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2.1. Penelitian Terdahulu  

No  Judul Penelitian  Tujuan penelitian Hasil penelitian 

1 

Siregar, V. M. M. 

(2018). Sistem 

Informasi Pembelian 

Dan Penjualan Pakaian 

Pada Galoenk Distro 

Pematangsiantar. JurTI 

(Jurnal Teknologi 

Informasi), 1(2), 219-

227 [2]. 

 

Tujuan dari penelitian ini 

yaitu mengetahui sistem 

informasi pembelian dan 

penjualan  yang berjalan 

saat ini di Galoenk distro 

Pematangsiantar sehingga 

dapat diketahui 

permasalahan yang ada di 

sistem informasi tersebut 

agar pendataan proses 

transaksi pembelian dan 

penjualan lebih efisien. 

Hasil dari penelitian ini yaitu 

Sistem Informasi Pembelian dan 

Penjualan Pakaian pada Galoenk 

Distro Pematangsiantar sangat 

membantu pihak toko khususnya 

dalam proses penyimpanan data 

transasksi pembelian dan penjualan 

pakaian. Sistem Informasi 

Pembelian dan Penjualan Pakaian 

pada Galoenk Distro 

Pematangsiantar telah 

meningkatkan kinerja toko dalam 

membuat laporan pembelian dan 

penjualan pakaian 

2 

Hardiyana, B. (2013). 

SISTEM INFORMASI 

PEMBELIAN DAN 

PENJUALAN OBAT 

(Studi Kasus: Apotek 

Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk merancang 

dan membangun suatu 

sistem informasi 

pembelian dan penjualan 

Hasil dari peneltitian ini yaitu 

Dengan adanya sistem informasi 

pembelian dan penjualan obat, 

maka masalah pengendalian stok 

obat yang ada di apotek bisa 



Adi Cipta Parma). 

JAMIKA-Jurnal 

Manajemen 

Informatika UNIKOM, 

3. [3]. 

 

obat di Apotek Adi Cipta 

Parma Cimahi guna 

menunjang aktivitas 

transaksi pembelian dan 

penjualan obat, sehingga 

nantinya diharapkan dapat 

membantu dalam 

mengelola stok obat, 

transaksi pembelian dan 

penjualan obat, serta 

membuat laporan. 

diatasi, karena segala bentuk proses 

transaksi dihubungkan dengan 

database yang saling terintegrasi. 

Dan juga dengan adanya sistem 

informasi pembelian dan penjualan 

obat, maka pembuatan laporan 

menjadi lebih mudah karena hanya 

perlu menggunakan salah satu 

fasilitas yang ada pada sistem 

informasi ini serta dengan adanya 

sistem informasi pembelian dan 

penjualan obat, maka penanganan 

obat kadaluarsa menjadi lebih baik, 

salah satunya dikarenakan adanya 

fasilitas membuat retur 

pengembalian obat kadaluarsa ke 

pemasok. 

 

2.2. Definsi Sistem 

 Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu [4]. 

2.3. Definisi Informasi 

 Informasi adalah sekumpulan data yang akan diolah menjadi suatu bentuk yang akan 

lebih berguna dan lebih berguna bagi yang menerimanya untuk mengambil keputusan untuk 



masa sekarang maupun masa yang akan datang. Suatu informasi dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya [5]. 

2.4. Definsi Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam sebuah organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengelolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari sebuah organisasi [6]. 

Sistem informasi (information system) atau disebut juga dengan processing system atau 

Information processing system atau information – generating system.Sistem Informasi adalah 

:“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahantransaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan - 

laporanyang diperlukan [7]. 

2.5. Pembelian 

 Pembelian adalah serangkaian kegiatan penyediaan macam, jumlah spesifikasi/kualitas 

produk maupun bahan baku sesuai ketentuan/policy yang berlaku di institusi yang 

bersangkutan [8]. 

2.6. Persediaan 

 Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, bahan dalam proses yang dimiliki 

perusahaan dagang dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut”. Kesimpulannya 

adalah bahwa persediaan merupakan suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu dari 

sumber daya yang ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala 

kemungkinan yang terjadi baik karena adanya permintaan maupun ada masalah lain [9]. 



2.7. Penjualan 

 Penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana 

penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang 

sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati [10]. 

2.8. Web 

 Menurut Arief Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen – dokumen 

multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya menggunakan protocol HTTP 

(hyper text transfer protocol) dan untuk mengakses nya menggunakan perangkat lunak yang 

disebut browser [11].  

2.8.1  PHP  

 Menurut Arief Php adalah Bahasa server-side-scripting yang menyatu dengan html 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Php dirancang untuk membuat halaman web 

yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan 

permintaan terkini [12]. 

2.8.2. MySQL 

 Menurut Arief MySQL yaitu Salah satu dari banyak jenis database server dan secara 

luas digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber 

dan pengolahan data – datanya [12]. 

2.8.3 Xampp 

 Menurut Nugroho (2013:1), XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat 

Anda pakai untuk belajar pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL. Di dalam folder 

utama Xampp, terdapat beberapa folder penting beserta dengan fungsinya yang berbeda-beda, 

yang dijelaskan sebagai berikut  : 

1. Apache, merupakan folder utama dari Apache Webserve. 



2. Htdocs, folder utama untuk menyimpan data-data web, baik PHP maupun HTML biasa. 

3. Manual, Berisi subfolder yang di dalamnya terdapat manual program dan database, 

termasuk manual PHP dan MySQL. 

4. MySQL, folder utama untuk database MySQL Server 

5. PHP, folder utama untuk program PHP [13]. 

2.9. Busana Muslim/Muslimah 

 Definisi busana muslim merupakan busana yang berfungsi sebagai penutup aurat dan 

berfungsi sebagai penunjang penampilan dan keindahan dalam berbusana atau berpakaian. 

Busana muslim merupakan busana yang mengikut aturan norma agama Islam [14]. 

2.9.1 Mukena 

 Menurut Bilqis, S. M., Bross, N., & Haq, B. N. (2020) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Perancangan Mukena UKM DW Kreasi Untuk Muslimah” yang mengutip KBBI 

mukena/mu·ke·na/ n kain selubung berjahit (biasanya berwarna putih) untuk menutup aurat 

wanita Islam pada waktu shalat; telekung [15]. 

 


