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BAB II 

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Sistem Informasi 

Informasi yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini 

atau mendatang. Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, 

kapasitas sebuah saluran komunikasi dan sebagainya. Ada beberapa pandangan 

mengenai informasi yaitu informasi dapat memperkaya penyajian, mempunyai 

nilai kejutan, atau mengungkap sesuatu yang penerimanya tidak tahu atau tudak 

disangka, informasi dapat mengurangi keraguan dan pilihan (Wahyuno dalam 

Iyas, 2004). 

 “Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dan prosedur-prosedur yang mempunyai 

tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu” (Jogiyanto, 

2009:34). 

Sistem Informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan 

komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat juga 

membantu para manajer dan karyawan untuk meneliti permasalahan, 

memvisualisasikan pokok-pokok yang kompleks, dan menciptakan produk-

produk terbaru (Kenneth C dan Jane P Laudon, 2004:9-10). 
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2.2 Definisi Teknologi Informasi 

Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi (Martin dalam Jogiyanto, 1999:2). 

Sedangkan menurut pengertian (Williams dan Sawyer dalam Jogiyanto, 

2003:2) menyatakan bahwa teknologi informasi yang menggabungkan 

komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang 

membawa data, suara, dan video. 

Adapun peranan teknologi informasi untuk perdagangan elektronis 

yaitu e-commerce. E-commerce merupakan model perdagangan yang lahir 

berkat kemajuan internet. Melalui jaringan raksasa ini, transaksi secara 

elektronis telah menjadi pilihan yang menarik organisasi dan perorangan. 

Organisasi bisnis dapat menyediakan situs web untuk mempromosikan produk 

dan jasa yang ditawarkan dan memberikan fasilitas untuk melaksanakan 

transaksi. Konsumen dapat transaksi cukup dengan menggunakan komputer, 

tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak penjual (kadir dan 

Triwahyuni, 2005:29). 

2.3 Pengertian Internet 

“Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh 

dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik 

dianalogikan sebagai jaring laba-laba (The Web) yang menyelimuti bola dunia 

dan terdiri dari titik-titik (node) yang saling berhubungan” (Andi, 2009:40). 

Dalam pengertian lain internet adalah interkoneksi antar jaringan 

komputer namun secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya 

informasi. Isi internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu 
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database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan 

internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir 

seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, 

olah raga, politik dan lain sebagainya (Lani Sidharta dalam Aan Tri Wibowo, 

1996). 

2.4 World Wide Web (WWW)  

World Wide Web adalah fasilitas internet yang menghubungkan 

dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen web disebut web 

page dan link dalam web membuat user bisa pindah dari satu page ke page lain 

(hyper text), baik antar page yang disimpan dalam server yang sama atau server 

di seluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui web browser seperti 

netscape navigator atau internet explorer. 

World Wide Web sering disingkat sebagai WWW atau web saja, yaitu 

sebuah sistem dimana informasi dapat kita nikmati dalam bentuk teks, gambar, 

suara, dan lain-lain serta dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut 

browser. Informasi di web pada umumnya ditulis dalam format HTML. 

Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, 

PNG), suara (dalam format AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti 

MIDI, Shockwave, Quicktime Movie, 3D World). WWW dijalankan dalam 

server yang disebut HTTPD (Andi, 2009:52). 

2.5 E-Commerce 

Pada era modern seperti sekarang banyak orang yang menggunakan 

teknologi E-Commerce sebagai media pembelian serta penjualan barang dan 

jasa melalui jaringan elektronik. 

Electronic Commerce (E-Commerce) merupakan konsep baru yang 

biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide 

Web internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi 

melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce merupakan kegiatan 
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bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau 

kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital (Nugroho 

dalam Iyas, 2006). 

Proses pembayaran pada E-Commerce cukup rumit karena banyaknya 

jenis alternatif debit dan kredit serta lembaga keuangan dan perantara yang 

menjadi bagian dari proses tersebut di antara proses pembayaran tersebut antara 

lain (Humdiana dan Indriyani, 2005): 

1. Proses pemabayaran web : sistem pembayaran B2C. 

2. EFT (Electronic Fund Transfer) contoh: ATM, EPOS atau POS. 

3. Proses pembayaran dalam sistem ini memakai 3 metode pembayaran, yakni 

dengan cara transfer, COD (Cash on Delivery) dan kartu kredit.  

a. Jenis-jenis E-Commerce  

Banyak perusahaan mensponsori tiga kategori dasar dari sistem E-

Commerce, yaitu : E-Commerce Business to Consumer  (B2C), Business to 

Business (B2B) dan Consumer to Consumer (C2C) (Humdiana dan Indriyani 

dalam Iyas, 2005). 

1. B2C (Business to Consumer) 

Perusahaan harus mengembangkan pasar elektronik dan menarik untuk 

menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan. Sistem E-Commerce 

yang berfokus pada pelanggan memiliki tujuan penting yang sama, yaitu: 

menarik calon pembeli, melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta 

membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik untuk setiap 

individu dan terlibat dengan berbagai fitur komunitas. Business to 

Consumer E-Commerce memiliki karakteristik sebagai berikut (Rahardjo 

dalam Iyas, 2005): 

a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum. 
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b. Servis yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme 

yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena 

sistem web sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan 

menggunakan basis web. 

c. Servis diberikan berdasarkan permohonan (on demand), yakni 

konsumen melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan 

respon sesuai dengan permohonan. 

2. B2B (Business to Business) 

E-Commerce B2B adalah sisi grosir dan pasokan dari proses komersial, 

tempat berbagai perusahaan untuk membeli, menjual atau berdagang 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya (Rahardjo dalam Iyas, 2005). 

3. C2C (Consumer to Consumer) 

Keberhasilan besar dari lelang on-line seperti e-bay, tempat para pelanggan 

dan juga perusahaan dapat membeli serta menjual satu sama lain dalam 

proses situs web lelang, menjadikan C2C sebuah strategi bisnis E-

Commerce yang penting. 

b. Karakteristik E-Commerce  

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai 

kalangan, terdapat kesamaan dari setiap definisi tersebut. Kesamaan ini 

menunjukan bahwa E-Commerce memiliki karakteristik (Asnawi dalam Iyas, 

2008): 

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak. 

2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. 

3. Internetan merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme 

perdagangan tersebut. 
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c. Keuntungan E-Commerce  

Ada tiga keuntungan atau manfaat dalam melakukan perdagangan 

elektronis, yaitu (Nugroho, 2006:20-21). 

1. Keuntungan bagi perusahaan 

a. Memperpendek jarak: perusahaan-perusahaan dapat lebih 

mendekatkan diri dengan konsumen. Dengan hanya mengklik link-

link yang ada pada situs-situs, konsumen dapat menuju ke 

perusahaan dimana pun saat itu mereka berada. 

b. Memperluas pasar : Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas 

dan tidak terbatas oleh area geografis dimana perusahaan berada. 

c. Perluasan jaringan mitra bisnis: dengan adanya jaringan elektronis 

memudahkan mitra kerja dalam melakukan kerjasama. 

d. Efisien : perusahaan-perusahaan yang berdagang secara elektronik 

tidak membutuhkan kantor dan took yang besar, menghemat kertas-

kertas yang digunakan untuk transaksi-transaksi, periklanan, serta 

pencatatan-pencatatan. Pencarian informasi-informasi produk/jasa 

dan transaksi-transaksi bisa dilakukan lebih cepat serta lebih akurat. 

2. Keuntungan bagi konsumen 

a. Efektif : konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk atau 

jasa yang dibutuhkannya dan berinteraksi dengan cara yang cepat 

dan murah. 

b. Aman secara fisik : konsumen tidak perlu mendatangi toko secara 

langsung dan ini mungkin konsumen dapat bertransaksi dengan 

aman, sebab daerah-daerah tertentu mungkin sangat berbahaya jika 

berkendaraan dan membawa uang tunai dalam jumlah besar. 



12 
 

c. Fleksibel : konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai 

lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet atau tempat lainnya. 

Konsumen juga tidak perlu berdandan rapi seperti pada 

perdagangan tradisional pada umunya. 

 

 

3. Keuntungan bagi masyarakat umum 

a. Membuka peluang kerja baru : era perdagangan elektronik akan 

membuka peluang-peluang kerja baru bagi mereka yang tidak ‘buta’ 

teknologi. 

b. Mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan : dengan adanya 

perdagangan elektronik konsumen tidak perlu melakukan 

perjalanan ke toko-toko, dimana hal ini pada gilirannya akan 

mengurangi jumlah yang berlalu-lalang di jalan. Berkurangnya 

kendaraan di jalanan berarti menghemat bahan bakar minyak 

(BBM) dan mengurangi tingkat polusi udara sebab gas-gas buangan 

kendaraan bermotor dapat mencemari lingkungan. 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia : perdagangan 

elektronik hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak gagap 

teknologi, sehingga pada gilirannya akan merangsang orang-orang 

dalam memperlajari teknologi demi kepentingan mereka sendiri. 

Selain itu, orang mungkin akan tersesat ke situs-situs berkualitas 

sehingga meningkatkan pemahaman orang yang bersangkutan. 

d. Kerugian E-Commerce 

Di samping keuntungan diatas, ada beberapa segi negative dalam 

perdangan elektronis, yaitu (Nugroho, 2006:22): 
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1. Meningkatkan individualism : pada perdagangan elektronik seseorang 

dapat berinteraksi dan mendapatkan barang/jasa yang diperlukannya tanpa 

bantuan orang lain. 

2. Terkadang menimbulkan kekecewaan : apa yang dilihat di layar monitor 

komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. 

Sehingga sering kali apa yang terlihat menarik di layar monitor ternyata 

pada kenyataannya tidak begitu bedanya. 

3. Tidak manusiawi : sering sekali kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan tidak 

sekedar ingin memuaskan kebutuhan akan barang/jasa namun juga sebagai  

penyegaran (refreshing) atau bersosialisasi dengan rekan-rekan atau 

keluarga. Di internet meski dapat mengobrol dengan orang lain namun kita 

tidak dapat merasakan jabat tangannya, senyuman ramahnya, atau 

candanya. 

2.6 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

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

scripting yang 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 tampilan berdasarkan permintaan terkini, 

seperti menampilkan isi basis data ke halaman web” (Arief, 2011:43). 

Adapun kelebihan-kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh PHP 

yaitu : 

1. PHP merupakan Bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi 

dalam penggunaannya. Tidak seperti halnya pada pemrograman aplikasi 

yang lainnya. 
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2. PHP dapat berjalan pada web server yang dirilis oleh Microsoft, seperti IIS 

atau PWS juga pada Apache yang bersifat open source. 

3. Karena sifatnya open source, maka perubahan dan perkembangan 

interpreter pada PHP lebih cepat dan mudah, karena banyak developer yang 

siap membantu pengembangannya. 

4. Jika dilihat dari segi pemahaman, PHP memiliki versi yang begitu banyak 

sehingga sangat mudah untuk dipahami. 

5. PHP dapat berjalan pada 3 operating system, yaitu: Linux, Unux, Windows, 

dan juga dapat dijalankan secara runtime pada suatu console. 

2.7 CodeIgniter (CI) 

  CodeIgniter dikembangkan oleh Rick Ellis pendiri CEO EllisLab.com, 

perusahaan yang mengembangkan CodeIgniter. CodeIgniter adalah salah satu 

dari sekian banyak framework PHP yang ada. Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan sebuah aturan yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengembangan dari proyek pembuatan website agar dapat diseleseikan lebih 

cepat debandingkan dengan pembuatan website secara biasa. Cara yang 

digunakan yaitu dengan cara menyediakan library atau pustaka yang 

dibutuhkan untuk pembuatan website. 

Kelebihan dalam membuat website dengan menggunakan framework 

CodeIgniter, diantaranya adalah: 

1. Open Source 

CodeIgniter merupakan framework yang gratis untuk digunakan dan dapat 

dikembangkan secara legal. 

2. Multiplatform 
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CodeIgniter sangat ringan ketika dijalankan pada berbagai platform. Pada 

bagian sistem utama, CodeIgniter hanya memerlukan kapasitas yang sedikit 

untuk server dalam membentuk class library. 

3. Efisiensi Waktu 

Dengan adanya struktur dan library yang telah disediakan oleh framework, 

programmer dapat fokus pada proses pengembangan sistem yang akan 

dibangun. 

4. Menggunakan Metode MVC (Model, View, Controller) 

Metode MVC adalah metode dengan cara Model, View, Controller. Model 

framework ini dapat mempermudah membedakan antara tampilan dan 

program. Berikut merupakan penjelasan mengenai MVC pattern: 

a. Model 

Model berhubungan dengan data dan interaksi ke database 

atau webservice. Model juga mempresentasikan struktur 

data dari aplikasi yang bisa berupa XML maupun 

webservice. 

b. View 

View berhubungan dengan segala sesuatu yang akan 

ditempatkan ke end-user, biasa berupa halaman Web, RSS, 

JavaScript, dan lain-lain. Programmer harus menghindari 

adanya logika pemrosesan data di view. Di dalam View 

hanya berisi variabel-variabel yang berisi data yang siap 

ditampilkan. 

c. Controller 

Controller merupakan penghubung antara Model dan View. 

Di dalam Controller inilah terdapat class dan fungsi-fungsi 
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yang memproses permintaan dari View kedalam struktur 

data didalam Model. Controller juga tidak boleh berisi kode 

untuk mengakses basis data. 

5. User Friendly 

CodeIgniter sangat mudah digunakan oleh berbagai kalangan user atau 

programmer, hal ini dikarenakan bentuk dan tampilan yang sudah dirancang 

secara terstruktur. 

2.8 MYSQL 

“MySQL adalah salah satu jenis database server yang banyak 

digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelolaan datanya. 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 

pada berbagai platform”. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

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

sebagai pasangan software pengembang aplikasi web yang ideal. MySQL lebih 

sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP 

(Arief, 2011). 

2.9 Unified Modeling Language (UML) 

“UML (Unified Modeling Language) adalah Bahasa pemodelan untuk 

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma ‘berorientasi objek’. 

Pemodelan (Modeling) sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan 

permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih 

mudah dipelajari dan dipahami “(Nugroho, 2010:6). 
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Menurut Henderi (2008:5), Berikut ini adalah definisi mengenai 5 

diagram UML: 

1. Usecase Diagram : secara grafis menggambarkan interaksi antara sistem, 

sistem external, dan pengguna. Dengan kata lain usecase diagram secara 

grafis mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem dan dalam 

cara apa pengguna (User) mengharapkan interaksi dengan sistem itu. 

Usecase secara naratif digunakan untuk tekstual menggambarkan sekuensi 

langkah-langkah dari setiap interaksi. 

2. Class Diagram : menggambarkan struktur objek sistem. Diagram ini 

menunjukkan class object yang menyusun sistem dan juga hubungan antara 

class object tersebut. 

3. Sequence Diagram : secara grafis menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah 

usecase atau operasi. 

4. State Chart Diagram : digunakan untuk memodelkan behavior objek 

khusus yang dinamis. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek 

berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan event-event 

(kejadian) yang menyebabkan objek beralih dari satu state ke state lain. 

5. Activity Diagram         : secara grafis digunakan untuk menggambarkan 

rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun usecase. Activity 

diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan 

dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi, dan memodelkan hasil dari action 

tersebut.  

 


