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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

Sufyan Skripsinya menerangkan sitem pemesanan perumahan 

menerangkan perumahan rejo kusumo adalah satu perumahan dari sekian 

perumahan dikota kudus. Permasalahannya terjadi di dalam perumahan rejo 

kusumo tersebut adalah didalam pemasarannya banyak kendala terutama 

banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang perumahan rejo kusumo 

tersebut dikarenakan sitem pemasarannya masih mengunakan sistem manual 

atau dari pihak perumahan rejo sari terjun langsung ke masyarakat untuk 

memberitahu masyarakat bahwa perumahan rejo kusumo menjual perumahan 

dan kita sebagai masyarakat tidak tahu jika kita tidak tanya ke pada 

kontraktornya. Tujuan penelitian ini untuk mengelola pemesanan, pemasaran 

dan penjualan secara online sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang 

adanya perumahan rejo kusumo serta masyarakat dapat memesan perumahan 

dengan mudah tanpa harus datang ke perumahan tersebut. 

Adi wahyu romariardi (2016), dalam skripsinya menjelaskan permasalahan 

didalam Penyelenggara program masih poly memakai banner & brosur pada 

memperkenalkan program, hal itu menciptakan pengeluaran yg dipakai 

penyelenggara semakin meninngkat sebagai akibatnya sebagai beban bagi 

penyelenggara ,& pemesan tiket program kesulitan buat memesan tiket 

program, lantaran kemudahan dalam mendapat kartu acara itu sebagai faktor 

krusial bagi si pemesan tiket, oleh karna itu dengan menggunakan Teknologi 

web setiap penyelenggara program relatif memakai layanan yg disediakan 

spesifik internet buat mengelola pemesanan tiket program tanpa wajib  

menciptakan perangkat lunak sendiri.  

Andri prasetyo dan Rahel susanti (2016), dalam penelitiannya tentang 

system informasi penjualan menerangkan PT Cahaya sejahtera sentosa 

bergerak dibidang bisnis. Permasalahan yang ada di perusahaan tersebut 

adalah didalam kegiatan menjual barang masih menggunakan cara yang 

konvensional ,pemesanan dan mempromosikan barang hanya sampai area – 
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area yang terdekat saja dan hanya menggunakan system via telepon, jika 

pembeli mau melihat daftar barang yang dijual harus ke perusahaan untuk 

mengetahuinya. Tujuan penelitian ini untuk memudahkan dalam memasarkan 

barang dan didalam membuatan system berbasis web ini supaya masyarakat 

mengetahui daftar barang yang dijual dan membeli barang yang disitu. 

Dwika Permata dkk (2018), dalam penelitiannya menerangkan bahwa 

perkembangan globalisasi saat ini membuat masyarakat terpengaruh didalam 

gaya hidup dan cara pandangnya, contohnya seperti perdagangan, para calon 

pembeli memilih barang yang diinginkan tidak mau berlama-lama , maka kini 

muncul transaksi yang telah terkomputerisasi, salah satunya adanya wedding 

organizer. Permasalahan yang ada saat ini adalah website wedding organizer 

yang sudah ada belum bisa memenuhi kebutuhan ataupun yang diinginkan 

bakal calon penyewa, dikarenakan website yang tersedia kurang lengkap 

seperti belum adanya paket yang disediakan dan belum adanya harga jika kita 

mau memesan, bahkan ada juga website tersebut yang tidak ada 

updatetannya. Tujuan penelitian ini untuk menyediakan tempat untuk pihak 

WO menginformasikan paket pernikahan yang akan mereka sewakan dam 

sistem ini menyedian untuk penyewa untuk memesan paket pernikahan tanpa 

harus datang ke tempat WO dan dilengkapi dengan gambar datau foto 

sehingga penyewa dapat melihat contoh - contoh hasil acara yang pernah 

memesannya. 

Hendra robaintoro dkk (2015), dalam penelitiannya tentang rancang 

bangun web aplikasi penjualan menerangkan salah satu toko di kota ialah 

pertama dari sekian toko kecil yg bergerak dibidang jasa penjualan toko 

material bangunan. Permasalahan yang terjadi ialah didalam transaksi 

penjualan sering terjadi kesalahan, pendataan barang masuk dan barang 

keluar masih mengunakan sistem yang belum terkomputerisasi. Tujuan 

penelitian ini untuk membantu pihak dari YD Mandiri dan konsumen dalam 

proses penjualan, pembelian, stock barang dan juga proses pemasaran. 

Adapun perbandingan-perbandingan yang dapat dilihat di tabel 2.1 
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Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Terkait 

N

o 

Judul Pemasar

an 

Pemesan

an 

Web 

Respons

if 

Kelol

a 

Stok  

Pembayar

an  

Pelapor

an Stok 

1. Sistem 

informasi 

pemasaran 

Perumaha

n Rejo 

kusumo 

berbasis 

web di 

dersalam 

kudus 

(Sufyan, 

2015) 

√ √ X X X X 

2. Rancang 

Bangun 

Web 

Aplikasi 

Penjualan 

Material 

Bangunan  

Studi 

Kasus 

Toko Yd. 

Mandiri  

(Hendra 

Robaintor

o dkk, 

X √ √ √ X √ 
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2015) 

3. Aplikasi 

Portal 

Tiket 

Acara 

Berbasis 

Web 

Responsif 

kudus 

(Adi 

Wahyu R., 

2016) 

√ √ √ X X X 

4. Perancang

an Sistem 

Informasi 

Pemesana

n Wedding 

Organizer 

Di Kota 

Padang 

(Dwika 

Permata 

dkk, 2018) 

√ X X X X X 

5. Sistem 

Informasi 

Penjualan 

Berbasis 

Web Pada 

PT. 

Cahaya 

√ √ √ X X X 
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Sejahtera 

Sentosa 

Blitar 

(Andri 

Prasetyo 

dkk, 2016) 

6. Portal web 

pemasaran 

dan 

pemesanan 

beton 

(Angga, 

2019) 

√ √ √ √ √ √ 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Portal web 

Menurut romariardi Portal web pula dikenal menjadi link halaman, 

menyajikan liputan menurut aneka macam asal menggunakan cara yg terpadu, 

portal web memberikan layanan lain misalnya e-mail, berita , harga saham, 

liputan, database & hiburan. Portal menyediakan cara bagi perusahaan buat 

menaruh yg konsisten melihat & merasa menggunakan kontrol akses & 

mekanisme buat beberapa pelaksanaan & database. 

2.2.2 Pengertian Penjualan 

Menurut andri dkk adalah Suatu aktivitas yg dilakukan sebagian insan 

pada menjual barang dagangan yg dimiliki baik itu barang ataupun jasa pada pasar 

supaya mencapai suatu tujuan yg di inginkan. Dengan kata lain penjualan yaitu 

proses penukaran barang menjadi uang dengan harga yang disepakati kedua belah 

pihak. 

2.2.3 Pengertian Pemesanan 
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Menurut putra simanjuntak pemesanan adalah perjanjian yang dilakukan 

pihak pembeli dan penjual untuk memberi dan memakai jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan si pembeli. Dengan kata lain pemesanan yaitu proses 

menentukan perjanjian dari penjual untuk menyediakan barang yang di inginkan 

si pembeli. 

2.2.4  Pengertian Web 

yadi utama website sebenarnya Sekumoulan info-info yg digunakan buat 

menyajikan suatu kabar dalam internet, baik berupa teks, gambar, bunyi atau 

video yg interaktif & memiliki kelebihan buat menghubungkan (link) satu 

dokumen menggunakan dokumen lainnya (hypertext). 

2.2.5 Diagram Alir Data (Flow of Document) 

Diagram alir data adalah bagan alir yg mendeskripsikan gerakan dokumen 

yg dipakai pada sistem. Simbol - simbol pada diagram alir data bisa ditinjau 

dalam tabel 2.2.  

Tabel 2. 2 Simbol Flow Of Document 

Simbol Nama Keterangan 

  

 
Simbol dokumen 

Simbol yg menunjukkan alir dokumen 

suatu proses. 

 

Simbol connector 

Menunjukkan sambungan dari satu 

proses keproses lainnya yang terdapat 

pada dalam satu halaman. 

 

 
Simbol offline 

connector 

Menunjukkan sambungan dari satu 

proses ke proses lainnya yang terdapat 

pada halaman/ lembar yang berbeda. 

 

Simbol manual 

Menunjukkan suatu proses yang 

manual atau tidak dilakukan oleh 

komputer. 

 

 
Simbol keputusan 

Simbol yang menunjukkan pemilihan 

proses berdasarkan kondisi tertentu.  
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Simbol Terminal 

Menyatakan permulaan/ akhir suatu 

program. 

 

Simbol offline 

storage 

Untuk menunjukkan data tersimpan ke 

suatu media. 

C (diarsip urut tanggal) 

A(diarsip urut huruf/ alphabetic) 

N (diarsip urut angka/ numerical) 

 
Simbol Dokumen 

Untuk mencetak laporan 

 

Sumber : Jogiyanto (2005) 

2.2.6 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language atau disingkat UML merupakan suatu bahasa 

permodelan visual buat menciptakan software yg dibuat & dibangun 

menggunakan memakai teknik pemrograman berorientasi objek (Sukamto& 

Shalahuddin, 2018). Bagian - bagian menurut UML, yaitu: 

1. Bussiness Use Case Diagram 

Permodelan usaha diagram adalah suatu studi yg menilik mengenai 

organisasi (Sholiq, 2006). Pada permodelan usaha mendeskripsikan suatu 

hubungan proses menurut organisasi menggunakan pihak luar. Pemodelan 

ini bisa memperjelas konteks alur usaha menurut sistem yg akan dibuat. 

Berikut merupakan simbol pada usaha use case diagram tersebut, bisa 

dipandang dalam Tabel 2.3. 

 

 

 

 

 

N A 

C 
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Tabel 2. 3 Simbol Bussiness Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Aktor Bisnis  

Simbol yang menunjukkan seseorang yang 

ada di luar organisasi yang berinteraksi 

dengan kegiatan bisnis organisasi. 

 

Pekerja Bisnis  

Simbol yang menunjukkan peranan di 

dalam organisasi. 

 
Use Case Bisnis 

Model yang menggambarkan proses bisnis 

organisasi. 

 
Relasi Assosiasi  

Menunjukkan relasi antara aktor bisnis 

atau pekerja bisnis dengan use case bisnis. 

 

 

Relasi 

Generalization 

Digunakan ketika ada dua atau lebih aktor 

bisnis, pekerja bisnis, atau use case bisnis 

yang sama. 

Sumber: Sholiq (2006) 

2. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah pendeskripsian sebuah hubungan antara 

satu atau lebih aktor menggunakan sistem keterangan yg akan dibuat. 

Simbol diagram tadi bisa ditinjau pada tabel 2.4 berikut ini. 

Tabel 2. 4 Simbol Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 
Use case Nama Use Case 

 Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat diluar sistem 

informasi. 

 
Asosiasi  

Komunikasi antara actor dan use case 

nama use case

nama actor
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Generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use 

case dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang lebih umum dari lainnya. 

 

 

<<include>> 

 

 

include  

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsinya. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2018) 

 

3. Class Diagram 

Class Diagram atau Diagram kelas mendeskripsikan struktur sistem 

menurut segi pendefinisan kelas - kelas yg akan dibentuk buat membentuk 

sistem. Kelas memiliki sebuah atribut & metode atau operasi. 

a. Atribut merupakan variabel-variabel yg dimiliki sang kelas 

b. Operasi adalah fungsi - fungsi yg dimiliki sang kelas 

Simbol pada group diagram bisa ditinjau dalam tabel 2.5. 

Tabel 2. 5 Simbol Class Diagram 

Simbol Nama Deskripsi 

 

 

Kelas 

Kelas pada struktur sistem. 

 

 
Asosiasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum. 

  Asosiasi 

berarah / 

directed 

association 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain. 

Bersambung 
Tabel Lanjutan 
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 Generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum khusus. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2018) 

4. Sequence Diagram 

Diagram sekuen mendeskripsikan kelakuan objek dalam use case 

menggunakan menggambarkan saat hayati objek & message yg dikirimkan 

& diterima antar objek. Simbol diagram tadi bisa dipandang pada tabel 2.6 

berikut ini. 

 

Tabel 2. 6 Simbol Sequence Diagram 

Simbol Nama Deskripsi 

 Aktor Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat diluar 

sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri. 

 Lifeline Menyatakan kehidupan suatu 

objek. 

 

 

Objek Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan. 

 

 

Waktu Aktif Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan berinteraksi pesan. 

 

<<create>> 

Pesan tipe create Menyatakan suatu objek membuat 

objek lain, arah panah mengarah 

pada objek yang dibuat 

 1 : masukan Pesan tipe send Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan data atau masukan. 

 Pesan tipe return Menyatakan bahwa suatu objek 

nama aktor 

nama objek : 

nama kelas 
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1 : keluaran yang telah menjalankan suatu 

operasi atau metode 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2018) 

5. Activity Diagram 

Menggambarkan workflow (genre kerja) atau kegiatan menurut sebuah 

sistem atau proses bisnis. Simbol diagram tadi bisa ditinjau dalam tabel 2.7 

berikut ini. 

Tabel 2. 7 Simbol Activity Diagram 

Simbol Nama Deskripsi 

 

Status awal 

Status awal aktivitas sistem, 

diagram aktivitas memiliki 

sebuah status awal.  

 

Aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali 

dengan kata kerja. 

 

 
Percabangan / 

decision 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

 Penggabungan / 

join 

 

Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

 
tatus akhir 

 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir. 

  

Swimlane 

Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas terjadi. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2018) 

 

aktivitas 
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6. Statechart Diagram 

Statechart Diagram dipakai buat mendeskripsikan perubahan status 

atau transisi berdasarkan sebuah mesin atau sistem. Simbol diagram tadi 

bisa dicermati pada tabel 2.8 berikut ini. 

Tabel 2. 8 Simbol Statechart Diagram 

Simbol Deskripsi 

Start (Initial State) 
State atau keadaan awal pada saat sistem mulai 

hidup. 

End (Final State) State keadaan akhir dari daur hidup suatu sistem. 

Event 

   Event 

Kegiatan yang menyebabkan berubahnya status 

mesin. 

State 
Keadaan sistem pada waktu tertentu dan bisa 

berubah jika ada yang memicunya. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2018) 

2.2.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD merupakan sebuah 

contoh data atau sebuah contoh jaringan yg menyebutkan mengenai data yg 

tersimpan (storage data) pada sistem secara abstrak. (Ladjamudin, 2005). Simbol 

- simbol dalam ERD bisa dicermati dalam tabel 2.9. 

Tabel 2. 9 Simbol - simbol ERD 

Simbol Deskripsi 

Entitas/ entity 
Entitas merupakan data inti yang akan 

disimpan bakal tabel pada basis data. 

 

Atribut 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas. 

Atribut kunci  

primer 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas dan 

digunakan sebagai kunci akses record 

State 

nama_entitas 

nama_atribut 

nama_kunci

_primer 
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yang diinginkan. 

 

Relasi 

Relasi yang menghubungkan antar 

entitas, biasanya diawali dengan kata 

kerja. 

Asosiasi atau association 

      1                                   0..* 

Penghubung antara relasi dan entitas 

dimana di kedua ujungnya memiliki 

multiplicity kemungkinan jumlah 

pemaikaian. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2018) 

2.2.8 Pengertian Database 

 Menurut Connolly & Begg (2010:65) basis data merupakan gugusan data 

yg bekerjasama secara logis & naratif berdasarkan data yg didesain buat 

memenuhi kebutuhan kabar berdasarkan suatu organisasi. Dalam basis data masih 

ada normalisasi database. Sebelum itu normalisasi merupakan proses 

pengelompokan atribut buat menciptakan entitas yg lebih sederhana,non 

redudancy, & fleksibel. 

Berikut tahap-tahap normalisasi basis data  

1. Unnormalized Form (UNF) 

Bentuk awal sebelum 1NF yaitu Unnormalized Form (UNF) yang 

memiliki kerangkapan data (redundan). 

2. First Normal Form (1NF) 

Pada langkah ini atribut hanya memiliki nilai tunggal,dan atribut 

dengan multi value telah dihilangkan. 

3. Second Normal Form (2NF) 

dalam tahap ini bentuk relasinya adalah dari 1NF dimana setiap atribut 

yang tidak primary key hanya akan bergantung pada full primary key. 

4. Third Normal Form (3NF) 

setiap atribut yang tidak primary key hanya akan bergantung pada non 

primary key yang lain. 

 

nama_relasi 
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5. Boyce and Codd Normal Form (BCNF) 

Pada tahap ini akan melakukakn remove multivalued dependent. 

BCNF terjadi bila ada anomali pada bentuk 3NF jika relasi memiliki 

lebih dari satu candidate key. 

6. Fifth Normal Form (5NF) 

Langkah ini untuk mengatasi jika ada join dependent pemecahan relasi 

sehingga relasi tersebut tidak dapat disatukan kembali. 

 

  


