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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Setelah melakukan penelitian telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang 

memiliki keterkaitan dengan  penelitian lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Carlos Iban, Arismagita dari Universitas Gadjah Mada 

dengan judul “Fun Food Barbeque sebagai Inovasi Produk Food and Beverage Department 

Hotel Neo + Awana Yogyakarta” pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 

inovasi baru terhadap makanan sehingga menjadi lebih menarik. Berdasarkan uraian penulis, 

dapat disampaikan beberapa saran bahwa adanya Event Fun Food Barbeque yang dilakukan oleh 

penulis meningkatkan presentasi produk. Dengan meningkatnya presentasi produk maka 

penggunaan Food Cost akan meningkat berkat inovasi yang ada pada Event Fun Food Barbeque. 

Metode pengambilan data yang dilakukan oleh penulis adalah metode penulisan kualitatif yaitu 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 

menjelaskan kualitas, atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, 

atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. (Iban & 

Arismagita, 2017) 

Selanjutnya peneliti yang dilakukan oleh Anita Swantari, Haryo Wicaksono, dan Filma 

Festivilia dari Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dengan judul “Analisis Food and 

Beverage Controller Terhadap Laba Food and Beverage Department” pada tahun 2017. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase Food and Beverage Cost, kemudian untuk 

mengetahui rata-rata tamu yang mendatangi restoran target penulis, menghitung biaya tenaga 

kerja (Labor Cost), dan menghitung besarnya laba departemen Food and Beverage . Penelitian 

ini merupakan teknik penelitian deskriptif dengan Food and Beverage Department sebagai 

subyek penelitian. Teknik Sampling yang digunakan adalah metode Simple Random Sampling. 

(Swantari & Wicaksono, 2017) 

Berikutnya yang dilakukan oleh Hans Setiawan, Rinabi Tanamal, dan David B. Tonara 

dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra, Surabaya dengan judul “Implementasi Sistem 

Informasi Point of Sales dan Inventory Berbasis Web untuk Retail UD. Mulia Jaya” pada tahun 
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2015. Tujuan dari implementasi ini adalah memberi dukungan kepada target perusahaan penulis 

dan meningkatkan penjualan dengan dukungan sistem informasi. Implementasi sistem dilakukan 

dengan sistem Point of Sales berbasis Web yang membantu UD Mulia Jaya dalam pencatatan 

data/stok barang serta laporan yang dibutuhkan oleh UD Mulia Jaya. Dengan menganalisa 

kebutuhan sistem dapat disimpulkan bahwa Web Based dapat dijalankan di Operating System 

(OS) manapun, kemudian implementasi sistem dapat membantu UD Mulia Jaya dalam 

mengurangi waktu yang diperlukan dalam pencatatan stok, dan juga membantu mengurangi biaya 

karena tidak perlu membayar Overtime untuk pegawai, dan Open Source Software dipilih untuk 

diimplementasi karena lebih mudah dikembangkan untuk kedepannya.(Setiawan, Tanamal, & 

Tonara, 2015)  

Kemudian analisis yang dianalisa oleh Galuh Novinda dari Universitas Diponegoro 

dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Website Terhadap Kepuasan, 

Kepercayaan dan Niat Pembelian Kembali (Studi pada toko online Blibli.com). Salah satu tujuan 

dari analisis ini untuk menganalisa pengaruh kualitas website terhadap kepuasan dan kepercayaan. 

Selain dari pelayanan seller, user interface juga sangat berpengaruh dalam pelayanan penjualan 

online. Bagi seller, tujuan analisis ini yaitu mencari tau tingkat kepuasan dari segi pelayanan, 

kualitas web, terhadap customer. (Novinda, 2017) 

Kemudian peneletian yang diteliti oleh Indah Lestari dan Hendri Irawan dari Universitas 

Budi Luhur, Jakarta Selatan dengan judul “Analisis dan Desain Electronic Customer Relationship 

Management (e-CRM) Berbasis Web Guna Membina Serta Meningkatkan Loyalitas Penyewa 

Studi Kasus: PT. Sari Indah Lestari (SIL) – Mall CBD Ciledug”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

membangun sistem aplikasi CRM untuk memberi kemudahan kepada penyewa / calon penyewa 

yang berinteraksi dengan Mall CBD Ciledug. Pembangunan aplikasi berfungsi dalam peran 

pelayanan, dengan sistem aplikasi CRM maka untuk penyewa maupun calon penyewa akan lebih 

mudah dalam pelayanan keluhan. (Lestari & Irawan, 2017) 

Penelitian selanjutnya diteiliti oleh Fauzi Tri Yuniko, Fitra Kasma Putra dari Universitas 

Dharmas Indonesia dengan judul “Penerapan Teknologi Informasi Web Programing Untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kebijakan Administrasi Kependudukan”. Tujuan 

penelitian sistem ini agar penyampaian informasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Dharmasraya kepada masyarakat dapat lebih cepat tersampaikan. Selain itu, 

dengan sistem ini maka penyampaian informasi tidak lagi terbatas pada jam kerja, masyarakat 

dapat langsung menerima informasi setiap saat. (Yuniko & Putra, 2017) 
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Perancangan yang dirancang oleh Nandang Iriadi, Nia Rosdiana dari Program Studi 

Diploma Teknik Komputer, BSI Jakarta dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penjualan 

Minuman Kemasan Berbasis Web pada Toko Bambu Sejahtera Bekasi”. Tujuan dari perancangan 

ini untuk mengembangkan sistem informasi penjualan berbasis web, kemudian diharapkan 

dengan pengembangan sistem informasi penjualan maka pemasaran produk akan lebih mudah 

dan cepat dilaksanakan. Peran sistem informasi penjualan berbasis web sangat berpengaruh 

dalam proses tingkat penjualan, dari penampilan informasi tentang penjualan minuman, sampai 

dengan tampilan yang memudahkan user dalam menggunakannya.(Iriadi & Rosdiana, 2017)  

Perancangan yang dirancang oleh Islama Ilahiyyah, Muhammad Barja Sanjaya, Ely 

Rosely dari Program Studi D3 Manajemen Informatika, Universitas Telkom dengan judul 

“Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis Web Mobile Studi Kasus: Coffee Pundak 

Bandung”. Tujuan dari perancangan ini yaitu untuk memberikan fasilitas untuk melakukan 

pemesanan sehingga tidak perlu pengeluaran khusus untuk kertas pesanan. Kegunaan dari sistem 

ini yaitu untuk membantu sistem pesanan customer yang kemudian diurutkan pada dapur 

sehingga dapat diatur kerjaan didapur dan tidak berantakan. Selain itu, aplikasi ini juga 

memberikan fitur seperti menghitung pemasukan otomatis dari pesanan-pesanan 

customer.(Ilahiyyah, Barja Sanjaya, & Rosely, 2018) 

Tabel 1  

Rangkuman Tinjauan Pustaka 

No Penulis Judul Keterangan 

1 Carlos Iban 

Arismagita 

Fun Food Barbeque sebagai 

Inovasi Produk Food and 

Beverage Department Hotel Neo + 

Awana Yogyakarta 

Menginovasi makanan agar lebih 

menarik dan penggunaan bahan 

makanan dengan maksimum untuk 

meningkatkan Food Cost. 

2 Anita Swantari 

Haryo Wicaksono 

Filma Festivilia 

Analisis Food and Beverage 

Controller Terhadap Laba Food 

and Beverage Department 

Menghitung laba Food and Beverage 

Cost dengan mengukur persediaan 

makanan dan minuman, persentase 

biaya makanan dan minuman, rata-rata 

tamu, dan persetanse biaya tenaga 

kerja dan departemen Food and 

Beverage. 
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3 Hans Setiawan 

Rinabi Tanamal  

David B. Tonara 

Implementasi Sistem Informasi 

Point of Sales dan Inventory 

Berbasis Web untuk Retail UD. 

Mulia Jaya 

Mempermudah pekerjaan dengan 

menggunakan sistem sehingga 

menghemat biaya dan waktu dalam 

pekerjaan. 

4 Galuh Novinda Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Website 

Terhadap Kepuasan, Kepercayaan 

dan Niat Pembelian Kembali 

Tingkat pelayanan dari user interface 

terhadap customer mempengaruhi 

tingkat kepuasan kepada customer. 

5 Indah Lestari 

Hendri Irawan 

Analisis dan Desain Electronic 

Customer Relationship 

Management (e-CRM) Berbasis 

Web Guna Membina Serta 

Meningkatkan Loyalitas Penyewa 

Studi Kasus: PT. Sari Indah 

Lestari (SIL) – Mall CBD Ciledug 

Membangun sistem untuk 

menyelesaikan masalah dalam 

pelayanan dan keluhan untuk penyewa 

atau calon penyewa kepada pemilik 

PT. Sari Indah Lestari. 

6 Fauzi Tri Yuniko 

Fitra Kasma Putra 

Penerapan Teknologi Informasi 

Web Programing Untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik 

Dalam Bidang Kebijakan 

Administrasi Kependudukan 

Mengirim informasi lebih cepat dan 

ter-update agar orang lain tidak 

ketinggalan informasi dan penyebar 

informasi pun dapat menyebarkan 

informasi dengan waktu efektif 

7 Nandang Iriadi 

Nia Rosdiana 

Perancangan Sistem Informasi 

Penjualan Minuman Kemasan 

Berbasis Web pada Toko Bambu 

Sejahtera Bekasi 

Membangun aplikasi yang bertujuan 

untuk mempromosikan produk 

minuman kemasan berbasis web, dan 

meningkatkan pelayanan dan 

penjualan dengan lebih mudah di 

internet. 

8 Islama Ilahiyyah 

Muhammad Barja Sanjaya 

Ely Rosely 

Aplikasi Pemesanan Makanan dan 

Minuman Berbasis Web Mobile 

Studi Kasus: Coffee Pundak 

Bandung 

Merancang aplikasi untuk 

mempercepat proses pemesanan, 

perhitungan biaya, dan pemasukan 

laporan keuangan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 

manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Soedijono, Fatta, Road, & Catur, 2017)  
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Manfaat adanya sistem informasi yaitu: 

a) Menyajikan informasi guna mendukung pengambilan suatu keputusan.

b) Menyajikan informasi guna mendukung operasi harian.

c) Menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan.

2.2.2 Hotel 

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi 

yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas 

jasa lainnya dimana semua pelayanan diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang 

bermalam di hotel tersebut maupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang 

dimiliki hotel itu.(Aryanto, 2017) 

2.2.3 Webservice 

Webservice adalah aplikasi sekumpulan data(database), perangkat lunak(software), dan 

bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti dengan 

sebuah peratara tertentu. Secara umum, webservice dapat diidentifikasikan dengan menggunakan 

URL seperti hanya web pada umumnya. Namun yang membedakan webservice dengan web pada 

umumnya adalah interaksi yang diberikan oleh webservice. Berbeda dengan URL web pada 

umumnya, URL web service hanya mengandung kumpulan informasi, perintah, konfigurasi, atau 

sintaks yang berguna membangun sebuah fungsi-fungsi tertentu dari aplikasi. (Rosyid et al., 2017) 

2.2.4 Simple Object Access Protocol  (SOAP) 

SOAP merupakan standar komunikasi utama untuk layanan jaringan. Sistem layanan 

SOAP merupakan protocol untuk bertukar informasi dalam lingkungan terdesentralisasi dan 

terdispersi. Sistem layanan SOAP berdasarkan pada XML. Spesifikasi SOAP telah banyak 

diadopsi sebagai protokol standar untuk mengangkut pesan yang diproses oleh layanan jaringan 

protokol. Protokol web dipasang dan tersedia disemua sistem operasi. Secara spesifikasi sistem 

layanan SOAP menentukan cara mengkodekan link HTTP dan file XML sehingga aplikasi dari 

komputer user dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan aplikasi komputer yang lain. 

(Zientarski, 2017) 
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2.2.5 Flowchart 

Flowchart adalah suatu teknik analisa yang digunakan untuk mendeskripsikan beberapa 

aspek dari sistem informasi dalam pola yang jelas, logikal dan ringkas. Keuntungan dari 

penggunaan flowchart adalah representasi dalam bentuk gambar lebih mudah dipahami dan 

membuat lebih mudah dalam menyimpan data interview serta dapat dengan mudah dan cepat 

direvisi. (Sutanto, Setiawan, & Setiabudi, 2017) 

Tabel 2  

Simbol-simbol flowchart 

Simbol Nama Keterangan 

Terminal Sebagai tanda mulai atau selesai dari 

flowchart 

Input / Output Masukan data atau hasil dari sebuah 

proses 

Process Fungsi yang berjalan untuk menjalankan 

sebuah proses 

Decision Pilihan dimana membagi menjadi 2 atau 

lebih jalur 

Flowline Alur proses dari proses satu ke proses 

lainnya. 

2.2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam database berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. 

(Sutanto et al., 2017)  
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Gambar 1 Simbol-simbol ERD, sumber: diunduh dari 

http://ismimiitsme.blogspot.com/2013/11/pengertian-simbol-kardinalitas-dan.html 

2.2.7 Database System 

Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau 

perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode 

tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para user. 

(Santoso & Nurmalina, 2017) 

Penggunaan Database dibedakan berdasarkan cara berinteraksi terhadap sistem, ada 

beberapa tipe yaitu: 

1. Programmer Aplikasi

User berinteraksi dengan database melalui Data Manipulation Language yang 

disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk. 

2. User Mahir (Casual User)

User berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. 

3. User Umum (End User)

User berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program 

aplikasi permanen yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. 

4. User Khusus (Specialized User)

User yang menulis aplikasi database non konvensional, tetapi untuk keperluan 

khusus. 
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2.2.8 XAMPP 

XAMPP merupakan sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis 

PHP dan menggunakan pengolah data MySQL dikomputer lokal XAMPP berperan sebagai 

server web pada komputer user. XAMPP juga dapat disebut sebuah CPanel server virtual, yang 

dapat membantu user melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus 

online atau terakses dengan internet. (Arifianto, Kusuma, & Prasetyo, 2016) 

2.2.9 Notepad++ 

Notepad++ merupakan sebuah text editor yang sangat berguna bagi setiap orang dan 

khususnya bagi para developer dalam membuat program. Notepad++ menggunakan komponen 

Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyuntingkan teks dan berkas kode sumber berbagai 

bahasa pemrograman yang berjalan diatas sistem operasi Microsoft Windows. (Arifianto et al., 

2016) 

2.2.10 MySQL 

MySQL adalah database yang unik untuk melakukan pendekatan yang berbeda untuk menyimpan 

dan mengakses data melalui konsep mesin penyimpanan. Mesin penyimpanan MySQL yang berada ini 

berasal dari  erbagai fitur berbeda yang secara dramatis dapat mempengaruhi pengalaman aplikasi . 

MySQL adalah sebuah  erangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multithread, 

multi-user dengan sekitar 6 juta  nstalasi di seluruh dunia. Beberapa kelebihan MySQL adalah bebas 

download, stabil dan tangguh, fleksibel dengan  berbagai pemrograman serta perkembangan software 

yang cukup cepat. (Lubis & Adrian, 2017)

2.2.11 Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-

side dalam pengembangan Web yang disisipkan pada dokumen HTML. Pengguna PHP 

memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih 

mudah. PHP merupakan software open source yang disebar bebaskan dari situs resmi 

http://www.php.net  . 

PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script sejenis. PHP 

difokuskan pada pembuatan script server-side, yang bisa melakukan apa saja yang dapat 

dilakukan CGI, seperti mengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman web dinamis, 
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dan kemampuan mengirim serta menerima cookies, bahkan lebih daripada kemampuan 

CGI.(Lubis & Adrian, 2017)  

2.2.12 HTML5 

HTML5 merupakan standar baru HTML yang memungkinkan kita untuk membangun 

halaman web yang kaya dan interaktif yang membawa HTML kedalam dunia pengembangan 

aplikasi yang dimulai pada tahun 2004. HTML dibangun dari dasar-dasar teks berbasis web 

untuk menyajikan audio, video dan animasi untuk mengaktifkan fungsionalitas offline, lokasi 

geografis dan penyimpanan lokal dalam database sisi client. Dengan perkembangan HTML5 

memiliki berbagai macam aplikasi berarah multimedia, seperti memutar audio dan video, 

mendukung animasi dari browser tanpa kebutuhan teknologi eksklusif. (Srikanth, 2014) 

2.2.13 Javascript 

Javascript adalah bahasa pemrograman yang bersifat client side. Javascript digunakan 

untuk meningkatkan user experience ketika halaman web diakses atau digunakan. Bahasa 

pemrograman javascript tidak sama dengan java. Javascript menjadi bagian terpenting di setiap 

halaman web pada saat ini, salah satunya penggunaannya adalah pada Google Maps, dimana kita 

bisa menggerakan scroll ke kiri dan kekanan. Meskipun javascript sudah termasuk ke dalam 

setiap web browser, tetapi kita masih membutuhkan program untuk dapat menjalankannya. Yaitu 

dengan menggunakan HTML dan CSS.(Arifianto et al., 2016) 

2.2.14 Asynchronous Javascript and XML (AJAX) 

AJAX merupakan suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi 

web interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian besar interaksi pada komputer 

web surfer, melakukan pertukaran data dengan server dibelakang layar, sehingga halaman web 

tidak harus dibaca ulang secara keseluruhan setiap kali user melakukan perubahan. Hal ini akan 

meningkatkan interaktivitas, kecepatan dan kegunaan. (Anisya & Wandyra, 2016) 

2.2.15 Cascading Style Sheet (CSS) 

CSS merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk mengatur tata letak setiap 

elemen HTML. Dengan menggunakan CSS kita dapat menghemat pekerjaan pengaturan 

antarmuka halaman web, karena HTML hanya mengizinkan untuk pengaturan setiap halaman 
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dan elemen saja. Jadi jika membuat web maka akan sulit untuk melakukan pengaturan halaman 

baik itu warna latar belakang, jenis teks, maupun ukuran teks. (Arifianto et al., 2016) 

2.2.16 Javascript Object Notation (JSON) 

JSON adalah salah satu bahasa markup yang dapat melakukan pertukaran data dimana 

JSON ini dibuat berdasarkan javascript dan pastinya sintaknya lebih ke javascript. Dengan 

membuat sebuah JSON sama halnya dengan kita membuat sebuah object pada javascript itu 

sendiri. Di dalam membuat JSON pasti kita bakal berkenalan dengan yang namanya array pada 

javascript sehingga memudahkan bagi para deveploper/programmer. (Sudirman, 2016) 
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