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 BAB II 

LANDASAN TOERI 

 

2. 1  Tinjauan Pustaka 

 Berikut ini merupakan beberapa penelitian sebelumnya mengenai sistem 

informasi manejemen pemasaran dan penjualan. Penelitian yang berkaitan dengan 

sistem informasi manjemen  tersebut adalah sebagai berikut :  

 Penelitian yang dilakukan Adiputra (2015). Bidang yang diangkat adalah 

pemasaran jasa rafting, menggunakan Code igniter sebagai framework, dan dengan 

menggunakan basis yaitu web base. 

 Penelitian yang dilakukan Diaputra (2014). Bidang yang diangkat adalah 

pemasaran jasa makanan, menggunakan Codeigniter sebagai framework, dan 

dengan menggunakan basis yaitu web base. 

 Penelitian yang dilakukan Dwipraja (2014). Bidang yang diangkat adalah 

pemasaran dan distribusi costumer good , menggunakan Codeigniter sebagai 

framework, dan dengan menggunakan basis yaitu web base. 

 Dari tiga penelitian di atas dilakukan perbandingan dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

NO Judul Penelitian Studi 

Kasus 

Bidang 

yang di 

angkat 

Frame 

work yang 

digunakan 

Basis yang 

digunakan 

1 Sistem Informasi 

Manajemen 

Penjualan Sepeda 

Motor bekas di 

Balikpapan 

UD. Arya 

Motor 

Penjualan 

Motor 

Bekas 

Codeigniter Web Base 

2 Sistem Informasi 

Manajemen UKM 

Jasa Katering  

 

CV. Fitria Pemasaran 

Jasa 

Makanan  

Codeigniter Web Base 

3 Sistem Informasi 

Manajemen 

Usaha Jasa 

Rafting  

Magelang 

Adventure 

Pemasaran 

Jasa 

Rafting 

Codeigniter Web base 

4 Sistem Informasi 

Manajemen 

Penjualan dan 

distribusi produk 

consumer goods  

CV. Adi 

Jober 

Boyolali 

Penjualan 

dan 

ditribusi 

consumer 

goods 

Codeigniter Web base 

 

2. 2  Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen 

 Dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang akan diterapkan 

pada UD. Arya motor pengembang menjadikan beberapa landasan teori sebagai 

acuan untuk menentukan apakah sistem yang di terapkan dapat dikatakan sebagai 

sistem informasi manajemen atau tidak berdasarkan teori-teori sebagai berikut. 

2.2.1 Definisi Sistem 

 Sistem merupakan sebuah alur skema yang saling berhubungan sahingga 

terangkai menjadi sebuah sistem informasi. Skema sederhana yang membentuk 

sebuah sistem informasi terdiri dari alur input, proses dan output. Sistem 

didefiniskan sebagai satukesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau 

sub sistem yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan (Hartono, 1999). 

 Ada beberapa komponen yang membetuk sebuah sistem, komponen- 

komponen itu adalah sebagai berikut :  
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1. Tujuan 

Setiap sistem harus memiliki tujuan. Jika suatu sistem tidak memiliki tujuan 

maka sistem tersebut menjadi tidak terarah dan tidak terkendali 

2. Masukan 

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan 

selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. 

3. Proses  

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari 

masukan menjadi keluaran. 

4. Keluaran 

Keluaran merupakan hasil dari pemprosesan pada sistem yang kemudian 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang lebih berguna. 

5. Kontrol  

Kontrol merupakan komponen pada sistem yang bertugas untuk mengawasi 

segala tugas-tugas yang dilakukan. 

6. Batas  

Batas sistem adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

2.2.2 Definisi Sistem Informasi 

 Sistem informasi merupakan suatu kombinasi komponen baik fisik dan non 

fisik yang telah memiliki nilai dan saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan 

di dalam perencanaan dan pengendalian (Hartono, 1999). 

 Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen- komponen 

pembentuknya, berikut ini merupakan komponen sistem informasi : 

1. Perangkat keras, mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan 

printer. 

2. Perangkat lunak atau program, sekumpulan interuksi yang memungkinkan 

piranti-piranti fisik dapat memproses data. 

3. Prosedur, aturan yang ditentukan atau dipakai untuk mewujudkan sebuah 

sistem yang dapat mengolah data dan mecapai keluaran yang diinginkan. 
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4. Sumberdaya manusia, semua orang yang bertanggung jawab dalam 

mengembangan sistem informasi. 

5. Basis data, sekumpulan tabel yang saling terhubung satu dengan yang 

lainnya dan berfungsi untuk menyimpan data. 

6. Jaringan dan komunikasi data, merupakan sistem yang ada dan 

memungkinkan semua data yang ada dapat saling terhubung. 

2.2.3 Definisi Sistem Informasi Manajemen 

 Sistem informasi manajemen merupakan suatu kombinasi komponen baik 

fisik maupun non fisik yang bertanggung jawan mengumpulkan dan mengolah data 

untuk menghasilkan informasi untuk diteruskan dan mendukung manajemen di 

dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. 

 Manfaat sistem informasi manajemen antara lain (Anis, 2011): 

1. Meningkatkan aksesbilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat 

bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. 

2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan 

sistem informasi secara kritis. 

3. Mengembangkan proses perancangan yang efektif. 

4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung 

sistem informasi. 

5. Mengatisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari 

sitem informasi dari teknologi baru. 

6. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi –

transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah 

satu produk atau pelayanan mereka. 

2.3  Rekayasa Perangkat Lunak 

 Sistem informasi manajemen merupakan salah satu dari bagian rekayasa 

perangkat lunak. Untuk menentukan tingkat efesiensi dan efektifitas dari sistem 

pengembangan sistem pada UD. Arya Motor, pengembangan harus mengacu pada 

teori-teori mengenai rekayasa perangkat lunak tersebut. Berikut ini merupakan 

landasan teori mengenai rekayasa perangkat lunak 
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2.3.1 Definisi Rekayasa perangkat lunak 

 Rekayasa perangkat lunak telah dikenal sebagai bidang ilmu sejak tahun 

1960-an. Oleh karena itu masih relatif baru, maka Rekayasa perangkat lunak ini 

belum memiliki banyak dasar-dasar ilmiah. Sebenarnya para pakar perangkat lunak 

ini tidak setuju dengan definisi rekayasa perangkat lunak itu sendiri (Ladjamudin, 

2006). Terdapat beberapa definisi rekayasa perangkat lunak diantaranya adalah : 

1. Sebagai disiplin managerial dan teknis yang berhubungan dengan 

penemuan sistematik, produksi dan maintenance sistem perangat lunak yang 

berkualitas tinggi, disampaikan pada waktu yang tepat serta memiliki harga 

yang mahal. 

2. Suatu proses evolusi dan pemanfaatan alat dan teknik untuk pengembangan 

perangkat lunak. 

3. Penetapan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa dalam rangka 

mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis yaitu perangkat lunak yang 

terpercaya dan bekerja efisien pada mesin (komputer). 

 Rekayasa perangkat lunak juga pada dasarnya terdiri dari komponen-

komponen perangkat lunak yang berbentuk program dengan tugas sebagai berikut: 

1. Membuat suatu desain aplikasi yang ada dilingkungan tugas atau pekerjaan. 

2. Membuat deadline berupa pendahuluan, perumusan masalah, analisis, 

desain, dan kesimpulan. 

2.3.2 Tujuan Rekayasa Rerangkat Lunak  

 Rekayasa yang dilakukan terhadap perangkat lunak memiliki beberapa 

tujuan (Pressman, 2001) diantaranya adalah : 

1. Biaya produksi rendah 

Komponen biaya pengembangan suatu perangkat lunak dapat dibagi dalam 

tiga bagian seperti terlihat pada gambar 2.1.  
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2. Kinerja program yang tinggi 

Kinerja program akan dipengaruhi oleh keandalan perangkat keras, dan 

kebutuhan penggunanya yang ingin lebih baik. 

3. Portabilitas yang tinggi  

Portabilitas suatu perangkat lunak dipengaruhi oleh kemampuan transfer 

perangkat lunak dari suatu enis komputer ke komputer lainnya dengan biaya 

usaha yang ninimum, mengurangi ketergantungan hanya pada suatu 

pemasok saja, dan lebih bersifat nonteknis atau politis dari pada teknis. 

4. Biaya perawatan yang rendah 

Perbaikan tehadap suatu perangkat lunak membutuhkan waktu. Perubahan 

perangkat lunak juga membutuhkan waktu. Perawatan terhadapsuatu 

perangkat lunak membutuhkan usaha yang butuh perhatian yang cukup 

besar, sehingga dapat mengurangi biaya perawatan pentahapan 

pengembangan perangkat lunak. 

5. Keandalan sistem dan penyerahan tepat waktu 

Dalam merekayasa perangkat lunak dibutuhkan suatu kegiatan sistem yang 

berkelanjutan. Aplikasi yang berbeda membutuhkan tingkat keandalan yang 

berbeda pula. Target akhir dari seluruh pekerjaan tersebut adalah dapat 

menghasilkan keluaran yang berdaya guna bagi pemakai dan tepat waktu. 

2.4  Framework PHP 

 Code Igniter merupakan salah satu dari sekian banyak framework PHP yang 

dikembangkan oleh Rick Ellis. Code igniter dibuat dengan tujuan agar dapat 

membantu mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi website berbasis 

php dibandingkan dengan menulis semua kode program dari awal. Code igniter 

Analisis  

dan desain  1/3 

1/3  

1/6  Coding 

coding 

Testing 

Gambar 2.1 Komponen biaya pengembangan suatu perangkat 
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membiarkan pengembang untuk memfokuskan diri pada pembuatan website 

dengan meninimalkan pembuatan kode untuk berbagai tujuan pembuatan website. 

 

  


