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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Data dan Informasi 

2.1.1 Data 

Williams dan Sawyer berpendapat Data adalah gambar dan fakta mentah 

yang diubah menjadi informasi. Sedangkan Data didefinisikan sebagai pemeran 

penting dalam sudut pandang end-user, (Database Management System) menurut 

pendapat dari Connolly dan Begg (2010).Data berperan sebagai penghubung 

antara mesin dengan pengguna.Fakta-fakta yang dikumpulkan,disimpan, dicatat 

dan diproses oleh sistem informasi adalah data, menurut Romney(2009).Data 

biasanya mewakili observasi atau pengukuran aktifitas bisnis yang penting bagi 

pengguna sistem informasi. Jadi dapat disimpulkan, data adalah fakta mentah 

yang belum memiliki arti yang nanti akan dikumpulkan dan diproses menjadi 

informasi 

 

2.1.2 Informasi 

 Data yang sudah di bentuk menjadi sebuah bentuk yang mempunyai arti 

dan bermanfaat bagi manusia adalah informasi (Keneth dan Laudon, 

2008).(Widayana 2009), Informasi didefinisikansebagai data yang telah disusun 

dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan (konteks) yang mempunyai 

arti untuk pengambilan keputusan.Hasugian (2009) berpendapat, informasi adalah 

sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak 

hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah 

media.Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah 

kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data 

tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya. 

 

2.2 Sistem Informasi 

Suatu perkumpulan data yang terorganisir beserta tata cara penggunaannya 

yang mencangkup lebih jauh dari pada sekedar penyajian merupakan makna dari 

sistem informasi. Penggunanya memilih dan mengatue data serta menyusun tata 

cara tersebut dengan cara menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai. Tata cara 
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penggunanya untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu, pengorganisasian 

data dan keserasian mutu data adalah tiga factor utama yang menjadi tolak ukur 

suatu keberhasilan sistem informasi dalam pembuatannya,bermacam-macam 

keperluan atau macam permintaan yang harus dipenuhi adalah cara kerja dan 

sturktur informasi yang berbeda-beda untuk memenuhi persyaratan bahwa sistem 

informasi tersebut berjalan.Dari berbagai macam sumber dan berbagai ragam data 

yang digunakana merupakan suatu persamaan yang menonjol pada sebuah sistem 

informasi.Dibutuhkan suatu alih rupa (transformation) data sehingga menjadi 

bentuk yang tergabungkan (compatible).Karena suatu sistem informasi memiliki 

ketergabungan (compability) data yang disimpannya, apapun ruang lingkupnya 

dan berapa pun ukurannya. (Hanif, 2009) 

 

2.3 Internet 

Komunikasi global, komunikasi jaringan yang menghubungkan semua 

computer di dunia meski berbeda-beda sistem operasi dan mesinnya adalah 

jaringan internet Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013). Menurut Termas 

Media, interconnection network (internet) adalah sistem global dari seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" 

yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran 

komputer yang ada di seluruh dunia.Internet melibatkan berbagai jenis komputer 

serta topologi jaringan yang berbeda.Dalam mengatur integrasi dan komunikasi 

jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP.TCP bertugas untuk 

memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas 

untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainya. 

.  

2.4 E-commerce 

Pengertian e-commercesendiri saat ini masih belum pasti diketahui dengan 

jelas, akan tetapi masih banyak didengar atau digunakan saat ini tentu saja 

berhubungan dengan internet.Untuk melaksanakan proses bisnis dengan cara 

menggunakan computer dan jaringan komunikasi itulah yang disebut e-commerce 

atau perdagangan elektronik menurut McLeod Pearson (2008). 

Untuk berpatisipasi dalam e-commerce, Siapapun harus memiliki cara 

untuk membayar barang atau jasa yang akan mereka beli dan orang itu harus 
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memiliki sambungan ke internet. Transaksi bisnis yang berlandaskan di dalam 

jaringan elektronik yaitu internet, sudah termasuk e-commerce atau kepndekan 

dari (electronic commerce) perdagangan secara elektronik Shely Cashman (2007). 

Radio, televise, jaringan computer atau internet merupakan alat-alat atau wadah 

yang digunakan sebagai penjualan, pembelian dan pemasaran jasa maupun barang 

adalah pengertian dari e-commerce menurut Jony Wong (2010). 

 Jadi kesimpulan pengertian daritoko online atau e-commerce adalah 

proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website 

digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. 

 

2.5 Escrow 

Ketika suatu transaksi berjalan dimana ketika pihak ketiga menerima 

semua hasil transaksi dari pembeli maupun penjual sampai sebuah perjanjian 

sudah dilaksanakan atau disepakati. Jadi, apabila seorang pembeli ingin membeli 

ponsel dari seorang penjual di Internet.Pembeli mengajukan untuk memakai jasa 

escrow, dan penjual menyetujuinya.Maka pembeli bisa membayarkan uang ponsel 

kepada agen escrowdulu. Agen escrow akan memberi tahu ke penjual bahwa uang 

telah diterimanya, jadi penjual sudah bisa mengirimkan barangnya. Ketika barang 

sudah sampai, maka agen escrow akan mentransfer uang tersebut kepada sang 

penjual. 

Menurut Garry (2012), penjual tidak perlu khawatir barang yang dijual 

ditipu tidak dibayar dan pembeli pun tidak khawatir apabila melakukan transfer 

uang ke pembeli dan tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Dengan 

Demikian tidak aka nada pihak yang dirugikan antara pembeli dan penjual, karena 

sudah ada kesepakatan yang telah ditengahi oleh pihak ketiga. 

 

2.6 HTML 

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa dari World Wide 

Web. Setiap kali mengakses internet atau lebih tepat disebut dengan istilah 

homepage, sesungguhnya kita mengakses dokumen seseorang yang dibuat 

menggunakan format HTML. Setiap halaman atau dokumen (selanjutnya penulis 

akan menyebutnya dokumen) ditulis dalam format HTML. Semua format 

dokumen, hyperlink yang dapat diklik, gambar grafis, dokumen meultimedia, 
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form yang dapat diisi, dan segala suatu yang ada dalam dokumen homepagedibuat 

berdasarkan perintah atau syntax (selanjutnya penulis akan menyebutnya 

syntax)HTML. 

Selanjutnya, Agar dapat membuat suatu dokumen untuk homepage, kita 

perlu mengetahui syntax – syntax HTML. Setiap syntax HTML pasti memiliki 

penanda atau tag. Tag HTML dapat diketahui dengan mudah, yaitu: da “dimulai 

dengan tanda “<” dan ditutup dengan tanda “>”. Penggunaan tag ini juga 

merupakan sesuatu yang membedakan dokumen HTML dengan dokumen teks 

biasa. (Rahardja 2009) 

 

2.7 Xampp 

 Berisikan tentang apache, mysql, filezilla, tomcat dan mercury xampp 

adalah sebuah program aplikasi pengembang yang digunakan sebagai web server 

yang berdiri sendiri (localhost). Xampp juga bisa dijalankan di hamper semua 

sistem operasi (operating system). Keuntungan yang bisa didapatkan jika 

menggunakan xampp adalah bisa mendapatkan wadah database secara gratis 

melalui mysql yang nantinya dihubungkan ke phpmyadmin, lalu apache server 

yang digunakana untuk menyimpan kode PHP. 

  

2.8 PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah bahasa server-side 

scriptingyang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang 

dinamis. Karena PHP merupakan server-side scripting maka sintaks dan perintah-

perintah PHP akan dieksekusi di server kemudian hasilnya dikirimkan ke browser 

dalam format HTML.Dengan demikian kode program yang ditulis dalam PHP 

tidak akan terlihat oleh user sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP 

dirancang untuk membentuk halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang 

dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti 

menampilkan isi basis data ke halaman web. 

PHP termasuk dalam Open Source Product, sehingga source codePHP 

dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. Versi terbaru PHP dapat diunduh 

secara gratis di situs resmi PHP: http://www.php.net. PHP juga dapat berjalan 

pada berbagai web server seperti IIS (Internet Information Server), PWS 

http://www.php.net/
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(Personal Web Server), Apache, Xitami.PHP juga mampu lintas platform. Artinya 

PHP dapat berjalan di banyak sistem informasi yang beredar saat ini, di antaranya: 

Sistem Operasi Microsoft Windows (semua versi), Linux, Mac OS, Solaris. PHP 

dapat dibangun sebagai modul pada web server Apache dan sebagai binary yang 

dapat berjalan sebagai CGI (Common Gateway Interface). PHP dapat mengirim 

HTTP header, dapat mengatur cookies, mengatur authentication dan redirect 

users.(Arief 2011) 

 

2.9 MySQL 

MySQL dikembangkan oleh sebuah perusahaan Swedia bernama MySQL AB 

yang pada saat itu bernama TcX DataKonsult AB sekitar tahun 1994-1995, namun cikal 

bakal kodenya sudah ada sejak 1979. Awalnya TcX membuat MySQL dengan tujuan 

mengembangkan aplikasi web untuk klien.TcX merupakan perusahaan pengembang 

software dan konsultan database.Saat ini MySQL sudah diakuisisi oleh Oracle Corp. 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak 

digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber 

dan pengelolaan datanya. Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan 

SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya sehingga mudah untuk 

digunakan, kinerja query cepat, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-

perusahaan skala menengah kecil. MySQL juga bersifat open source dan free (Anda tidak 

perlu membayar untuk menggunakannya) pada berbagai platform (kecuali pada 

Windows, yang bersifat shareware). 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap sebagai 

pasangan software pengembangan aplikasi web, umumnya pengembangan aplikasinya 

menggunakan bahasa pemrograman script PHP. (Arief 2011) 

 

2.10 CSS 

 Menurut Rahardja (2009), untuk merubah suatu desain atau tampilan 

halaman web menjadi lebih baik diperlukan suatu fasilitas pula untuk 

pemrograman HTML yaitu adalah CSS (Cascading Style Sheet). 

 

Dengan atribut CSS, user atau pengembang memiliki kemampuan untuk: 

1. Mengatur posisi secara absolute, 

2. Mengubah warna, 
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3. Mengubah margin,

4. Mengubah besar font,

5. Dan lain sebagainya.

Ada tiga metode penulisan CSS atribut yaitu, Inline Style Sheet, Embedded Style 

Sheet dan Linked Style Sheet. Diantara ketiga style sheet tersebut masing-masing 

memiliki cirri khas akan tetapi mempunyai fungsi yang sama. 

2.11 Pengertian Bootstrap 

Bootstrap merupakan sebuah framework CSS yang memudahkan 

pengembang untuk membangun website yang menarik dan responsif. Bootsrap 

juga tidak tergantung hanya pada satu aplikasi yang membuat sulit bagi 

pengembangnya dan pemeliharaannya. Bootstrap memberikan solusi rapi dan 

seragam terhadap solusi yang umum, tugas interface yang setiap pengembang 

hadapi. Bootstrap dapat dikembangkan dengan 36 tambahan lainnya karena ini 

cukup fleksibel terhadap pekerjaan design butuhkan(Otto, 2011). Keunggulan 

dalam menggunakan Bootstrap adalah semua bagian untuk antarmuka pengguna 

menggunakan style CSS, Bootstrap dapat menggunakan LESS preprosessor 

sebuah teknologi yang mengurangi dan mengefisienkan penulisan kode CSS. 

Bootstrap dapat diintegrasikan dengan JavaScript untuk menjadikan lebih menarik 

dengan efek-efek yang dapat diberikan dengan JavaScript (Tectale, 2012). 

Kelemahan dalam menggunakan Bootstrap adalah denganadanya penggunaan 

bootstrap menjadi tidak adanya keunikan didalam website karena akan samanya 

tampilan yang diberikan. Terdapat juga laporan bahwa sistem grid pada bootstrap 

tidak responsif (Tectale, 2012). 


