
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Adapun terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

yang berhubungan dengan aplikasi pemesanan yakni penelitian yang dilakukan 

oleh (Ruse, 2016) yang berjudul Perancangan Aplikasi Pemesanan Lapangan 

Futsal Berbasis Web Di Salatiga,  berhasil merancang sebuah aplikasi yang dapat 

membantu konsumen untuk melihat jadwal lapangan, tidak hanya satu lapangan 

saja tetapi jadwal lapangan di semua tempat futsal yang ada di kota Salatiga, serta 

dapat memesan sesuai waktu yang diinginkan. Aplikasi ini juga dirancang agar 

setiap pemilik lapangan futsal dapat mengatur dan mengelola jadwal serta 

lapangannya masing-masing. Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi 

ini adalah Waterfall. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2015) yang 

berjudul Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web dan SMS Gateway. 

Aplikasi yang dirancang ini mampu menyajikan informasi ketersediaan jadwal 

lapangan kosong kepada para penyewa tanpa harus datang langsung ke lapangan, 

serta membantu penyewa dalam penyewaan jadwal lapangan futsal dengan 

membuat fitur booking lapangan futsal berbasis web dan sms gateway. 

Perancangan aplikasi ini menggunakan metode Waterfall.  

Kemudian penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh 

(Ginting, 2013) dimana penelitian ini berjudul Aplikasi Penjualan Berbasis Web 

(E – Commerce) Menggunakan Joomla Pada Mutiara Fashion. Aplikasi yang 
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dirancang dapat membantu Mutiara Fashion dalam mempromosikan dan menjual 

produk kepada konsumen serta memudahkan dalam pengelolahan data transaksi 

dan pembuatan laporan. Metode yang digunakan dalam merancang aplikasi ini 

adalah metode Waterfall. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2010) yang berjudul 

Sistem Informasi Pemesanan Penggunaan Lapangan Futsal Berbasis Web di 

United Futsal Kudus, berhasil merancang sebuah sistem informasi berbasis web 

untuk pemesanan, pembatalan, dan penjadwalan penggunaan lapangan futsal serta 

memberikan informasi pemesanan lapangan  dan penjadwalan futsal sehingga 

dapat mempermudah pelanggan  untuk melakukan pemesanan lapangan futsal. 

Pramudyatman (2016) merekayasa sebuah aplikasi pemesanan online 

lapangan futsal guna membantu pengelola usaha memberikan informasi yang 

akurat dan mudah diakses oleh pelanggan dan membantu pengelola usaha tersebut 

dalam mengelola data pemesanan dan pembayaran lapangan serta dalam 

pembuatan laporan pendapatan hasil sewa lapangan futsal. Metode yang 

digunakan dalam merekayasa aplikasi ini yakni metode Sistem Sekuensial Linier 

(Waterfall). 

Adapun penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Ruse, 

2016) dengan metode waterfall, dimana penelitian ini bertujuan untuk merancang 

dan membangun aplikasi pemesanan lapangan futsal yang dapat membantu 

konsumen untuk melihat jadwal lapangan, tidak hanya satu lapangan saja tetapi 

jadwal lapangan di semua tempat futsal yang ada di kota Salatiga, serta dapat 

memesan sesuai waktu yang diinginkan. Aplikasi ini juga dirancang agar setiap 
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pemilik lapangan futsal dapat mengatur dan mengelola jadwal serta lapangannya 

masing-masing. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 

membangun sebuah aplikasi pemesanan lapangan futsal yang dapat membantu 

pelanggan untuk melakukan pemesanan lapangan dimana transaksi pemesanan 

dan pembayaran dapat langsung diakukan dalam aplikasi. Hal ini dimungkinkan 

karena adanya fitur topup yang nantinya akan menjadi saldo untuk proses 

transaksi pembayaran . Selain itu aplikasi ini akan dilengkapi dengan fitur chat 

dengan tujuan untuk memudahkan para pelanggan untuk dapat saling bertukar 

informasi. Adapun fitur cetak laporan yang nantinya akan memudahkan pihak 

penglola lapangan untuk merekap data pemesanan per-periode. 

Tabel 2.1. Perbandingan terhadap penelitian sebelumnya 

No 
Nama Judul Penelitian Metode Hasil 

1 
Aryi Adriyan 

Ruse (2016) 

Perancangan 

Aplikasi 

Pemesanan 

Lapangan Futsal 

Berbasis Web Di 

Salatiga 

Waterfall Aplikasi dapat 

menyediakan 

informasi jadwal 

lapangan, serta 

dapat memesan 

sesuai waktu yang 

diinginkan. 

Aplikasi ini juga 

dirancang agar 

setiap pemilik 
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lapangan futsal 

dapat mengatur 

dan mengelola 

jadwal serta 

lapangannya 

masing-masing. 

2 
Alfian Nur 

Rahma (2015) 

Aplikasi 

Penyewaan 

Lapangan Futsal 

Berbasis Web 

dan SMS 

Gateway 

Waterfall Aplikasi ini 

menyediakan fitur 

booking lapangan 

futsal berbasis 

web dan sms 

gateway sehingga 

konsumen dapat 

memesan 

lapangan dengan 

lebih mudah. 

3 
Elizaandayni 

Ginting (2013) 

Aplikasi 

Penjualan 

Berbasis Web (E 

– Commerce) 

Menggunakan 

Joomla Pada 

Mutiara Fashion 

Waterfall Aplikasi dapat 

mempromosikan 

dan menjual 

produk kepada 

konsumen serta 

mampu mengolah 

data transaksi dan 
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pembuatan 

laporan. 

4 
Arifin Adi 

Nugroho 

(2010) 

Sistem Informasi 

Pemesanan 

Penggunaan 

Lapangan Futsal 

Berbasis Web di 

United Futsal 

Kudus 

Waterfall Sistem 

menyediakan fitur 

pemesanan, 

pembatalan, dan 

penjadwalan 

penggunaan 

lapangan futsal 

serta memberikan 

informasi 

pemesanan 

lapangan  dan 

penjadwalan 

futsal 

5 
Ignatius 

Yuliasta 

Pramudyatman 

(2016) 

Rekayasa 

Aplikasi 

Pemesanan 

Online Lapangan 

Futsal 

Sistem 

Sekuensial 

Linier 

(Waterfall) 

Aplikasi mampu 

memberikan 

informasi yang 

akurat dan mudah 

diakses oleh 

pelanggan dan 

dapat mengelola 

data pemesanan 
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dan pembayaran 

lapangan. 

6 
Anderias 

Antonius 

(2017) 

Aplikasi 

Pemesanan 

Lapangan Futsal 

Berbasis Web Di 

Kota Kupang 

Waterfall  

 

2.2 Teori-Teori Penunjang 

2.2.1 Pengertian Internet 

Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang berarti 

hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, 

dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya di seluruh 

dunia dan berisi berbagai macam informasi mulai dari teks, gambar, audio, 

video, dan lainnya dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, 

satelit dan lainnya (Sulhan, 2010). 

 2.2.2 Pengertian Aplikasi Web 

Aplikasi web atau aplikasi berbasis web (web-based application) 

adalah program yang menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi 

dan menyampaikan informasi berbasis web kepada pemakai dalam bentuk 

HTML. (Kadir, 2005).  

Menurut (Tim EMS, 2014) Website merupakan kumpulan halaman 

web yang diletakkan dalam suatu tempat/site/situs yang didalamnya 
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terdapat halaman – halaman web berserta file – file pendukungnya , seperti 

gambar, video, dan file digital lain yang diletakan dalam satu tempat yang 

diidentifikasi melalui nama domain (domain name) dan alamat ip (IP 

address). Halaman web inilah yang ditulis dengan menggunakan standar 

bahasa HTML.  

 2.2.3 E-Commerce 

  a.  Pengertian E-Commerce 

E-commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata 

electronic (elektronik - dalam hal ini berfungsi sebagai media) dan 

commerce (perdagangan – dapat disebut sebagai perdagangan atau 

jual beli). E-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi 

perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan 

internet (Hesananda dan Murya, 2014). Menurut (Nugroho, 2016), 

e-commerce  (electronic commerce) atau perdagangan elektronik 

adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan 

jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, WWW, 

atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan 

transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik dan sistem 

pengumpulan data otomatis. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah 

proses transaksi jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan 

jaringan internet, dimana website digunakan sebagai wadah untuk 

melakukan proses tersebut. 
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  b.  Jenis-Jenis E-Commerce 

1.  B2B (Business to Business) 

E-commerce business to business yaitu bentuk 

interaksi e-commerce yang terjadi antara produsen 

(perusahaan, industri rumah tangga, penyedia barang dan 

jasa) dengan distributor (supplier) dan pengecer. 

Distributor atau pengecer ini kemudian menyalurkan 

produk tersebut ke konsumen masing-masing. Bentuk 

interaksi ini bersifat umum dan tidak langsung berinteraksi 

ke konsumen akhir yang memerlukan barang dan jasa 

tersebut. 

2.  B2C (Business to Costumer) 

Business to costumer merupakan bagian dari e-

commerce yang menekankan pada proses pemesanan, 

pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui akses 

internet. Hal ini berarti bahwa penjual dan pembeli dapat 

langsung bertemu dan berinteraksi secara elektronik, 

memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan.  

3.  C2C (Costumer to Costumer) 

E-commerce costumer to costumer muncul sebagai 

akibat adanya kemajuan di dalam teknologi website, 

sehingga antar pengguna dapat saling berinteraksi satu 
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sama lain dan konten disediakan oleh pengguna itu sendiri. 

Bentuk interaksi aktif ini mempengaruhi juga bentuk e-

commerce yang terjadi. Pada e-commerce costumer to 

costumer, tersedia sebuah website e-commerce dimana 

pengguna dapat menjual produk dan jasa di website 

tersebut, sekaligus dapat mencari produk dan jasa yang 

diinginkannya dan melakukan  interaksi. 

4.  C2B (Costumer to Business) 

Costumer to Business merupakan bentuk e-

commerce yang berkebalikan dengan e-commerce pada 

umumnya, dimana konsumen berperan aktif dengan cara 

memberitahukan kepada khalayak internet mengenai 

kebutuhannya, untuk kemudian satu atau beberapa buah 

perusahaan atau layanan produk dan  jasa akan mencoba 

menawarkan produk dan jasanya, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

5.  B2G (Business to Government) 

E-commerce business to government dimaksudkan 

sebagai bentuk penyesuaian dari jenis e-commecre business 

to business. Yang membedakan adalah pada jenis business 

to government ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak 

bisnis (perusahaan swasta) dalam bentuk penyediaan 

regulasi (aturan yang disepakati bersama), penyediaan 
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media untuk aplikasi bagi pemerintah dan dunia bisnis, 

serta pemberian akreditasi bagi website e-commerce yang 

digunakan oleh pihak atau kelompok bisnis (perusahaan 

swasta) untuk kegiatan e-commerce business to goverment 

ini. 

6.  G2B (Government to Business) 

Government to business merupakan bentuk e-

commerce yang melibatkan pemerintah (government) 

dengan pihak bisnis (perusahaan). Bentuk transaksi ini akan 

melibatkan transaksi penjualan barang, jasa, maupun 

keduanya dalam skala kecil, menengah, hingga skala besar. 

Pemerintah ikut terlibat langsung di dalamnya melalui 

hubungan dengan pihak swasta, agar tercipta sebuah kerja 

sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 

Perantara untuk hubungan antara pemerintah dengan swasta 

tersebut adalah melalui website yang disediakan secara 

online dan mobile. 

7.  G2C (Government to Citizen) 

Government to citizen merupakan e-commerce yang 

melibatkan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah) dengan masyarakat umum (baik pribadi 

maupun kelompok namun bukan dalam bentuk 

perusahaan). Masyarakat umum dalam hal ini menjadi 
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konsumen (pembeli) dan pemerintah menjadi penjual. 

Umumnya bentuk nyata yang sering ditemui dari e-

commerce jenis government to citizen adalah dalam bentuk 

lelang berbasis web dan mobile.   

2.3 Pengertian Futsal 

Futsal adalah sepakbola ruangan. Kata futsal berasal dari kata “fut” yang 

diambil dari kata futbol atau futebol, yang dalam bahasa Spanyol dan Protugal 

berarti sepakbola. Dan “sal” yang diambil dari kata sala atau salao yang berarti 

dalam ruangan. Permainan futsal relatif sama dengan sepakbola pada umumnya, 

hanya ada sedikit perbedaan diantara keduanya. Menurut Yudianto (2009:54) “ 

Futsal adalah permainan jenis sepakbola yang dimainkan oleh 10 orang (masing – 

masing 5 orang), serta menggunakan bola yang lebih kecil dan lebih berat 

daripada yang digunakan dalam sepakbola. Gawang yang digunakan dalam futsal 

juga lebih kecil. 

2.4 Pengertian HTML 5 

Merupakan sebuah bahasa pemrograman markup yang berisi kode-kode 

tag sehingga informasi tersebut dapat ditampilkan di halaman web sehingga dapat 

di buka menggunakan browser seperti Mozilla Firefox atau Microsoft internet 

explorer (Fauziah, 2014). 

2.5 Pengertian PHP(Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan suatu bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk membangun web yang bersifat dinamis. PHP berjalan pada 

sisi server, sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa Server Side Scripting. 
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Artinya bahwa dalam setiap/untuk mejalankan PHP, wajib web server dalam 

menjalankannya. (Saputra dan Agustin, 2012). 

2.6 Basis Data(Database) dan MySQL 

MySQL adalah sebuah program Database Server yang mampu menerima 

dan mengirimkan data secara cepat dengan menggunakan perintah-perintah SQL 

(Structured Query Languange). Di dalam MySQL terdapat 3 sub bahasa yaitu, 

Data Definition Languange (DDL), Data Manipulation Languange (DML) dan 

Data Control Languange (DCL). DDL digunakan untuk membangun obyek-

obyek dalam database seperti tabel dan index, DML digunakan untuk menambah, 

mencari mengubah dan menghapus baris dalam tabel, sedangkan DCL digunakan 

untuk menangani masalah security (keamanan) dalam database (Kadir, 2010). 

2.7 Pengertian XAMPP 

XAMPP merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source, yang 

digunakan sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP 

mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket 

seperti Apache, MySQL, PHP, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, dan fileZilla 

FTP Server. (Riyanto, 2013). 

2.8 Pengertian Jquery 

Merupakan suatu library Javascript yang memungkinkan dalam membuat 

program web pada suatu halaman web tanpa harus menambahkan event ataupun 

properti pada halaman web tersebut. Dengan Jquery, suatu halaman web yang 

menjadi aplikasi web, jika dilihat source-nya akan terlihat seperti dokumen html 
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biasa dalam artian tidak ada kode Javascript yang terlihat langsung yang biasa 

disebut dengan unobstrusive JavaScript programming (Humaira dan Bekti, 2015). 

2.9 Pengertian Javascript 

Merupakan merupakan bahasa scripting yang bekerja disisi client browser 

sehingga website bisa menjadi lebih interaktif. Javasript adalah bahasa scipt yang 

popular di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web browser  

seperti Intenet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape dan Opera. Kode Javascript 

dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan tag script (Sigit, 2011). 

2.10 Diagram Alir (Flowchart) 

Flowchart sistem dibuat untuk menunjukan alur kerja dari suatu sistem 

secara umum. Dengan adanya flowchart sistem, dapat mengidentifikasikan 

permasalahan yang ada pada sistem yang lama  dan menganalisa kebutuhan dari 

sistem tersebut sebagai langkah awal dalam rancangan sistem baru yang baru 

yang akan  dibentuk. Simbol-simbol dalam flowchart dapat dilihat pada tabel . 

Tabel 2.2 Simbol Flowchart 

Simbol Pengertian Keterangan 

 

     

 Terminator  untuk 

memulai dan mengakhiri 

program 

 

 

Dokumen 

(Document) 

Menunjukan dokumen 

sebagai yang digunakan 

untuk merekam data 

terjadinya suatu transaksi 
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Garis aliran 

(flow line) 

Menunjukan arus data 

antar simbol/proses 

 

 

Decision Menunjukan pilihan yang 

akan dikerjakan atau 

keputusan yang harus 

dibuat dalam proses 

pengolahan data 

 

 

Pertemuan garis 

alir 

Menunjukan dua garis 

alir bertemu dan salah 

satu garis mengikuti arus 

lainnya 

 

 

Proses Proses yang dilakukan 

computer 

 

Catatan Digunakan untuk 

menggambarkan catatan 

akuntansi yang 

digunakan untuk 

mencatat data yang 

direkam sebelumnya 

didalam dokumen atau 

formulir 

 

 

 

Penyimpanan/St

orage 

Menunjukan akses 

langsung perangkat 

penyimpanan/storage 

pada disket   

 

 

2.11 Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan suatu model logika atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan di mana asal data dan ke mana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan 
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interaksi antara data yang disimpan dan proses yang disimpan dan proses yang 

dikenakan pada data tersebut. Simbol-simbol yang digunakan di DFD dapat 

dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Simbol DFD 

 

2.12 Entity Relattionship Diagram (ERD) 

Entity Relattionship Diagram (ERD) merupakan model yang berisi 

komponen-komponen himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan 

atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta. Simbol-simbol ERD yang 

digunakan dalam sistem : 

 Tabel 2.4 Bentuk Notasi Dalam E-R Diagram 

Bentuk Notasi Nama Notasi Arti 

 Persegi Panjang Himpunan Entitas 
E 
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 Belah Ketupat Himpunan Relasi  

 Elips Atribut Sebagai Key 

 Link Arus Data 

 

R 


