
11

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori mengenai sistem

2.1.1 Pengertian sistem

Secara umum, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem mengandung

dua pengertian utama yaitu :

1. Merupakan suatu kesatuan dari beberapa subsistem atau elemen

definisi yang menekankan pada komponen atau elemennya. Definisi

yang menekankan pada komponennya menerangkan bahwa sistem

adalah komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang saling

berinteraksi, dimana masing-masing bagian tersebut dapat bekerja

secara sendiri-sendiri (independen) atau bersama-sama serta saling

berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran

sistem tersebut dapat tercapai secara keseluruhan.

2. Merupakan suatu prosedur untuk mencapai tujuan definisi yang

menekankan prosedurnya. Definisi yang menekankan pada

prosedurnya : sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelasaikan suatu sasaran
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tertentu.[http://www.poltektegal.ac.id/files/download/rekayasasistemin

formasi/PrykSI_1.pdf]

2.1.2 Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunya karakteristik atau sifat-sifat tertentu,

menurut Al-Bahra bin Ladjamudin (2005 : 3) dalam bukunya yang

berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi antara lain sebagai

berikut:

1. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling

berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu

kesatuan. Komponen- komponen sistem atau elemen- elemen

sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian- bagian dari

sistem.

Setiap subsistem mempunyai karakteristik dari sistem yang

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem

secara keseluruhan.

2. Batasan Sistem

Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi

antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan

lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem

dipandang sebagai suatu kesatuan dan menunjukkan menunjukkan

ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.

3. Lingkungan luar Sistem
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Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun

diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

Lingkungan luar yang dapat bersifat menguntungkan dan juga

merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan

energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan

dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus

ditahan dan dikendalikan, jika tidak maka akan mengganggu

kelangsungan hidup dari sistem.

4. Penghubung Sistem

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu

subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini

kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke

subsistem lainnya. Kelaran dari satu subsistem akan menjadi

masukkan untuk  subsistem lainnya melalui penghubung. Dengan

melalui penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan

subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam system.

Masukkan dapat berupa masukan perawatan dan masukkan sinyal

maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem

tersebut dapat berjalan. Sinyal input adalah energi yang di proses

untuk mendapatkan keluaran dari sistem.
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6. Keluaran Sistem

Keluaran (output) adalah energi yang diolah dan diklasifikasikan

menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan

mesukkan untuk subsistem yang lain.

7. Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem

itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah

masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem

Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran, kalau sistem tidak

mempunyai sasaran maka sistem tidak akan ada. Suatu sistem

dikatakan berhasil bila mencapai sasaran atau tujuannya. Sasaran

sangat berpengaruh pada masukan dan keluaran yang dihasilkan.

2.1.3 Klasifikasi Sistem

Sistem juga dapat diklasifikasikan menurut Al-Bahra bin Ladjamudin

(2005 : 6) menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu bentuk integrasi

antara satu komponen dengan komponen lainnya. Karena sistem memiliki

sasarn yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada didalam

sistem tersebut.

Oleh karena itu sistem dapat diklasifikasikan kedalam beberapa sudut

pandang. Seperti contoh sistem yang bersifat abstrak, sistem alamiah,

sistem yang bersifat deterministik dan sistem yang bersifat terbuka dan
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tertutup. Adapun penjelasan lebih detail dan rinci akan dipaparkan

dibawah ini.

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik.

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide

yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologi, yaitu sistem

yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dan

Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik.

Misalnya sistem komputer, sisem operasi, sistem penjualan, dan lain

sebagainya.

2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan

manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses

alam tidak dibuat oleh manusia (ditentukan dan tunduk kepada

kehendak sang pencipta alam). Misalnya sistem putaran bumi, sistem

pergantian siang dengan malam, sistem kehidupan umat manusia.

Sistem buatan manusia adlah sistem yang dirancang oleh manusia.

Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi manusi dengan

mesin disebut dengan human-machine system atau ada yang

menyebutkan man-machine system. Sistem informasi merupaka

contoh man-machine system. Karena manyangkut penggunanaan

komputer yang berinteraksi dengan manusia.

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic system)

dan sistem tak tentu (probabilistik system). Sistem tertentu beroperasi

dengan dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Dikatakan
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sistem yang deterministik adalah sistem yang tidak pernah mengenal

dan menganut prinsip demokrasi (suara terbanyak adalah suara

tuhan), karena dalam sistem komputer misalnya seberapa banyaknya

data yang salah yang dimasukkan (menjadi input), maka hasilnya

tetap akan salah, sebaliknya satu saja data salah, maka hasilnya satu

data tersebut akan menjadi benar. Sistem tak tentu adalah sistem

yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena

mengandung unsur probabilitas. Sistem sosial, sistem politik, dan

sistem demokrasi merupakan sistem yang probilitas/ tak tentu, dalam

sistem politik kondisi masa depannya tidak bisa diprediksi bahkan

dalam waktu beberapa jam saja sudah berupa, kawan menjadi lawan

dan lawan yang selalu dihujat berubah menjadi kawan dan didukung

habis-habisan.

4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem terbuka.

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara

sistematis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luar. Secara

teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem

yang benar-benar tertutup, yang ada hanya relatively close system

(secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup). Sistem terbuka

adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan

luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran

untuk lingkungan luar atau substansi yang lain. Karena sistem
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sifatnya terbuka dan terpengaruh lingkuangan luarnya, maka suatu

sistem harus mempunyai suatu pengendalian yang baik. Sistem yang

baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatif tertutup

karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan terbuka

hanya untuk pengaruh yang baik saja.

2.1.4 Pelaku Sistem

Pelaku sistem yaitu orang atau individu yang terlibat dalam suatu

sistem. Para pelaku sistem tersebut yaitu :

1. Pemakai

Pada umumnya ada tiga kelompok pemakai sistem, yaitu operasional,

pengawas dan eksekutif.

2. Manajemen

Umumnya terdiri dari tiga jenis manajemen, yaitu manajemen pemakai

yang bertugas menangani pemakaian dimana sistem baru diterapkan,

manajemen sistem yang terlibat dalam pengembangan sistem itu

sendiri dan manajemen umum yang terlibat dalam strategi perencanaan

sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Kelompok

manajemen biasanya terlibat dengan keputusan yang berhubungan

dengan orang, waktu dan uang.

3. Pemeriksa

Ukuran dan kerumitan sistem yang dikerjakan dan bentuk alami

organisasidimana sistem tersebut diimplementasikan dapat

menentukan kesimpulan perlu tidaknya pemeriksa. Pemeriksa biasanya
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menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran-ukuran standar

yang dikembangkan pada banyak perusahaan sejenis.

4. Penganalisa sistem

Fungsi-fungsinya antara lain sebagai :

a. Arkeolog : yaitu yang menelusuri bagaimana sebenarnya sistem

lama berjalan, bagaimana sistem tersebut dijalankan dan segala

hal yang menyangkut sistem lama.

b. Inovator : yaitu yang membantu mengembangkan dan membuka

wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain.

c. Mediator : yaitu yang menjalankan fungsi komunikasi dari semua

level, antara lain pemakai, manajer, programmer, pemeriksa dan

pelaku sistem yang lainnya yang mungkin belum punya sikap dan

cara pandang yang sama.

d. Pimpinan proyek : Penganalisa sistem haruslah personil yang lebih

berpengalaman dari programmer atau desainer. Selain itu

mengingat penganalisa sistem umumnya ditetapkan terlebih

dahulu dalam suatu pekerjaan sebelum yang lain bekerja, adalah

hal yang wajar jika penanggung jawab pekerjaan menjadi porsi

penganalisa sistem.

5. Pendesain sistem

Pendesain sistem menerima hasil penganalisa sistem berupa kebutuhan

pemakai yang tidak berorientasi pada teknologi tertentu, yang
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kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan

dapat diformulasikan oleh programmer.

6. Programmer

Mengerjakan dalam bentuk program dari hasil desain yang telah

diterima dari pendesain.

7. Personel pengoperasian

Bertugas dan bertanggungjawab di pusat komputer misalnya jaringan,

keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetakan dan

backup. Pelaku ini mungkin tidak diperlukan bila sistem yang berjalan

tidak besar dan tidak membutuhkan klasifikasi khusus untuk

menjalankan sistem.

2.2 Pengertian Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012 : 22) informasi adalah data yang telah

diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses

pengambilan keputusan.

Informasi juga disebut data yang diproses atau data yang memiliki arti.

Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga

meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakannya.

2.2.1 Siklus Informasi

Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima

kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan
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melakukan suatu tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang

lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan

ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model hingga

kembali menghasilkan suatu informasi dan terus menerus akan berulang

hingga membentuk siklus informasi (information circle) atau disebut juga

siklus pengolahan data.

2.2.2 Kualitas Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012 : 33) kualitas dari informasi tergantung

dari tiga hal yaitu :

1. Akurat (accurate)

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau

menyesatkan.

2. Tepat waktu (timelines)

Informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambar.

Informasi yang usang tidak akan mempuyai nilai lagi, karena

informasi merupakan landasan didalam pengambilan keputusan.

3. Relevan (relevance)

Informasi tersebut mempuyai manfaat untuk pemakainya, relevansi

informasi setiap orang berbeda.

2.2.3 Nilai Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012 : 31) nilai informasi didasarkan atas

sepuluh sifat yaitu :
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1. Mudah diperoleh

Sifat ini menunjukan kemudahan dan kecepatan untuk meperoleh

informasi.

2. Luas dan lengkap

Sifat ini menunjukan kelengkapan isi informasi. Hal ini tidak hanya

mengenai volumennya, akan tetapi juga mengenai keluaran informasi.

3. Ketelitian

Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan

keluaran informasi.

4. Kecocokan

Sifat ini menunjukan seberapa baik keluaran informasi dalam

hubungannya dengan permintaan para pemakai.

5. Ketepatan waktu

Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui, lebih pendek dari

siklus untuk mendapatkan informasi.

6. Kejelasan

Sifat ini menunjukan tingkat kejelasan informasi, informasi hendaknya

terbebas dari istilah-istilah yang tidak jelas.

7. Keluwesan

Sifat ini berhubungan dengan apakah informasi tersebut dapat

digunakan untuk membuat lebih dari suatu keputusasn, tetapi juga

apakah dapat digunakan untuk lebih dari seseorang pengambil

keputusan
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8. Dapat Dibuktikan

Sifat ini menunjukan sejauh mana informasi itu dapat diuji oleh

beberapa pemakai hingga sampai didapatkan kesimpulan yang sama.

9. Tidak ada prasangka

Sifat ini berhubungan dengan ada tidaknya keinginan untuk mengubah

informasi tersebut guna mendapatkan kesimpulan yang telah diarhakan

sebelumnya.

10.Dapat diukur

Sifat ini menunjukan hakikat informasi yang dihasilkan oleh sistem

informasi formal.

2.2.4 Kegunaan Informasi

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2013 : 9) kegunaan Informasi

adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan

keputusan tentang suatu keadaan.

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2013 : 13) sistem informasi dapat

didefinisikan sebagai berikut :

a. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-

komponen dalam organisasiuntuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan

informasi.
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b. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan

memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau untuk

mengendalikan organisasi.

c. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan

pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan

laporan-laporan yang diperlukan.

2.3.1 Komponen Sistem Informasi

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2013 : 14) terdapat 5 komponen

dalam sistem informasi, diantaranya :

1. Hardware

a. Peralatan penyimpanan data

Disk merupakan salah satu perangkat penyimpanan datayang

paling sering digunakan. Disk diorganisasikan berupa silinder –

silinder dengan tiap permukaan terdapat head yang ditumpuk

secara vertical. Head terdiri dari beberapa Track. Track terbagi

menjadi sector-sektor.

b. Peralatan input dan Output

1. Peralatan Input

Peralatan input merupakan alat yang digunakan untuk menerima

input (Energi yang dimasukan kedalam suatu sistem yang dapat

berupa signal input atau maintenance input). Signal input dapat

berupa energi yang akan diolah oleh sistem, sedangkan maintenance
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input merupakan energi yang akan digunakan untuk mengolah

signal input.

2. Peralatan Output

Peralatan Output merupakan suatu alat keluaran/tampilan suatu data

setelah mengalami proses. Output yang dihasilkan dari pengolahan

data digolongkan  kedalam 4 bentuk yaitu, tulisan, image (gambar),

symbol yang hanya dapat dibaca oleh komputer, suara.

c. Peralatan Komunikasi data

Komunikasi data adalah satu bagian dari ilmu komunikasi yang

mengkhususkan diri pada penyampaian informasi yang berupa teks

dan gambar.

2. Software

Software merupakan kumpulan dari perintah/fungsi yang ditulis dengan

aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas

tertentu.

3. Data

Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih

lanjut untuk menghasilkan informasi. Himpunan data akan memiliki sifat

yang unik, antara lain sebagai berikut.

a. Saling berkaitan (Interrelated)

Data – data tersebut akan saling berkaitan/terintegrasi dan tersimpan

secara teroganisir di dalam suatu media penyimpanan.

b. Kebersamaan (Shared)



25

Data yang terintegrasi tersebut dapat diakses oleh berbagai macam

pengguna/orang tetapi hanya satu yang dapat merubahnya yaitu

Database Administrator (DBA).

c. Terkendali (Controlled)

Data yang terintegrasi tersebut hanya dapat diubah oleh seorang

Database Administrator (DBA).

4. Prosedur

Prosedur menghubungkan berbagai perintah, dan aturan yang akan

menentukan rancangan dan penggunaan sistem informasi.

5. Manusia

Manusia adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan sistem informasi

seperti operator, pemimpin sistem informasi dan sebagainya.

Gambar 2.1 Lima Komponen Sistem Informasi

(sumber : Al-Bahra Bin Ladjamudin. 2013:15. Analisis dan Desain Sistem

Informasi. Graha Ilmu. Yogyakarta).
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2.3.2 Manfaat Sistem Informasi

Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi

transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah

satu produk dan pelayanan mereka.

Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan

persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang

yang tersedia.

2.4 Deskripsi Teoritis

Deskripsi teoritis adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan

suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep

gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan

nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses

hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara

hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu. Dengan menyelam jauh

ke dalam deskripsi teori, akan diketahui kekuatan dan kelemahan suatu teori.

2.4.1 Penentuan Harga Jual

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori mengenai Penentuan Harga Jual

1. Pengertian Harga Jual

Harga jual adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.

Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan

produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang

maksimal.  Hansen dan Mowen (2001:633) mendefinisikan “harga jual
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adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada

pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau

diserahkan”.  Menurut Mulyadi (2001:78) “pada prinsipnya harga jual

harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar.

Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah mark-up”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah

sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi

suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang

diinginkan perusahaan, karena itu untuk mencapai laba yang

diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk

menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang

tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang

sesuai dengan kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat

memberikan kepuasan kepada konsumen.

2. Sasaran Penetapan Harga

Para pemasar berusaha untuk mencapai sasaran tertentu melalui

komponen- komponen penetapan harga. Beberapa perusahaan

mencoba untuk meningkatkan keuntungan dengan menetapkan harga

rendah untuk menarik bisnis baru. Menurut Boone dan Kurtz

(2002:70) ada empat kategori dasar atau sasaran penetapan harga,

yaitu:

1. Profitabilitas

2. Volume
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3. Tingkat kompetisi

4. Prestis

A. Sasaran profitabilitas

Sebagian besar perusahaan mengejar sejumlah sasaran

profitabilitas dalam strategi penetapan harganya. Para pemasar

mengerti bahwa laba diperoleh dari selisih pendapatan dan

beban. Dan juga pendapatan merupakan harga jual dikalikan

dengan jumlah yang terjual. Berbagai teori ekonomi mendasari

prinsip maksimalisasi keuntungan (profit maximization). Akan

tetapi pada kenyatannya prinsip ini masih sulit diterapkan.

Maka banyak perusahaan beralih pada sasaran profitabilitas

yang lebih sederhana, yaitu Target Return Goal, dimana

perusahaan menetapkan harga dengan tingkat profitabilitas

yang diinginkan sebagai pengembalian finansial atas penjualan

ataupun investasi.

B. Sasaran volume

Pendekatan yang lain dalam strategi penetapan harga disebut

maksimalisasi penjualan (sales maximization), para manajer

menetapkan tingkat minimum profitabilitas yang dapat diterima

dan kemudian menetapkan harga yang akan mengahasilkan

volume penjualan tertinggi tanpa menyebabkan laba turun di

bawah level itu. Strategi ini memandang ekspansi penjualan

sebagai suatu prioritas yang lebih penting bagi posisi
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persaingan jangka panjang perusahaan daripada laba jangka

pendek.

C. Tingkat Kompetisi

Sasaran penetapan harga ini hanyalah untuk menyamakan

harga dengan pesaing. Jadi perusahaan berusaha untuk

menghindari perang harga dengan tidak menekankan elemen

harga dari bauran pemasaran dan memfokuskan usaha

persaingannya pada variabel selain harga seperti menambah

nilai, meningkatkan kualitas, mendidik konsumen, dan

menciptakan hubungan.

D. Sasaran Prestis

Pengaruh harga pada prestis membuat sebuah harga menjadi

relatif tinggi untuk mengembangkan dan menjaga sebuah citra

dari kualitas dan eksklusivitas. Para pemasar menetapkan

sasaran tersebut karena mereka mengakui peran harga dalam

mengkomunikasikan citra suatu perusahaan dan produk-

produknya.

3. Sasaran Penetapan Harga Jual

Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan mempengaruhi

pendapatan perusahaan dan pada akhirnya tingkat laba. Perusahaan

menentukan harga jual produknya dengan tiga dasar pertimbangan

yaitu biaya produksi, suplai persediaan, dan harga persaingan.
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A. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi

Pada strategi ini, perusahaan menentukan harga untuk sebuah

produk dengan mengestimasi biaya per unit untuk memproduksi

produk tersebut dan menambahkan suatu kenaikan. Jika metode

ini digunakan, perusahaan harus mencatat semua biaya yang

melengkapi produksi sebuah produk dan diupayakan agar harga

tersebut dapat menutupi semua biaya tersebut.Sebuah strategi

harga harus menghitung skala ekonomis. Bagi produk atau jasa

yang berada di dalam skala ekonomis, harga harus cukup rendah

agar dapat mencapai volume tingkat penjualan yang tinggi

sehingga biaya produksi mengalami penurunan.

B. Penentuan harga berdasarkan suplai persediaan

Pada umumnya perusahaan cenderung menurunkan harga jika

mereka harus mengurangi persediaan.

C. Penentuan harga berdasarkan harga pesaing

Penentuan harga berdasarkan harga pesaing dibagi atas tiga yaitu:

1. Penentuan harga penetrasi, dimana perusahaan menentukan

harga yang lebih rendah dari harga pesaing agar dapat

menembus pasar. Keberhasilan penentuan harga penetrasi

tergantung pada seberapa besar tanggapan konsumen terhadap

penurunan harga dan juga perusahaan tidak perlu menggunakan

strategi ini bila produknya tidak elastis terhadap harga karena
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kebanyakan konsumen tidak akan beralih ke produk pesaing

untuk mengambil keuntungan dari harga yang lebuh rendah.

2. Penentuan harga defensive, dimana perusahaan menurunkan

harga produk untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Selain

itu beberapa perusahaan juga menurunkan harga untuk

menyerang pesaing baru yang masuk ke dalam pasar, disebut

dengan biaya predatori.

3. Penentuan harga prestis, harga prestis ditentukan dengan tujuan

untuk memberikan kesan lini terbaik bagi produk perusahaan.

Perusahaan yang memiliki diversifikasi bauran produk akan

menggunakan strategi penetrasi harga pada beberapa produk

dan penentuan harga prestis untuk produk lainnya.

(Sumber:repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18225/4/Ch

apter%20II.pdf)

2.5 Perangkat Lunak Pendukung

Perangkat lunak yang digunakan untung membangun perancangan sistem

informasi ini diantaranya :

2.5.1 Sublime

Sublime Text 2 adalah sebuah code editor bagi para Developers yang

multiplatform karena bisa digunakan di 3 operating sytem yaitu Windows,

Linux, dan Mac. (Sumber: Website Sublime)
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2.5.2 MySQL

Menurut Bunafit Nugroho (2004:140), MySQL merupakan pemrograman

atau sistem manajemen database (kumpulan data yang terstruktur) yang

menggunakan basis bahasaSQL (Structured Query Language). MySQL

merupakan sistem manajemen database yang dapat diandalkan dan

penggunaannya mudah untuk dipahami. MySQL didesain untuk

menangani database yang besar dengan cepat, memiliki tingkat keamanan

dan konektivitas yang tinggi.

2.5.3 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang menggabungkan 3 perangkat

lunak yaitu, apache, phpmyadmin dan mysql ke dalam satu paket.

XAMPP mempunyai kelebihan untuk bisa berperan sebagai webserver

dengan menggunakan apache untuk simulasi pengembangan website,

sehingga bagi pengembang website dapat mempresentasikan ke pihak lain

secara langsung dari komputer, tanpa harus terkoneksi ke internet.

XAMPP juga dilengkapi dengan fitur manajemen basisdata phpmyadmin,

sehingga bagi para pengembang website dapat mengembangkan website

berbasis database secara mudah. (Sumber: Website Resmi XAMPP)

2.5.4 PHP

Menurut Bunafit Nugroho (2004:139) ada beberapa pengertian PHP. PHP

berarti PHP Hypertext Preprocesor. Ini merupakan bahasa yang hanya

dapat berjalan pada server yang hasilnya dapat ditampilkan pada klien.

Interpreter PHP dalam mengeksekusi kode PHP pada sisi server (disebut
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server-side) berbeda dengan mesin maya Java yang mengeksekusi

program pada sisi klien (client-side).  PHP merupakan bahasa standar

yang digunakan dalam dunia web site. PHP adalah bahasa program yang

berbentuk script yang diletakkan di dalam server web. Jika kita lihat dari

sejarah, mulanya PHP diciptakan dari ide Rasmus Lerdof yang membuat

sebuah script perl. Script tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk

digunakan sebagai program untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, kemudian

dikembangkan lagi sehingga menjadi sebuah bahasa yang disebut

“Personal Home Page”. Inilah awal mula munculnya PHP sampai saat ini.

2.5.5 CSS Bootstrap

Bootstrap merupakan sebuah framework CSS dari twitter, yang

menyediakan kumpulan komponen-komponen antarmuka dasar pada web

yang telah dirancang sedemikian rupa untuk digunakan bersama-sama.

Selain komponen antarmuka, Bootstrap juga menyediakan sarana untuk

membangun layout halaman dengan mudah dan rapi, serta modifikasi

pada tampilan dasar HTML untuk membuat seluruh halaman web yang

dikembangkan senada dengan komponen-komponen lainnya.

Mengutip pencipta Bootstrap, Bootstrap dibuat untuk memberikan

sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk membangun website

sederhana dengan mudah. Lisensi yang digunakan oleh Bootstrap yaitu

lisensi Apache 2.0, sebuah lisensi yang sangat terbuka sehingga kita dapat

dengan bebas dan mudah menggunakan Bootstrap, tanpa perlu khawatir

akan ancaman legal dari Twitter atau pihak lainnya.


