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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan dengan 

Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Penerimaan Baju Laundry pada CV Jimi Jaya 

Makmur. Di bagian ini terdapat teori yang mendukung dalam analisa, perancangan, dan 

pembuatan aplikasi. 

3.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

3.1.1 Sistem   

 Sistem adalah kesatuan elemen yang memiliki keterkaitan (Taufik, 2002). 

Definisi sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 2009). Definisi lainnya menjelaskan 

bahwa sistem sebagai suatu jaringan kerja prosedur yang saling berhubungan, 

sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen 

mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu (Sutabri, 2013). Beberapa komponen sistem dapat digabung 

menjadi satu unit, kelompok atau komponen sistem dengan fungsi tertentu. Komponen 

sitem ini bisa dilihat, dianggap, atau memang dirancang untuk berfungsi mandiri sebagai 

modul sistem (terlepas dari sistem tapi masih berkaitan dengan sistem yang menjadi 

induk) (Murphy & Udjulawa, 2013)
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3.1.2 Informasi 
 

Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk 

digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Sutabri, 2013). Informasi ibarat darah yang 

mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting dalam suatu 

organisasi (Murphy & Udjulawa, 2013). Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan 

menjadi luruh, kerdil dan akhirnya berakhir. Informasi mendapatkan sumber dari data-data. 

Menurut (Jogiyanto, 2009), data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian 

dan kesatuan nyata. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat 

yang tertentu. 

3.1.3 Sistem Informasi 
 

Menurut (Sutabri, 2013), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 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 

laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Menurut (Jogiyanto, 2009), sistem 

informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-

orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian. 

3.1.4 Perangkat Lunak 

 Menurut (O'Brien, 2005), perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk 

memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah 

kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer sedangkan prosedur adalah perintah yang 

dibutuhkan pengguna dalam memproses informasi. Menurut (Wardani, 2012), perangkat lunak 

merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang 

disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun 

catatan-catatan yang diperlukan komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. 
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3.1.5 Website 

 Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal 

maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page dan link dalam website 

memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik diantara page 

yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca 

melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan 

aplikasi browser lainnya (Hakim & Musalini, 2004) 

3.2 Laundry  

Laundry atau Binatu adalah fasilitas di mana pakaian dicuci dan dikeringkan. Binatu biasa 

menggunakan mesin cuci otomatis yang disebut sebagai laundromat atau merk dagang umum. 

Dengan perkembangan model busana dan aneka pernak perniknya, misalnya jenis-jenis pakaian 

yang memiliki banyak motif yang tidak mudah untuk mencuci sendiri dan berbagai jenis 

perlengkapan lainnya seperti pelayanan cuci handuk, cuci sepatu, cuci selimut, cuci badcover, cuci 

bonea, cuci tas dan lain-lain. Dengan perkembangan kain serta modelnya maka pencucian dan 

perawatanya menjadi sulit, disinilah jasa laundry mulai diperlukan dan saat ini perkembangan usaha 

laundry semakin maju. 

 

Jasa laundry bukan hanya sekedar tempat mencuci melainkan sebagai tempat perawatan 

pakaian agar lebih bersih dan awet, dan factor serba instant serta praktis menjadi trend bagi 

masyarakat saat ini. 

Begitu pentingnya keberadaan laundry saat ini maka bisnis ini begitu berkembang pesat. 

Kalau jaman dulu jasa laundry masih dikelola oleh kebanyakan dihotel hotel tapi saat ini baik 

kalangan bermodal atau masyarakat umum mulai memanfaatkan jasa laundry.  (Parfum Laundry 

FreshLab by Simply Fresh, 2017) 



11 
 

 
 

3.3 Tools Pemrograman 

3.3.1 Framework Codeigniter 

Codeigniter merupakan salah satu dari sekian banyak framework PHP yang ada. Codeigniter 

dikembangkan oleh Rick Ellis (http://www.ellislab.com). Tujuan dari pembuatan framework 

Codeigniter ini menurut user manualnya adalah untuk menghasilkan framework yang akan dapat 

digunakan untuk pengembangan proyek  pembuatan  website  secara  lebih  cepat  dibandingkan  

dengan  pembuatan website  dengan  cara  koding  secara  manual,  dengan  menyediakan  banyak  

sekali pustaka  yang dibutuhkan dalam pembuatan website, dengan antarmuka yang sederhana   

dan struktur logika untuk mengakses pustaka yang dibutuhkan. Codeigniter  membiarkan kita untuk 

memfokuskan diri pada pembuatan website dengan   meminimalkan pembuatan kode untuk 

berbagai tujuan pembuatan website. Fitur-fitur yang dimiliki oleh Codeigniter diantaranya:  

1. Sistem berbasis Model View Controller 

2. Kompatibel dengan PHP versi 4 

3. Ringan dan Cepat.  

4. Terdapat dukungan untuk berbagai basis data.  

5. Mendukung Active Record Database.  

6. Mendukung form dan validasi data masukan.  

7. Keamanan dan XSS filtering.  

8. Tersedia pengaturan session.  

9. Tersedia class untuk mengirim email. 

10. Tersedia  class  untuk  manipulasi  gambar  (cropping,  resizing,  rotate  dan  lain-lain). 

11.  Tersedia class untuk upload file. 

12. Tersedia class yang mendukung transfer via FTP.  

13. Mendukung lokalisasi bahasa.  

14. Tersedia class untuk melakukan pagination (membuat tampilan perhalaman).  
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15. Mendukung enkripsi data.  

16. Mendukung benchmarking.  

17. Mendukung caching.  

18. Pencatatan error yang terjadi.  

19. Tersedia class untuk membuat calendar.  

20. Tersedia class untuk mengetahui user agent, misalnya tipe browser dan sistem operasi 

yang digunakan pengunjung. 

21.  Tersedia class untuk pembuatan template website.  

22. Tersedia class untuk membuat trackback.  

23. Tersedia pustaka untuk bekerja dengan XMP-RPC. 

24. Menghasilkan clean URL.  

25. URI routing yang felksibel.  

26. Mendukung hooks, ekstensi class dan plugin.  

27. Memiliki helper yang sangat banyak jumlahnya.      

3.3.2 XAMPP 

XAMPP adalah singkatan yang masing-masing hurufnya adalah:  

X : Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti Windows, Linux, Mac OS,dan 

Solaris. 

A: Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web 

yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. jika 

diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan,maka dapat saja suatu database diakses 

terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang dihasilkan.  

M: MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut SQL yang merupakan 

kepanjangan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan 
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untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database 

beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus 

data yang berada dalam database. 

P: PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman 

untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat 

halaman web yang bersifat dinamis. Sistem manajemen basis data yang sering digunakan bersama 

PHP adalah MySQl. namun PHP juga mendukung sistem manajemen database Oracle, Microsoft 

Access, Interbase, d-base, PostgreSQL, dan sebagainya.  

P:  Perl, bahasa pemrograman. 

 


