 

atribut standar HTML (Hypertext Markup Languange). CSS sebenarnya adalah 

suatu kumpulan atribut untuk fungsi format tampilan dan dapat digunakan untuk 

mengontrol tampilan banyak dokumen secara bersamaan. Keuntungan 

menggunakan CSS yaitu jika ingin mengubah format dokumen, maka tidak perlu 

mengedit satu persatu. 

Penggunaan CSS ada 2 (dua) cara yaitu dengan menyisipkan kode CSS langsung 

dalam kode HTML atau simpan menjadi file tersendiri berekstensi .css. Dengan 

menyimpan sebagai file tersendiri akan lebih memudahkan untuk mengontrol 

tampilan dalam banyak dokumen secara langsung. CSS mendapat dukungan 

penuh pada browser versi 4 (empat) dan pada versi sebelumnya, hanya dengan 

Internet Explorer yang masih mampu mengenali CSS. Perlu diketahui bahwa 

tampilan CSS dapat berbeda bila ditampilkan pada menu browser yang berbeda 

[15] 

2.8.2 PHP  

 PHP adalah singkatan dari "PHP Hypertext Preprocessor", yang merupakan 

sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip 

dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. 

Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web 

menulis halaman web dinamik dengan cepat. Kelebihan PHP yang paling utama 

adalah pada konektivitasnya dengan system database di dalam web. Sistem 
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database yang dapat didukung oleh PHP adalah: Oracle, MySQL, Sybase, 

PostgreSQL, dan lainnya. PHP dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti 

windows 98/NT, UNIX/LINUX, solaris maupun macintosh. PHP merupakan 

software yang open source yang dapat anda download secara gratis. Software ini 

juga dapat berjalan pada web server seperti PWS (Personal Web Server), Apache, 

IIS, AOLServer, fhttpd, phttpd dan sebagainya. PHP juga merupakan bahasa 

pemograman yang dapat kita kembangkan sendiri seperti untuk menambah 

fungsifungsi baru. PHP mendukung komunikasi dengan layanan seperti protocol 

IMAP, SNMP, NNTP, POP3 dan bahkan HTTP. PHP dapat diinstal sebagai 

bagian atau modul dari apache web server atau sebagai CGI script yang mandiri. 

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan PHP sebagai modul 

dari apache, di antaranya adalah: tingkat keamanan yang cukup tinggi, waktu 

eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahasa pemograman web lainnya 

yang berorientasi pada server-side scripting, akses ke system database yang lebih 

fleksibel seperti MySQL. [16] 

 

2.8.3 Pengertian Apache 

         Pada awal mulanya, Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka 

yang menjadi alternatif dari server web Netscape (sekarang dikenal sebagai Sun 

Java System Web Server). Asal mula nama Apache berasal ketika sebuah server 

web populer yang dikembangkan pada awal 1995 yang bernama NCSA HTTPd 

1.3 memiliki sejumlah perubahan besar terhadap kode sumbernya (patch). Tetapi 

pada halaman FAQ situs web resminya, disebutkan bahwa” Apache” dipilih untuk 

menghormati suku asli Indian Amerika Apache (Indé), yang dikenal karena 

keahlian dan stategi perangnya. Versi 2 dari Apache ditulis dari awal tanpa 

mengandung kode sumber dari NCSA.  

Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah server web yang 

dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft 

Windows, dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk 

melayani dan memfungsikan situs web. Ada banyak web server yang berkembang 

dan sering digunakan dalam membangun aplikasi berbasis web, seperti PWS dan 
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IIS yang dipakai oleh ASPnya Microsoft Web Server Netscape, Qitami, Caudium, 

dan Apache [17]. 

Berdasarkan survey Netcraft.com, Apache merupakan web server yang paling 

populer digunakan di dunia. Beberapa kelebihan Apache antara lain: 

 

1. Free of charge, berarti tidak harus membayar lisensi kepada pembuat untuk  

    menggunakannya. 

2. Dapat diakses (API ke berbagai scripting language) dan digabung dengan  

     berbagai aplikasi lain (database server, SSL, ext) dan sebagainya. 

3. Waktu pemrosesan lebih cepat dan tangguh dengan konfigurasi yang benar. 

4. Dapat dilakukan setting dan instalasi sesuai dengan kebutuhan dengan adanya 

modules dan DSO-nya. 

5. Memiliki kemampuan Advanced Setting dan Configuration Support. 

2.8.4 XAMPP 

         XAMPP adalah perangkat lunak gratis yang mendukung banyak system 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah server 

yang terdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, 

MySQL database, dan penerjemah bahasa yang di tulis dengan bahasa 

pemograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 

system operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan perl. Program ini tersedia 

dalam GNU General public lisensi dan bebas, merupakan webserver yang mudah 

di gunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dianamis. [18] 

Mengenal bagian XAMPP yang biasa di gunakan pada umumnya:  

a. htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas – berkas yang akan di jalankan,  

    seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 

b. phpMyAdmin merupakan bagian yang mengelola basis data MySQL yang ada  
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    di komputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikan alamat 

     http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halamannya. 

c.  Kontrol panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) XAMPP.    

    Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start).  

 

2.8.5 MySQL 

         MySQL Dikembangkan oleh sebuah perusahaan Swedia bernama MySQL 

AB, yang pada saat itu bernama TcX Data Konsult AB, sejak sekita 1994 – 1995. 

MySQL versi 1.0 rilis Mei 1996 secara terbatas kepada empat orang. Baru di 

bulan Oktober versi 3.11.0 di lepas ke publik. Versi pertama ini hanya berjalan di 

linux dan solaris serta sebagian besar masih belum terdokumentasi itu berangsur – 

angsur diperbaiki dan ditambah fitur – fiturnya [19] 

        MySQL adalah Sebuah program database server yang mampu menerima dan 

mengirimkan datanya sangat cepat, multi user serta menggunakan peintah dasar 

SQL (Structured Query Language). MySQL merupakan dua bentuk lisensi, yaitu 

FreeSoftware dan Shareware. MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL 

FreeSoftware yang berada dibawah Lisensi GNU/GPL (General Public License). 

MySQL Merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas 

menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus 

membeli atau membayar lisensinya. 

2.8.6 Laravel 

         Laravel merupakan Framework PHP yang menekankan pada  

kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya. Sama seperti framework lainnya, 

Laravel dibangun dengan basis MVC (Model-View-Controller). Laravel 

dilengkapi command line tool yang bernama “Artisan” yang dapat digunakan 

untuk packaging bundle dan instalasi bundle. Menurut survei yang dilakukan oleh 

http://localhost/phpMyAdmin
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Sitepoint.com pada Desember 2013 dalam popularitas framework PHP, Laravel 

menduduki urutan teratas, Sehingga menjadikan Laravel sebagai Framework PHP 

terbaik untuk tahun 2014. Saat ini Laravel merupakan framework dengan versi 

PHP yang up-to-date, karena Laravel mengisyaratkan PHP versi 5.3 ke atas. 

[20] 

2.8.7 HTML 

        HTML adalah singkatan dari HyperText Markup Language, yaitu bahasa 

(aturan) standar yang digunakan untuk menampilkan teks, gambar, video atau 

audio ke dalam halaman web”. Bahasa HTML merupakan bahasa yang digunakan 

untuk membuat halaman website dengan menggunakan tag-tag yang telah 

dideklarasikan pada halaman notepad dan dapat saling berhubungan dengan 

dokumen HTML lainnya atau yang sering disebut dengan istilah link. [21] 

 


