
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

A. Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas 

yang diinginkan pengguna. Jika ingin mengembangkan program aplikasi sendiri, 

maka untuk menulis program aplikasi tersebut, dibutuhkan suatu bahasa 

pemrograman, yaitu language software, yang dapat berbentuk assembler, 

compiler maupuninterpreter. Jadi language software merupakan bahasanya dan 

program yang ditulis merupakan program aplikasinya(Safaat dan Nazruddin, 

2012).

B. Adobe Dreamweaver CS4

Dreamweaver merupakan software HTML, editor profesional untuk 

mendesain web  secaravisual,  mengelola  situs  atau  halaman  web,  selain  itu  

juga  dapat digunakan  sebagai  media penulisan  bahasa  pemrograman  web.  

KemampuanDreamweaver  berinteraksi  denganbeberapa  bahasa  

pemrograman  seperti  :  PHP, ASP, dan JavaScript memberikan fasilitas 

maksimal(Madcoms, 2011).

C. Database

Database adalah file data yang saling berhubungan dan diorganisasi 

sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mendapat dan memproses data. 

Lingkungan sistem database menekankan data yang tidak tergantung 

(independent data) pada aplikasi yang akan menggunakan data.
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Sebuah database harus dibuat dengan rapi, agar semua data yang 

dimasukan sesuai dengan tempatnya. Sebagai contoh, sebuah perpustakaan 

penyimpanan buku dikelompokan berdasarkan jenis atau kategori-kategori 

tertentu, misalnya buku komputer, buku pertanian, kemudian dikelompokan lagi 

berdasarkan abjad . ini dilakukan agar setiap pengunjung dapat dengan mudah 

mencari dan mendapatkan buku yang dicari (Wahana Komputer, 2006).

D. Mysql

MySQL merupakan databasemultiuser yang menggunakan bahasa 

Structure Query Languane (SQL). MySQL dalam operasi client-server, melibatkan 

server-daemon MySQL di sisi server dan berbagai macam program, serta library 

yang berjalan di sisi client. MySQL mampu menangani data yang cukup besar. 

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses server database. 

Bahasa ini awalnya dikembangkan IBM, tetapi telah diadopsi dan digunakan 

sebagai standar industri. Dengan menggunakan SQL, proses akses database 

menjadi lebih friendly. Dalam konteks SQL, informasi umumnya tersimpan 

dalam tabel-tabel yang secara logis merupakan struktur dua dimensi yang terdiri 

atas baris-baris data yang berada dalam satu atau lebih kolom. Baris pada tabel 

sering disebut entitas dari data, sedangkan kolom sering disebut atribut atau 

field. Keseluruhan tabel itu dihimpun dalam suatu kesatuan yang disebut 

database (Wahana Komputer, 2005).

E. Personal Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP merupakan bahasa pemrograman server side yang paling populer 

dan banyak digunakan. Pada awalnya PHP memiliki singkatan Personal Home 

Page toll yang pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdford. Namun sekarang PHP 
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sudah dibuat dan dilengkapi oleh banyak pihak sehingga mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Singkatanya juga telah berubah menjadi 

singkatan berulang yakni PHP Hyper Text Prepocessor(Wirawan, 2009).

F. Penelitian-Penelitian Sejenis Yang  Pernah Dilakukan

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian sejenis tentang aplikasi 

penjualan knalpot:

1. Penelitian yang dilakukan Wiharjanto, (2012)dengan judul perancangan 

sistem penjualan tunai berbasis web sebagai sarana informasiproduk bagi 

konsumen pada PT. warna AC. Hasil penelitianya adalah Dokumen dan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam  sistem  penjualan  tunai  pada  

Perusahaan Warna  AC  meliputi  Laporan  Penjualan,Laporan Penerimaan 

Kas.

Dalam aplikasi yang saat ini dibuat terdapat laporan pemesanan masuk, 

laporan pemesanan lunas per periode dan pertanggal agar mempermudah 

dalam pencarian transaksi pada tiap tanggalnya.

2. Penelitian yang dilakukan Nore, (2013)dengan judul perancangan sistem 

informasi penjualan dan pemesanan produk berbasis web. Konsumen dapat 

memesan produk pada CV.Richies ini dimana saja yang terhubung dengan 

jaringan internet, konsumen hanya perlu melakukan login, memilih produk 

dan melakukan pemesanan.

Dalam aplikasi yang saat ini dibuat, konsumen juga dapat melakukan 

pemesanan dimana saja dengan pc yang terhubung dengan internet, 

konsumen cukup melakukan login dan dapat melakukan pemesanan barang.
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3. Penelitian yang dilakukan Supardiansyah (2014) dengan judul  system

informasi penjualan batik berbasisi web untuk meningkatkanpenjualan pada 

CV. Batik jaya. Konsumen dapat melihat berbagai macam jenis dan motif 

kain batik yang beraneka ragam sehingga konsumen diharapkan akan 

tertarik untuk melakukan pembelian, Konsumen dapat melakukan 

pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan.

Dalam aplikasi yang saat ini dibuat konsumen juga melakukan transfer ke 

rekening perusahaan dengan sudah di total antara harga barang dan ongkos 

kirimnya.
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