
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Informasi 

Al-Bahra (2005) mendefinisikan Sistem Informasi sebagai berikut : 

a. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam 

organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.  

b. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan 

informasi bagi pengambil keputusan dan / atau untuk mengendalikan organisasi. 

c. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. 

B. Website 

Word Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan layanan yang 

paling sering digunakan dan memiliki perkembangan yang sangat cepat karena dengan 

layanan ini kita bisa menerima informasi dalam berbagai format (multimedia). Untuk 

mengakses layanan WWW dari sebuah komputer (yang disebut WWW server atau web 

server) digunakan program web client yang disebut web browser atau browser. Jenis-jenis 

browser yang sering digunakan adalah: Netscape Navigator dari Netscape Communication, 

Internet Explorer dari Microsoft, Mosaic buatan NSCA, Arena, Lynx, dan lain-lain. 

Pada awalnya aplikasi web dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 

yang disebut HTML dan protokol HTTP. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah source 

code seperti PHP dan ASP ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan HTML.  

C. HTML 

HTML (HyperText Markup Language) adalah format data yang digunakan untuk 

membuat dokumen hypertext yang dapat dibaca dari suatu platform komputer lain tanpa perlu 

melakukan perubahan apa pun. 

D. PHP 

PHP (PHP Hypertext Prepocessor) adalah bahasa scripting yang menyatu dengan 

HTML dan dijalankan pada server side, artinya semua sintaks yang akan dijalankan pada 

server sedangkan yang dikirim ke browser hanya hasilnya saja. Hal ini memungkinkan 



sekuritas aplikasi terjaga dengan baik karena klien tidak dapat melihat kode sumber dari 

tampilan yang dilihatnya. 

E. MySQL 

MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan 

mengirimkan data dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah standar SQL 

(Struktured Query Language). SQL adalah bahasa permintaan database terstruktur yang 

dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel dalam database maupun 

merelasikan antar database (Bunafit Nugroho, 2005). 

F. Keunggulan Kompetitif 

Keunggulan kompetitif (competitive advantage) adalah suatu kemampuan 

perusahaan untuk bersaing lebih unggul dibandingkan kompetitor. Menurut Porter, bisnis 

dapat dikembangkan untuk mengarah kepada competitive advantage dengan menggunakan 

salah satu dari dua strategi: low cost strategy atau differentiation strategy. 

Low cost strategy memfokuskan pada terciptanya low cost relatif terhadap pesaing. 

Sedangkan differentiation strategy memfokuskan pada penciptaan keunikan dalam 

pandangan pelanggan. Keunikan produk dapat diciptakan dengan berbagai pendekatan, 

seperti brand loyalty, superior customer service, dealer network, desain dan fitur produk, 

atau teknologi. 

G. Kearifan Lokal 

Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia terdiri dari dua kata, 

yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat, sementara wisdom sama 

dengan kebijaksanaan. Dengan demikian maka dapat dipahami, bahwa pengertian kearifan 

lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-padangan setempat atau (lokal) 

yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakatnya. 

 


