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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sejarah dan Istilah Internet 

2.1.1 Sejarah Internet  

 Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut 

ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka 

mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang 

berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga 

melalui saluran telepon. 

Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa 

besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka 

tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal 

sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat 

sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di 

daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan 

untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang 

dapat mudah dihancurkan. 

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu 

Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University 

of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan 

secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama 

kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas 

di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan 

untuk mengaturnya. 

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk 

keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-

militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal 

dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.  
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2.1.2 Istilah Internet  

 Istilah internet berasal dari bahasa Latin “inter” yang berarti “antara”. 

Secara kata per kita internet berarti jaringan antara atau penghubungan. Internet 

dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu 

menghubungkan pamakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh 

dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai 

yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. 

 Internet adalah sebuah jaringan world wide, bentuk jaringan bebas 

menggunakan jaringan line telepon, terdiri dari jutaan pengguna diseluruh dunia 

yang membuat koneksi melalui modem dapat berkomunikasi satu sama lain. [4] 

 

2.2 Pengertian Web Browser 

 Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan Aplikasi kasir adalah sebagai 

berikut: 

 

2.2.1 HTTP 

Pengertian HTTP atau definisi HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

adalah sebuah protokol untuk meminta dan menjawab antara client dan server. 

Sebuh client HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan 

membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di tempat yang jauh (biasanya port 

80). Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client 

mengirim kode permintaan (request) yang akan meminta halaman yang sudah 

ditentukan, diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode 

kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikut dengan badan dari 

data tertentu. 

 

2.2.2 Web Browser 

Suatu sistem di internet yang memungkinkan siapapun agar bisa 

menyediakan informasi. Dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat 

diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh mesin. Untuk mengakses 

informasi yang disediakan web, diperlukan berbagai perangkat lunak, yang 

disebut dengan web browser. 
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Beberapa domain name : 

a) co, com: perusahaan komersial 

b) net: perusahaan networking 

c) org, or: organisasi nonprofit atau yayasan 

d) edu, ac, sch: lembaga pendidikan 

e) mil: lembaga militer. 

 

2.2.3 Web Server 

Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide 

web (www). Web server menunggu permintaan dari client yang 

menggunakan browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, 

Mozila, dan program browser lainnya. Jika ada  permintaan dari browser, 

maka web server akan memproses permintaan itu kemudian memberikan 

hasil prosesnya berupa data yang diinginkan kembali ke browser. Data ini 

mempunyai format yang standar, disebut dengan format SGML (standar 

general markup language). Data yang berupa format ini kemudian akan 

ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan browser tersebut. 

Contohnya, bila data yang dikirim berupa gambar, browser yang hanya 

mampu menampilkan teks (misalnya lynx) tidak akan mampu 

menampilkan gambar tersebut, dan jika ada akan menampilkan 

alternatifnya saja. Web server, untuk berkomunikasi dengan client-nya 

(web browser) mempunyai protokol sendiri, yaitu HTTP (hypertext 

transfer protocol).  

 

2.2.4 World Wide Web (WWW) 

WWW atau World Wide Web maupun Web saja adalah sebuah sistem 

yang saling terkait dalam sebuah dokumen berformat hypertext yang berisi 

beragam informasi, baik tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia 

lainnya dan dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. 
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2.2.5 Hyper Text Markup Language (HTML) 

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa dari World Wide 

Web (www) yang dipergunakan utntuk menyusun dan membentuk dokumen agar 

dapat ditampilkan pada program web browser. HTML juga dapat disebut sebagai 

protocol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke 

browser. HTML inilah yang menjadi dasar bila akan menjelajah internet dan 

melihat halaman web yang menarik, terlebih bila menggunakan CSS.  

Contoh dokumen HTML sederhana adalah seperti di bawah ini  

<html> 

  <head> 

    <title>Hello World</title> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Welcome to my site!<h1> 

  </body> 

</html> 

 

2.3 E-Commerce  

 E-Commerce adalah sebuah bentuk transaksi yang berhubungan dengan 

aktivitas komersial, baik iti organisasi maupun individual yang berdasarkan 

pengolahan dan transmisi data yang terdigitalisasi, 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 

berwujud maupun tidak berwujud melalui internet [7]  

 

2.3.1 Jenis-jenis E-commerce 

Kegiatan E-commerce mencakup banyak hal, untuk menbedakannya e-

commerce dibedakan menjadi 4 bagian:  

1. B2B (Business to Business) 
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Hal ini berarti kedua pihak perusahaan melakukan transaksi bisnis 

dalam menjalankan usahanya. 

2. B2C (Business to Consumer) 

Definisi ini berarti transaksi e-commerce merupakan transaksi di mana 

para pembeli merupakan konsumen individu. 

3. C2C (Consumer to Consumer) 

Disini konsumen menjual secara langsung satu sama lain melalui iklan 

elektronik atau situs pelanggan. 

4. C2B (Consumer to Business) 

Dalam kategori ini individu menjual barang-barang atau jasa ke 

perusahaan. 

 

2.3.2 Ruang Lingkup E-Commerce  

 

Gambar 2. 1 Ruang Lingkup E-Commerce [7] 

 

1. Elecetronic 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 fasilitas pertukaran data terstruktur secara 

elektronik (Electronic Data Interchange/EDI). 
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2.3.3 Electronic Commerce 

Perbedaan antara proses perdagangan secara manual dengan menggunakan 

e-commerce dapat digambarkan pada gambar : 

 

Gambar 2. 2 Proses Bisnis Manual [7] 

 

 

 

Gambar 2. 3 Proses Bisnis Dengan E-Commerce [7] 

 

 

Jelas terlihat perbedaan mendasar antara proses manual dengan e-

commerce. Pada proses dengan e-commerce terjadi efisiensi pada penggunaan fax, 

pencetakan dokumen, entry ulang dokumen, serta jasa kurir. Efisiensi tersebut 
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akan menunjukkan pengurangan biaya dan waktu/kecepatan proses. Kualitas 

transfer data pun lebih baik, karena tidak dilakukan entry ulang yang 

memungkinkan terjadinya human error. 

 

2.3.4 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  

1. Customer 

Customer merupakan para pengguna internet yang dapat dijadikan sebagai 

target pasar yang potensial untuk diberikan penawaran berupa produk, jasa 

atau informasi oleh para penjual. 

2. Penjual 

Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa, atau informasi 

kepada para customer baik individu maupun organisasi. Proses penjualan 

dapat dilakukan secara langsung melalui website yang dimiliki oleh penjual 

tersebut atau melalui marketplace 

3. Produk  

Salah satu perbedaan anara e-commerce dengan traditional commerce terletak 

pada produk yang dijual. Pada dunia maya, penjual dapat menjual produk 

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

4. Infrastruktur  

Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi perangkat 

keras, perangkat lunak dan juga sistem jaringannya. 

5. Front end  

Front end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan pengguna 

secara langsung. Beberapa proses bisnis pada front end ini antara lain portal 

penjual, katalog, elektronil, shopping, cart, mesin pencari dan payment 

gateway. 
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6. 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, packinging, dan pengiriman barang 

termasuk dalam bisnis proses back end. 

7. Intermediary  

Intermediary merupakan pihak ketiga yang menjembatani antara produsen 

dengan konsumen. Online intermediary membantu mempertemukan pembeli 

dan penjual, menyediakan infrastruktur, serta membantu penjual dan pembeli 

dalam menyelesaikan proses transaksi. 

8. Partner bisnis lain  

Partner bisnis merupakan pihak selain intermediary yang melakukan 

kolaborasi dengan produsen. 

9. 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. 

 

2.3.5 Manfaat Menggunakan E-Commerce  

 Beberapa manfaat e-commerce yang dapat diperoleh dari pelaksanaannya 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Revenue Steam (aliran pendapatan) baru yang  mungkin lebih 

menjanjikan, yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 

2. Dapat meningkatkan Market Exposure (pangsa pasar). 

3. Menurunkan tingkat biaya operasional (Operating Cost) 

4. Melebarkan jangkuan  

5. Meningkatkan Custumer Loyality 

 

2.3.6 Kelemahan E-commerce 

Meskipun e-commerce merupakan sistem yang menguntungkan karena 

dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat memperbaiki kualitas pelayan 
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pada pelanggan, namun e-commerce dan semua infrastrukturnya akan mudah 

sekali di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dari segi pandang bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang 

terjadi adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. 

2. Hukum yang kurang berkembang dalam e-commerce ini 

 

2.4 Metode Yang Digunakan 

2.4.1 Pengembangan Sistem Dengan Waterfall  

 Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode Waterfall. Metode Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah 

pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada 

SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak. 

Gambar menjelaskan bahwa metode Waterfall menekankan pada sebuah 

keterurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah 

sebuah metode yang tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak yang tidak 

terlalu besar dan sumber daya manusia yang terlibat dalam jumlah yang terbatas. 

 

 

 

Gambar 2. 4 Metode Waterfall [8] 
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Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap yang dilakukan dalam metode 

waterfall: 

a. Tahap Requirements Definition. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

b. Tahap System and Software Design. Proses perancangan sistem membagi 

persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini 

menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat 

lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak 

yang mendasar dan hubungan – hubungannya. 

c. Tahap Implementasi and Until Testing. Pada tahap ini, perancangan perangkat 

lunak direalisasikan  sebagai serangkaian program atau unit program. 

Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi 

spesifikasinya. 

d. Tahap Integration System Testing. Unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa 

persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak 

dikirim kepada pelanggan. 

e. Tahap Operation and Maintenance. Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini 

merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. 

Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan 

pada tahap – tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan 

pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan – persyaratan baru 

ditambahkan.[ Quatrani, Terry. 2000] 

 

2.4.2 Object Oriented Programming (OOP) 

Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu metode pemrograman 

yang berbasiskan pada objek, secara singkat pengertian dari OOP adalah koleksi 

objek yang saling berinteraksi dan saling memberikan informasi satu dengan yang 

lainnya. Suatu program disebut dengan pemrograman berbasis obyek (OOP) 

karena terdapat: 
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1. Encapsulation (pembungkusan) 

a. Variabel dan method dalam suatu obyek dibungkus agar terlindungi 

b. Untuk mengakses, variabel dan method yang sudah dibungkus tadi 

perlu interface 

c. Setelah variabel dan method dibungkus, hak akses terhadapnya bisa 

ditentukan. 

d. Konsep pembungkusan ini pada dasarnya merupakan perluasan dari 

tipe data struktur 

2.  Inheritance (pewarisan) 

a. Sebuah class bisa mewariskan atribut dan method-nya ke class yang 

lain  

b. Class yang mewarisi disebut superclass 

c. Class yang diberi warisan disebut subclass 

d. Sebuah subclass bisa mewariskan atau berlaku sebagai superclass bagi 

class yang lain disebut multilevel inheritance. 

Keuntungan Penggunaan Pewarisan 

a. Subclass memiliki atribut dan method yang spesifik yang 

membedakannya dengan superclass, meskipun keduanya mirip (dalam 

hal kesamaan atribut dan method). 

b. Dengan demikian pada pembuatan subclass, programmer bisa 

menggunakan ulang source code dari superclass disebut dengan istilah 

reuse. 

c. Class-class yang didefinisikan dengan atribut dan method yang bersifat 

umum yang berlaku baik pada superclass maupun subclass disebut 

dengan abstract class. 

3. Polymorphism (polimorfisme – perbedaan bentuk) 

Polimorfisme artinya penyamaran suatu bentuk dapat memiliki lebih dari satu 

bentuk. [1] 
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2.4.3 Unified Modelling Language (UML) 

 Unified Modelling Language (UML) bukanlah suatu proses melainkan 

bahasa pemodelan secara grafis untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan seluruh artifak sistem perangkat lunak. 

 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.[1] 

Dengan pemodelan menggunakan UML, pengembang dapat melakukan: 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan. 

2. Penelaahan bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan pesan 

dan saling bekerjasama satu sama lain. 

3. Menguji apakah sistem perangkat lunak sudah berfungsi seperti seharusnya. 

4. Dokumentasi sitem perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu 

dimasa yang akan datang.  

UML menyediakan 3 jenis diagram yang dapat dikelompokkan 

berdasarkan sifatnya, yaitu: 

a. Use-Case Diagram adalah suatu kumpulan urutan interaksi diantara user 

dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan dimana use case ini 

menggambarkan kebutuhan fungsional suatu sistem tanpa menampilkan 

struktur internal system. 

b. Sequence Diagram adalah Sequence diagram digunakan untuk 

menggambarkan event yang dilakukan aktor eksternal pada sistem atau inter 

system event dilihat dalam satu use case. 

c. Activity Diagram adalah Representasi secara grafis dari proses dan control 

flow dan berfungsi untuk memperlihatkan alur dari satu aktivitas ke aktivitas 

yang lain serta menggambarkan perilaku yang kompleks.[1] 
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Tabel 2.1 Daftar Symbol-symbol dalam UML (Unified Modelling Language) 

Gambar Symbol Nama Symbol 

 

Usecase 

 

Actor  

 

Package 

 

Class  

 

Control 

 

Entity  

 

Boundery  

 

Activity 

 

State 
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2.5 Tools Perangkat Lunak  

 Dalam pembuatan aplikasi penjualan yang berbasis web ini dibutuhkan 

beberapa tools perangkat lunak, diantaranya sebagai berikut: 

 

2.5.1 Webserver  

 Webserver merupakan inti dari suatu website. Melalui webserver inilah 

kita dapat dapat melihat website yang ada di internet. Webserver berfungsi 

sebagai pusat kontrol dari pengolahan data website sehingga setiap instruksi yang 

diberikan oleh pemakai internet akan diolah dan selanjutnya dikembalikan lagi 

kepada pemakainya. Ada beberapa macam webserver yang ada didunia, antara 

lain webserver milik Windows, yaitu Apache, Tomcat, IIS (Internet Information 

Services), dan lain sebagainya. Saat ini webserver yang paling banyak digunakan 

adalah Apache karena telah banyak mendukung format file server tanpa perlu 

tambahan komponen aplikasi lagi . Hal ini berbeda dengan IIS milik windows 

yang tidak dapat membaca file sever dengan format PHP (IIS memerlukan 

komponen untuk menjalankan format file server PHP ini ) dalam keadaan default.  

 

2.5.2 Database  

 Databse merupakan media yang digunakan untuk menampung data. Ada 

beberapa macam database, anatara lain Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL 

Server, MySQL dan lain. Seperti ini dijelaskan di atas  bahwa Joomla diciptakan 

dengan menggunakan bahasa scripting PHP dan database MySQL maka kita akan 

menggunakan database ini untuk menampung data-data Joomla milik kita, seperti 

artikel , user password dan lain-lain. 

 

2.5.3 XAMPP  

XAMP P adalah  perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang terdiri sendiri (localcost), yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySQL database, dan penterjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X 

(empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini 
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tersedia dalam GNU General Public Lisensi dan bebas, merupakan web server 

yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilam halaman web yang 

dinamis. [14] 

Mengenal bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya: 

a. htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan 

dijalankan, seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 

b. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data 

MySQL yang ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser 

lalu ketikkan alamat http://localhost/phpMyAdmin, maka akan 

muncul halaman phpMyAdmin. 

c. Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) 

XAMPP. Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai 

(start). 

 

2.5.4 MySQL  

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU/General 

Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial 

untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat 

lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh 

sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta 

hampir atas semua kode sumbernya. 

 

2.5.5 PHP ( Personal Home Page Hypertext Preprocessor) 

PHP  merupakan bahasa pemrograman berbasis web dengan menggunakan 

server. Dengan menggunakan PHP maka kemudahan dalam berinteraksi dengan 

banyak database dan karena script ini bersifat open source. PHP atau Personal 

Home Page dibuat pertama kali pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdoff, Pada 
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waktu itu PHP masih bernama FI (Form Interpreted), yang wujudnya berupa 

sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. [12]   

Kemudian pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP hingga sampai  kemudian setelah empat kali revisi, pada Juni 

2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami 

perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi 

objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke 

arah paradigma berorientasi objek. 

 

2.5.6 Script PHP 

Setiap program PHP disebut dengan script. Script berupa file text yang 

dapat dibuat dengan menggunakan program editor file text biasa seperti notepad, 

edit, dan lainya. Script PHP diawali dengan tag <? Dan diakhiri dengan tag ?>. 

Setiap baris atau statement harus diakhiri dengan menggunakan tanda titik koma 

(;) dan umumnya setiap statement dituliskan dalam satu baris. Script PHP 

merupakan script yang digunakan untuk menghasilkan  halaman-halaman web.  

Cara penulisan script juga dibedakan menjadi 2, yaitu Embedded Script dan Non 

Embedded Script. 

 

2.5.7 Non Embedded Script 

Script PHP dalam non embedded script ini digunakan sebagai murni pembuatan 

program dengan PHP, tag HTML yang dihasilkan untuk membuat dokumen 

merupakan bagian dari script PHP. 

PHP merupakan singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", adalah sebuah 

bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip 

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

spesifik. Tujuan utama bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web 

untuk menulis halaman web dinamik dengan cepat. 

Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan yang 

paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan system database di dalam 

web. 
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Sistem database yang dapat didukung oleh PHP antara lain: 

1.   Oracle  

2.   MySQL 

3.   Ms. Access 

4.   Sybase 

5.   PostgreSQL 

PHP dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti windows 98/NT, 

UNIX/LINUX, Solaris maupun Macintosh. Keunggulan lainnya dari PHP adalah, 

PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan seperti protocol IMAP, SNMP, 

NNTP, POP3 bahkan HTTP. 

 

2.6 Aplikasi Penjualan  

2.6.1 Pengertian Aplikasi 

Aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat 

untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta 

penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang 

akan dituju. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti 

yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik 

pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi 

yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang 

diharapkan.[ 11] 

 

2.6.2 Pengertian Penjualan  

Penjualan merupakan sebuah usaha atau langkah konkrit yang dilakukan 

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

dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya dengan mengharapkan 

keuntungan dari hasil penjualannya.[ 4] 

 

 

2.6.3 Pengertian Aplikasi Penjualan  

 Aplikasi penjualan merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

kumpulan orang, peralatan dan prosedur yang memadukan antara pekerjaan mesin 
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(komputer) dan manusia yang menyajikan keakuratan informasi bagi para 

pemakai dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah didalam 

perusahaan. [4] 

 

2.7 Sistem Penjualan 

  Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari pengiriman 

barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai barang 

pertimbangan.Pertimbangan ini dapat dalam bentuk tunai peralatan kas atau harta 

lainnya.Pendapatan dapat diperoleh pada saat penjualan, karena terjadi pertukaran, 

harga jual dapat ditetapkan dan bebannya diketahui.[ 5] 

 

 

 


