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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Sistem 

Asal kata sistem berasal dari bahasa latin system dan sustema dalam 

bahasa Yunani. Memahami sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 

komponen - komponen atau elemen-elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memperlancar arus informasi, materi atau energi guna mencapai suatu tujuan. 

Atau dapat juga dipahami bahwa sistem adalah kumpulan faktor-faktor yang 

saling bergantung dan  mempengaruhi satu sama lain dalam melakukan 

kegiatan bersama guna mencapai suatu tujuan.[1] 

2.2. Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang diubah menjadi informasi oleh model, 

penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat keputusan 

berdasarkan informasi tersebut dan mengambil tindakan, yang berarti 

membuat tindakan lain akan menampilkan beberapa data. Data  akan dicatat 

kembali sebagai input, diproses ulang melalui  model dan seterusnya dalam 

satu siklus.[1] 

2.3. Pengertian Periklanan 

Periklanan adalah komunikasi komersial dan non personal tentang 

suatu organisasi dan produknya yang disampaikan kepada khalayak sasaran 

melalui media massa seperti: televisi, radio, surat kabar (koran), majalah, surat 

langsung. (pengeposan langsung), papan reklame luar ruang atau transportasi 

umum.[2] 

2.4. Pengertian Website 

World Wide Web atau biasa dikenal dengan Web adalah  layanan 

penyajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink (tautan) untuk 

memudahkan pengguna internet (istilah tersebut merujuk pada pengguna 

komputer yang menjelajah atau mencari informasi). Fitur ini telah menjadikan 
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web sebagai layanan yang paling cepat berkembang. Web memungkinkan 

untuk menyorot (menyoroti atau menggaris bawahi) kata atau gambar dalam  

dokumen untuk ditautkan atau diarahkan ke media lain seperti dokumen, 

kalimat, klip video, atau file audio. Web dapat menautkan di mana saja dalam  

dokumen atau gambar ke mana saja di dokumen lain. Dengan  browser dengan 

antarmuka pengguna grafis (GUI), tautan dapat ditautkan ke tujuannya dengan 

mengarahkan mouse ke tautan dan mengkliknya.[1] 

2.5. Basis Data 

Basis data  secara umum terdiri dari elemen-elemen data yang saling 

berhubungan  yang terorganisir atas dasar skema atau struktur tertentu yang 

dapat disimpan dalam perangkat keras (hardware) dan  menggunakan 

perangkat lunak yang dimanipulasi untuk kegunaan tertentu.[3] 

2.6. Perancangan Database 

2.6.1. ERD (Entity Relationship Diagram). 

ERD menggambarkan model hubungan entitas yang merupakan 

kombinasi dari konsep, atribut, dan hubungan antar entitas, dan entitas dalam 

ERD mewakili hal-hal atau objek dunia nyata. ERD adalah diagram yang 

menggambarkan hubungan antara entitas terkait yang diminati dalam sistem. 

Entitas dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang 

mengumpulkan data yang diubah menjadi informasi yang mendukung 

kegiatan bisnis.[3] 

2.7.  LRS (Logical Record Structure) 

LRS (Logical Record Structure) merupakan representasi dari struktur 

record dalam tabel yang dibentuk berdasarkan hasil hubungan antar entitas 

yang terdapat pada diagram E-R.[5] 

 

 



 

6 
 

2.8.  PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk 

penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah web dan bias digunakan 

pada HTML. PHP merupakan singkatan dari “PHP : Hypertext Preprocessor”, 

dan merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML, sekaligus 

bekerja di sisi server (server-side HTML-embedded scripting). Artinya sintaks 

dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi 

disertakan pada halaman HTML biasa, sehingga script-nya tak tampak disisi 

Pelanggan. 

PHP adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan  untuk 

mengelola pembuatan dan pengembangan situs web dan dapat digunakan 

dalam HTML. PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", 

dan merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML, serta bekerja 

di sisi server (script HTML sisi server yang disematkan). Ini berarti bahwa 

sintaks dan perintah yang diberikan akan dieksekusi seluruhnya di server 

tetapi disuntikkan ke halaman HTML biasa, sehingga script tidak terlihat di 

sisi pelanggan.[1] 

PHP dirancang untuk  bekerja  dengan  server basis data dan 

dirancang sedemikian rupa sehingga mudah untuk membuat dokumen HTML 

yang dapat diakses basis data. Tujuan dari bahasa scripting ini adalah untuk 

membuat aplikasi dimana aplikasi  yang dibangun oleh PHP biasanya akan 

memberikan hasil di browser web, tetapi seluruh proses dijalankan di 

server.[1] 

2.9.  UML (Unified Modeling Language) 

Pengertian UML (Unifield Modelling Language) adalah suatu teknik 

pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat bantu 

untuk mendokumentasikan dan mengimplementasikan spesifikasi pada sistem. 

Adapun beberapa alat bantu yang digunakan dalam UML, adalah sebagai 

berikut: 
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1. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari 

sistem atau proses bisnis atau menu yang terdapat pada perangkat 

lunak. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa grafik 

aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan 

aktor, dan oleh karena itu aktivitas yang dilakukan oleh sistem. 

2. Use Case Diagram 

Use Case atau diagram use case adalah suatu pemodelan 

perilaku (behavior) dari sistem informasi yang diimplementasikan. 

Sebuah use case menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor 

dan sistem informasi yang akan dibuat. 

3. Package Diagram 

Package diagram yaitu jenis diagram UML yang digunakan 

untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana 

elemen model akan diatur dan menggambarkan ketergantungan antar 

paket. 

4. Class Diagram 

Class diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur 

sistem dalam mendefinisikan kelas-kelas yang akan dibangkitkan 

untuk membangun sistem. Kelas memiliki properti dan operasi atau 

metode. 

5. Sequence Diagram  

Sequence Diagram menggambarkan perilaku objek dalam use 

case dengan menggambarkan masa hidup objek dan pesan yang 

dikirim dan diterima antara objek. [3] 

2.10. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak gratis, mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kombinasi dari beberapa program. Fungsionalitasnya 

adalah  server yang dihosting sendiri (localhost), yang terdiri dari program 

Apache HTTP Server, database MySQL, dan penerjemah bahasa yang ditulis 
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dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP adalah singkatan 

dari X (empat sistem operasi), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini 

tersedia di bawah GNU General Public License dan gratis. Ini adalah server 

web yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan situs web 

dinamis.[1] 

2.11. MYSQL 

MySQL adalah database yang berisi satu atau lebih tabel. Sebuah tabel 

terdiri dari sejumlah baris, dan setiap baris berisi satu atau lebih tabel. Sebuah 

tabel terdiri dari sejumlah baris, dan setiap baris berisi satu atau lebih tabel.[1] 

2.12. Tinjauan Pustaka 

No Keterangan isi 

1 

Penulis Dan 

Tahun 

Mutawali, Lalu Fathoni, Buyung Kurnia Asyari, 

Hasyim 2020.[6] 

Masalah/Topik Implementasi Scrum dalam Pengembangan Sistem 

Informasi Jasa Desain Grafis. 

Metode Waterfall. 

Evaluasi - 

Hasil Hasil penelitian yang telah berupa pembuatan 

Sistem Informasi layanan jasa desain grafis, sistem 

informasi yang telah dibuat dapat berfungsi untuk 

Sistem Informasi layanan jasa desain dapat 

digunakan untuk melakukan pemesanan jasa desain. 

2 

Penulis Dan 

Tahun 

Purnomo, Zulkarnain Karim, Jorry Senung, Bahtiar 

Abdussamad, Syahrir 2020.[7] 

Masalah/Topik Sistem Informasi Jasa Pemesanan Percetakan 

Berbasis Android. 

Metode Metode penelitian deskriptif. 

Evaluasi - 
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Hasil merancang sistem informasi jasa pemesanan 

percetakan berbasis android, oleh karena 

permasalahan diatas maka perlu dibuatkan sebuah 

sistem informasi jasa pemesanan percetakan 

berbasis android dan web agar supaya memudahkan 

proses order percetakan, sehingga proses 

pengerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan 

memudahkan pelanggan tanpa perlu datang ke 

Percetakan Mufidah Digital Printing. 

3 

Penulis Dan 

Tahun 

Saputra, Aditya Dwi Borman, Rohmat Indra 

2020.[8] 

Masalah/Topik Sistem informasi pelayanan jasa foto berbasis 

android. 

Metode Metode Pengembangan Agile Development. 

Evaluasi - 

Hasil Dikembangkan sistem informasi pelayanan jasa 

foto. Sistem ini dapat memudahkan pelanggan jika 

akan melakukan pelayanan jasa foto di ACE 

Photography. Pelanggan dapat melihat pemesanan 

pelayanan jasa secara online, melakukan pemesanan 

foto dan pelanggan dapat melihat jadwal 

pemotretan. 

4 

Penulis Dan 

Tahun 

Kasmawi, Kasmawi Mansur, Mansur Fitri, Diah 

Angraina 2018.[9] 

Masalah/Topik Sistem Informasi Promosi Produk : Studi Pada 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis. 

Metode Observasi, Wawancara, Kajian Pustaka. 

Evaluasi - 

Hasil Menghasilkan sistem promosi produk berbasis web 

yang dapat memaksimalkan pemasaran produk 
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UKM. Sistem ini memberikan informasi produk 

unggulan, produk pada semua kategori dan promosi 

toko-toko yang berkaitan dengan produk UKM 

melalui akses internet. Sistem promosi produk ini 

dapat memberikan layanan transaksi bisnis pada 

UKM Kabupaten Bengkalis. Untuk meningkatkan 

tingkat pemahaman pelaku usaha UKM terhadap 

teknologi informasi perlu dilakukan pembinaan 

sumber daya manusia melalui pelatihan atau 

bimbingan teknis terkait sistem promosi produk 

berbasis IT. 

5 

Penulis Dan 

Tahun 

Riasti, Berliana Kusuma Yanuarti, Rosita Annisa, 

Annisa Pebrianika, Gita Anesya 2016.[10] 

Masalah/Topik Sistem Informasi Manajemen Penyiaran Iklan 

Radio. 

Metode Metode Waterfall. 

Evaluasi - 

Hasil Terbangun Sistem Informasi Manajemen Penyiaran 

Iklan Radio yang dapat digunakan untuk 

memberikan peringatan kepada penyiar dalam 

memanajemen waktu pemutaran iklan selama 

penyiaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


