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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Studi 

Tinjauan studi berguna bagi peneliti untuk dijadikan sebagai pedoman 

penelitian yang selanjutnya akan dibuat, karena dengan adanya penelitian 

sebelumnya akan memudahkan peneliti sesuai dengan topik pembahasan. 

Penelitian terkait dengan Penerapan Sistem E-monitoring Harga Kebutuhan 

Pokok Di Pasar yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya 

adalah : 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi 

Informasi harga Produk Pangan dan Sembako Di Pasar Kab. Karawang yang 

diteliti oleh April Lia Hananto dan Bayu Priyatna memperoleh sebuah masalah 

yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat kabupaten Karawang dalam 

menerima informasi terhadap harga sembako yang tiba – tiba naik dan turun, pada 

penelitian ini peneliti menggunakan metode prototype dengan menggunakan 

software Development Life Cycle (SDLC) dan memperoleh hasil sebagai berikut 

:  bahwa dalam mengumpulkan data yang valid memerlukan kerja sama dengan 

dinas perdagangan daerah Karawang, lalu petugas dapat menghimbau relawan 

pedagang dan stakeholder untuk berkontribusi dalam menginformasikan harga 

sembako kepada masyarakat mealui sebuah system. [5] 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Pemodelan UML Sistem 

Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang ( Studi Kasus : Distro Zhezha 

Pontianak ) yang ditulis oleh Ade Hendini, pada penelitian tersebut bahwa pelaku 

bisnis mempunyai banyak cabang toko yang tersebar di seluruh Kalimantan barat 

sehingga membuat pebisnis sulit memantau penjualan dan stok barang pada msing 

masing toko, sehingga  peneliti membuat sebuah sistem monitoring penjualan dan 

stok barang pada tiap cabang untuk memudahkan pelaku bisnis untuk memantau 

tiap cabang di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalaha metode analis terhadap sistem yang sedan berjalan dan dari penelitian ini 

mempero;eh hasil sebagai berikut : Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya 

sistem informasi monitoring penjualan dan stok barang ini mempermudah 
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pebisnis dalam melakukan pemantauan terhadap setiap cabang toko dan 

dapat membantu pelaku usaha dalam menentukan keputusan dari informasi yang 

didapat dalam tiap-tiap cabang. [6] 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul E-Monitoring Harga Sembako 

Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin yang 

diteliti oleh Juansyah permasalahan yang didapat pada penelitian ini adalah 

masyarakat kurang mengetahui fluktuasi harga  dari setiap sembako dan belum 

adanya penyebaran harga senbako yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan 

perinduatrian kabupaten Musi Banyuasin secara langsung. Dan memperoleh hasil 

sebagai berikut : pembangunan system E-monitoring berhasil diselesaikan dengan 

metode pengembangan V-Model yang merupakan perpanjangan dari metode 

waterfall dan berhasil diuji dengan metode blackock testing pada dinas 

perdagangan Kabupaten Musi dan Banyuasin, dengan adanya implementasi 

system E-Monitoring harga sembako ini proses monitoring harga sembako serta 

penyebaran informasi kepada masyarakat banyuasin menjadi lebih efisien. [7] 

Pada penelitian sebelumnya  yang berjudul Sistem Informasi Komoditas 

Pasar di Kota Manado Berbasis Android yang diteliti oleh Ester Kojongian, Hans 

F. Wowor, Stanley D.S. Karouw, Permasalahan yang dihadapi peneliti pada 

penelitian ini yaitu kurangnya informasi mengenai harga pangan dan informasi 

mengenaipasar tradisional di kota Manado, dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi berupa perkembangan 

harga komoditas di pasar pada Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode  

Rapid Aplication Development ( RAD ) dan Pada penelitian ini memperoleh 

kesimpulan yaitu aplikasi ini mampu memberikan informasi berita tentang pasar 

di kota Manado dan juga memberikan informasi mengenaiharga pangan, metode 

Rapid Aplication Development (RAD) dapat digunakan untuk membangun 

aplikasi mobile berbasis android. Aplikasi ini juga dapat berjalan dengan baik 

pada semua perangkat android. [8] 

Pada buku yang berjudul Indikator Ekonomi kabupaten Jepara 2018/2019 

yang di tulis oleh Martesa Husna Laili, SST, M.S.E  pada buku ini menjelaskan 

bahwa sector pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian, baik pada pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa negara, 
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pemenuhan kebutuhan pangan maupun penyerapan tenaga kerja. Di Kabupaten 

Jepara, kontribusi sector pertanian dalam pembentukan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara menempati urutan ketiga setelah sector 

industry dan sector perdagangan. Sector pertanian juga berfungsi sebagai 

penghasil makanan pokok untuk mengurangi ketergantungan pangan kepada 

pasar dunia. Dengan semakin banyak berkurangnya ketergantungan pangan dari 

hasil impor maka dari itu akan meningkatkan ketahanan pangan sehingga 

stabilitas ekonomi semakin meningkat. Selain itu sector pertanian juga merupakan 

penyedia bahan baku utama untuk keperluan industri, khususnya industri 

pengolahan makanan dan minuman. [9] 

Sampai saat ini beras masih merupakan makanan pokok bagi sebagian 

besar penduduk Indonesia, tidak terkecuali kabupaten jepara. Oleh karena itu 

komoditas beras menjadi peranan penting dalam perekonomian masyarakat 

Kabupaten Jepara. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 

harus diimbangi dengan meningkatnya produksi padi dan kebutuhan pokok yang 

sebagai sumber utama kebutuhan pangan. Ketidakseimbangan antara jumlah 

penduduk dengan kebutuhan pangan akan memberikan dampak negative terhadap 

berbagai kehidupan, baik social, ekonomi dan sebagainya. 

 

Gambar 2.1 : Gambar produksi padi 

Dari gambar diatas terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016 produksi padi sawah di Kabupaten Jepara menunjukkan kecenderungan 

meningkat. Namun setelah tahun 2016 terjadi penurunan produksi hingga tahun 

2018. Pada tahun 2018 produksi panen padi di Kabupaten Jepara tercatat sebesar 

240.976 ton gabah kering, pada tahun 2018 produksi gabah kering menurun 
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hingga 8,14 persen dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang mencapai 

262.327 ton.  

Selama kurun waktu lima tahun terakhir produksi padi terbesar terjadi 

pada tahun 2016 dan yang terkecil terjadi pada tahun 2014. Naik turunnya 

produksi padi selama kurun waktu lima tahun terakhir dipengaruhi dengan naik 

turunnya luas lahan panen, berikut merupakan grafik naik turunnya lahan panen 

padi pada tahun 2014 sampai tahun 2018 di Kabupaten Jepara. 

 

Gambar 2.2 : Gambar luas lahan Penen padi 

Dari gambar diatas terlihat bahwa luas panen padi terbesar terjadi paha 

tahun 2016 dengan mencapai luas panen 46.494 hektar, sedangkan luas panen 

terkecil terjadi pada tahun 2014 dengan mencapai luas panen 38.833 hektar. 

Pada buku yang berjudul Statistik Daerah Kabupaten Jepara 2018 yang 

ditulis oleh Drs. Suryokoco pada buku ini menyajikan berbagai informasi yang 

menggambarkan kondisi serta perkembangan social ekonomi daerah Kabupaten 

Jepara yang dikemas dalam bentuk table-tabel dan Analisa sederhana, dilengkapi 

dengan ilustrasi perkembangan maupun perbandingan berupa grafik – grafik pada 

setiam pokok pembahasan. [10] 

Pada buku ini dijelaskan bahwa produksi padi di Kabupaten jepara 

meningkat pada tahun 2016 dan mengalami penurunan sebanyak 4,19 persen pada 

tahun 2017. Dari 273.821 ton pada tahun 2016 dan menjadi 262.327 ton pada 

tahun 2017. Dan tanaman lain yang menurun produksinya adalah ketela pohon, 

kacang kedelai, ketela rambat, kacang tanah dan kacang hijau, sedangkan jagung 
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produksinya meningkat disbanding tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar 66,14 

persen, dari 57.671 ton ditahun 2016 menjafi 98.818 ton d tahun 2017. 

Sedangkan di sektor peternakan jumlah ternak besar yang dipotong pada 

tahun 2017, mengalami penurunan diantaranya jenis ternak sapi potong, kerbau, 

kambing, dan domba. Jumlah ternak sapi potong yang dipotong mengalami 

penurunan 1,68 persen, kambing 15 persen dan domba 6,62 persen. 

 Sebagai wilayah dengan potensi laut, produksi, produksi di sector 

perikanan sangat potensial untuk dikembangkan. Sector perikanan laut 

merupakan salah satu sector yang cukup penting menyumbang dalam 

perekonomian di Kabupaten Jepara. 

Produksi ikan laut bsah pada tahun 2017 mengalami penurunan 

disbanding tahun sebelumnya, dari 10.867 ton ditahun 2016 dan menjadi 8.541 

ton di tahun 2017. Nilai produksi ikan laut basah pada tahun 2017 mencapai 42,79 

Miliar Rupiah. 

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus menerus. Inflasi merupakan salah satu indikasi stabilitas ekonomi. Laju 

inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat berdampak pada perekonomian 

masyarakat. 

Pada tahun 2017, perhitungan indeks harga konsumen sebagai dasar 

perhitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2012. Inflasi di tahun 2017ntercatat 

sebesar 2,83 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 

3,45 persen. Tingkat inflasi jepara masih dibilang rendah dibandingkan dengan 

tingkat inflasi di Jawa Tengah maupun Nasional. 

Laju Inflasi bulanan pada tahun 2017 terlihat sangat berfluktuasi. Inflasi 

tertinggi terjadi pada bulan juni sebesar 1,43 persen dan terendah sebesar -0.41 

persen terjadi pada bulan agustus. 

Bila dilihat menurut penyebabnya, menurunnya stabilitas tingkat harga di 

Kabupaten Jepara pada tahun 2017 disebabkan oleh kelompok perumahan, 

transportasi dan Pendidikan, hal ini ditunjukkan oleh tingginya laju inflasi 

kelompok pengeluaran tersebut masing masing sebesar 6,46 persen, 1,72 persen, 

dan 1,65 persen. Inflasi terendah terjadi dikelompok makanan jadi yaitu sebesar 
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0,79 persen. Sedangkan kelompk pengeluaran kesehatan mengalami deflasi 

sebesar 0,13 persen. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan buku yang saya baca 

tersebut, penelitian yang akan dilakukan dalam  Sistem E-Monitoring Harga 

Kebutuhan Pokok Dipasar Welahan kabupaten Jepara ini berbeda dengan 

penelitian diatas karena dalam penelitian ini akan membahas Sistem E-Monitoring 

Harga Kebutuhan Pokok Dipasar Welahan kabupaten Jepara, dimana didalamnya 

memuat menu informasi Harga Kebutuhan Pokok pada Kabupaten jepara 

Khususnya di Pasar Welahan serta grafik naik turunnya suatu harga kebutuhan 

pokok. Serta memuat Berita mengenai Harga kebutuhan Pokok apa saja yang 

sedang naik dan apa saja yang tetap.  

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Monitoring 

Monitoring dalam Bahasa Indonesia yaitu pemantauan, menurut  Kamus 

Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) Pemantauan adalah perbuatan memantau, 

adapun memantau adalah mengamati, mengawasi, memonitor atau mengecek 

dengan teliti, atau yang paling utama untuk tujuan tertentu 

Monitoring adalah proses pengumpulan dan menganalisa informasi 

berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis  tentang suatu kegiatan 

program dan selanjutnya dapat dilakukan dengan tindakan mengoreksi untuk 

menyempurnakan sebuah program pada kegiatan selanjutnya. 

Jadi Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati, mengawasi serta 

memonitor suatu kegiatan dengan teliti untuk mengetahui sebuah perkembangan 

dan kemajuan. 

2.2.2 Sembako 

Sembako merupakan singkatan dari Sembilan bahan pokok yang terdiri 

atas berbagai macam bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat 

dibutuhkan masyarakat Indonesia. Tidak adanya sembako dapat mengganggu 

kehidupan rakyat Indonesia karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama 

sehari – hari yang wajib ada dijual di pasar. 
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Berikut daftar nama bahan pokok sembako sesuai dengan keputusan 

Menteri industri dan perdagangan NO. 115/MPP/KEP/2/1998 tanggal 27 

Februari 1998, yaitu antara lain : 

a. Beras, Jagung dan Sagu 

b. Sayur – Sayuran dan Buah Buahan 

c. Daging ( Sapi, Ikan dan Ayam ) 

d. Susu 

e. Telur 

f. Cabai 

g. Gula Pasir 

h. Garam 

i. Minyak Goreng 

j. Minyak Tanah atau Gas LPG 

2.2.3 Harga (Price) 

Harga adalah Jumlah Kompetisi ( uang maupun barang ) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. 

Pada saat ini, untuk sebagian masyarakat, harga masih menempati tempat 

paling atas sebagai penentu dalam  membeli suatu barang atau jasa. Karena 

itu menentukan harga menjadi salah satu keputusan paling penting bagi 

masyarakat. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi,maka secara otomastis 

akan kurang menguntungkan, karena pembeli dan tingkat penjualan 

berkurang. [11] 

Harga merupakan panutan yang sangat penting bagi pengecer, 

kerena mempengaruhi jumlah penjualan dan berapa banyak untung yang 

akan diperoleh. Harga diterapkan agar mampu memberikan tingkat profit 

yang menguntungkan bagi perusahaan sekaligus kepuasan bagi 

konsumen. 

Bagi konsumen, harga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pemilihan dalam membeli sesuatu. Bagi pengecer, harga 

merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menunjukkan 

suatu harga dan mewakili besarnya  biaya. Selain itu, harga merupakan 

salah satu elemen yang fleksibel, karena dapat berubah dengan cepat pada 
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waktu yang sama. Penetapan harga dan persainngan harga merupakan 

masalah nomor satu yang dihadapi pengecer, penyebabnya adalah harga 

yang dibuat lalu berorientasi pada biaya, harga tidak memasukkan seluruh 

kombinasi dalam perhitungannya. [12] 

2.2.4 Sistem 

Makna kata “Sistem” didefinisikan dengan berbagai pendekatan 

dan deragam istilah. Menurut Lucas  sistem adalah suatu pengorganisasian 

yang saling berinteraksi, saling berergantung dengan yang lain dan saling 

terintegrasi dalam satu kesatuan kesatuan variable atau komponen. 

Jogiyanto mendefinisikan sistem kedalam dua kelompok pendekatan yaitu 

menekankan pada prosedur dan komponen atau elemennya. 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedurnya 

mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur – 

prosedur yang saling berhubungan, berkelompok dan bekerjasama untuk 

melakukan kegiatan pencapaian sasaran tertentu. Makna dari prosedur 

sendiri yaitu urutan yang tepat dari tahapan tahapan instruksi yang 

menerangkan apa yang harus dikerjakan, Siapa yang mengerjakan, kapan 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Pendekatan yang 

menekankan pada komponen mendefinisikan “sistem” sebagai kumpulan 

dari elemen – elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. [13] 

Berikut ini adalah beberapa prinsip yang tidak boleh dilupakan 

dalam mengembangkan sebuah sistem, antara lain : 

1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen 

2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal besar dan 

hal hal yang perlu di pertimbangkan adalah sebagai berikut : 

- Semua alternative yang ada harus di investigasi 

- Investasi yang baik harus bernilai 

3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik 

4. Tahapan kerja dan tugas – tugas yang harus dilakukan dalam 

proses pengembangan sistem 

5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut 
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6. Jangan takut membatalkan proyek 

7. Dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan sistem. 

Terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sebuah sistem 

yaitu : 

1. Pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur ( dipandang 

dari segi metodologi yang digunakan ) 

2. Pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem ( dipandang 

dari sasaran yang akan dicapai ) 

3. Pendekatan bawah-naik lawan pendekatan atas-turun ( 

dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem ) 

4. Pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan moduler ( 

dipandang dari cara mengembangkannya ) 

5. Pendekatan lompatan jauh lawan pendekatan berkembang ( 

dipandang dari teknologi yang akan digunakan ) 

2.2.4.2 Perencanaan Sistem 

Dalam merencanakan sebuah sistem, terdapat 

beberapa bagian dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Bagian – bagian yang dimaksudkan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Planning Staff mempunyai tugas untuk melakukan 

perencanaan sistem berdasarkan kebijakan sistem yang 

telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Bila staf ini 

tidak ada , fungsinya dapat digantikan oleh departemen 

pengembangan sistem 

2. Departemen pengembangan sistem mempunyai tugas 

untuk mengembangkan sistem sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat oleh planning staff. Bila departemen 

ini tidak ada maka fungsinya dapat digantikan oleh 

konsultan pengembangan sistem diluar perusahaan 

3. Departemen pengolahan data mempunyai tugas untuk 

mengoperasikan sistem yang telah dikembangkan oleh 
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departemen pengembangan sistem. Apabila 

departemen ini tidak ada, maka harus dibentuk atau 

dapat digabung dengan departemen akuntansi bila 

ruang lingkupnya hanya berkisar pada pengolahan data 

akuntansi saja. 

2.2.4.2 Proses Perencanaan Sistem 

Proses perencanaan sistem dapat dikelompokkan 

menjadi 3 proses utama, antara lain : 

1. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan 

oleh staf perencanaan sistem 

2. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan 

dikembangkan dan dilakukan oleh komite pengarah 

3. Mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan 

dikembangkan dan dilakukan oleh analis sistem 

2.2.5 Web 

Web merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan 

file – filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman dan 

kiumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berdada pada 

posisi atas dengan halaman – halaman terkait berada dibawahnya. 

Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut chile page, yang 

berisikan hyperlink ke halaman lain web. [13] 

Website awalnya merupakan suatu layanan sajian onformasi yang 

menggunakan konsep hyperlink yang mempermudah user atau pengguna 

internet melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang 

disajikan dengan seb menggunakan konsep multimedia, informasi dapat 

disajikan dengan dengan menggunakan banyak media, seperti tks, gambar, 

animasi, suara film dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun yang bersifat dinamis yang membentuk suatu rangkaian 

bangunan yang saling terkain dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan – jaringan halaman ( hyperlink ). 
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Ada dua jenis Website yaitu antara lain : 

1. Web Statis 

Web static adalah web yang kontennya atau isinya tudak 

berubah-ubah. Maksudnya adalah konten pada website tersebut 

jarang di-update oleh pemilik web tersebut. Jika kontennya di 

update, maka harus mengubah script HTMLnya. Dengan kata lain, 

web tersebut tidak mempunyai database dan halaman 

administrator untuk mengubah kontennya. Untuk itu, dibutuhkan 

orang yang paham script HTML dan CSS. Web statis biasanya 

digunakan untuk company profil dan search engine. Kedua jenis 

web tersebut pada dasarnya memang jarang diupdate kontennya. 

[14] 

 

2. Web Dinamis 

Web dinamik adalah web yang kontennya dapat diubah 

setiap saat tanpa perlu mengubah script HTML-nya. Web ini 

biasanya memiliki database dan juga halaman administratornya. 

Database digunakan untuk menyimpan konten – konten yang di 

inputkan atau dimasukkan kedalam website oleh administrator, 

sedangkan halaman administrator digunakan oleh admin web 

untuk menambah, mengedit serta menghapus konten web. 

 Dalam pembuatannya, web dinamis sudah disisipi script 

pemrogaman web, seperti PHP atau ASP guna mendukung input 

dan output sebuah data. Untuk mengubah content pada web 

dinamis, seorang admin tidak usah menguasai Bahasa 

pemrogaman wer karena sudah ada halaman administratornya 

untuk mengubah sebuah konten yang ada didalam sebuah website. 

Hal yang perlu dipahami adalah fungsi fungsi dari menu yang 

terdapat pada halaman administrator. Semakin banyak pemakaian 

aplikasi dengan rancang bangun Bahasa pemrogaman yang 

berbeda, maka berputensi akan semakin banyaknya data yang 

dibuat dengan berbagai macam ekstensi. 
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 Teknologi web programming dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu Client-side Web Programming dan Server-side Web 

Programming. Berikut adalah penjelasan dari kedua jenis 

teknologi tersebut : 

a. Client-side Web Programming 

Client side scripting merupakan salah satu jenis Bahasa 

pemrogaman web yang proses pengolahannya dilakukan disisi 

client. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan 

oleh web browser sebagai client nya. Dalam web browser, 

terdapat library atau kamus yang mampu menterjemahkan 

semua perintah dihalaman web yang menggunakan client side 

scripting. Library ini juga disebut dengan web engine yang 

dimiliki setiap web browser. Web engine yang berbeda beda 

terkadang membuat tampilan layout web berbeda disetiap 

browser. Untuk menghindari hal itu, sebaiknya menggunakan 

web browser yang telah disertifikasi oleh word wide web 

consortium ( W3C ). Contoh client side scripting antara lain 

HTML, XHTML, CSS, Javascript, XML, dan JQUERY. 

b. Server Side Web Programming 

Server side scripting merupakan Bahasa pemrogaman web 

yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya 

adalah web server telah terintegrasi oleh web engine. Dalam 

hal ini peran web engine yaitu memproses semua script yang 

ada, termasuk kategori client side scripting. Web engine 

biasanya harus di instal dalam computer terlebih dahulu dari 

bagian terpisah dari web server. Contoh server side scripting 

ialah Aktive Server Page ( ASP ), PHP : Hypertext Processor 

(PHP), Java Sever Pages ( JSP ) dan lain lain. 
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3. Unsur – unsur dalam Penyediaan Website 

Menurut saputro ( 2001 ) untuk menyediakan sebuah 

website , maka kita harus menyediakan unsur penunjangnya , 

antara lain sebagai berikut : 

1. Nama Domain (Domain Name /URL – Uniform Resource 

Locator ) 

Nama domain atau biasa disebut dengan domain name atau 

URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan 

untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain 

domain name adalah alamat yang digunakan untuk 

menemukan sebuah website dalam dunia internet. Contoh 

http://www.namasitus.com. 

Nama domain diperjual belikan secara bebas diberbagai 

platform di internet dengan panjang sewa pertahun. Setelah 

nama domain itu di beli di salah satu penyedia jasa pendaftaran 

nama domain, maka pengguna disediakan sebuah tempat  

untuk segera membayar administrasinya. Jika pengguna lupa 

atau tidak memperpanjang masa aktivasinya maka nama 

domain itu akan dilepas oleh peyedial layanan nama domain 

tersebut dan tidak lagi tersedia untuk umum. Nama domain 

sendiri mempunyai akhiran yang sesuai dengan kepentingan 

dari sebuah perusahaan atau industri dan lokasi keberadaan 

website tersebut. Contoh nama domain ber ekstensi 

internasional adalah .com, .net, .org, .info. 

2. Hosting 

Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat 

dalam harddisk tempat menyimpan berbagai macam data, file 

– file, gambar dan lainnya yang akan ditampilkan pada 

website. Besarnya data yang akan dimasukkan tergantung dari 

besarnya web hosting, semakin besar data yang dapat 

dimasukkan dan ditampilkan dalam website. 

 

http://www.namasitus.com/
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3. Bahasa Progam 

Bahasa program adalah Bahasa yang dipergunakan untuk 

menterjemahkan setiap perintah yang ada didalam website 

untuk diakses oleh masyarakat umum. Jenis Bahasa program 

sangat menentukan bagus atau tidaknya sebuah website dan 

interaktifnya sebuah wesite. Semakin banyak ragam Bahasa 

yang digunakan, maka akan terlihat semakin enak dan nyaman 

untuk di lihat dan pengunjung semakin tahu bahwa website 

tersebut masih berfungsi dengan bail. 

 

4. Hypertext Transfer protocol ( HTTP ) 

HTTP adalah sebuah protocol atau alamat terdepan 

sebuah website yang digunakan World Wide Web (www). 

HTTP mendifinisikan bagaimana suatu pesan bisa dibaca dan 

dikirimkan dari server ke client. HTTP juga mengatur aksi – 

aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server  dan juga 

web browser sebagai respon atas perintah – perintah yang ada 

protocol HTTP nya. Sebagai contoh, ketika anda mengetikkan 

suatu alamat atau URL pada internet browser anda, maka 

sebenarnya web browser akan mengirimkan perintah HTTP ke 

web server. Web server kemudian kana menerima perintah ini 

dan melakukan aktifitas sesuai dengan perintah yang diminta 

oleh web browser. Hasil aktifitas tadi akan akan dikirimkan 

kembali ke web browser untuk ditampilkan kepada pengguna. 

5. World Wide Web (WWW) 

WWW adalah layanan yang paling sering digunakan dalam 

dunia internet dan memiliki perkembangan yang sangat pesat 

dikarenakan dengan adanya layanan ini kita bias dengan muda 

memerima informasi dalam berbagai format ( multimedia ) seperti 

suara, Gambar, gambar bersuara dan lain lain. Untuk mengakses 

layanan website atau bias disebut dengan WWW atau juga bias 
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disebut dengan web server dari sebuah komputer yang digunakan 

oleh program web client yang disebut web browser atau browser 

saja seperti mozila, chrome, internet explorer, safari browser dan 

lain lain 

4. Elemen Website 

Kleindl ( 2010 ) menyatakan ada 13 point pertimbangan 

dalam merancang sebuah website, yaitu : 

a. Accessibility 

User harus dapat mengakses website dengan mudah 

terhadap segala jenis bentuk fisik dan kemampuan 

computer user yang digunakan. 

b. Advertising  

Jenis dan jumlah iklan yang ada pada website 

perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan pasar. 

c. Content 

Jenis informasi dan bentuk perusahaan harus 

berdasarkan kepada target market yang dicapai 

d. Customization 

Dengan memberikan fitur “personalized content” pada 

website merupakan hal baikyang perlu dilakukan 

perusahaan 

e. Feedback 

Informasi mengenai kontak perusahaan harus ada pada 

website dan kontak harus memiliki respon tepat waktu 

f. Graphics 

Warna latar belakang, ukuran font, graphics dan 

lamanya waktu loading mempengaruhi perilaku user  

terhadap website perusahaan 

g. Links 

Penempatan dan banyaknya link pada suatu web page 

harus sesuai dengan kebutuhan pasar 
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h. Navigation 

Website perusahaan harus konsisten pada setiab web 

pagenya. 

i. Ordering 

Pembelian secara online harus simple dan sesuai 

j. Privacy 

Harus terdapat kebijaksanaan privasi yang efektif 

 

k. Speed 

Kecepatan loading dari grafik dan text pada website 

merupakan hal yang pentung 

l. Search  

Layanan pencarian pada website harus akurat dan 

mudah digunakan 

m. Update 

Format dan konten dalam website harus diupdate 

secara berkala 

2.2.6 Personal Home Page ( PHP ) 

PHP merupakan sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah 

data form dari web. Pada Juni 2004 PHP 5.0 dirilis, versi ini merupakan 

versi mutakhir dari PHP. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP 

mengalami perubahan besar. Dalam versi ini juga diperkenalkan model 

pemrograman berorientasi objek baru untuk menjawab perkembangan 

bahasa pemrograman berorientasi objek. [15] 

Kelebihan dari bahasa pemrograman antara lain : 

1. PHP dapat dijalankan pada sistem operasi apapun, seperti 

linux, windows,Mac OS dan lain lain. 

2. Didukung berbagai macam web server handal seperti Apache,, 

IIS (Windows), Xitami,Webweaver dan lain lain 

3. Mampu terkoneksi dengan berbagai macam database, support 

untuk aplikasi database seperti MySQL, ms.SQL Server, 

ORACLE dan lain lain 
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4. PHP bersifat open source yang dapat digunakan diberbagai 

mesin ( Linux, Unix, Windows ) 

5. Memiliki tingkat akses paling cepat disbanding pemrogaman 

web yang lain. 

Untuk menggunakan PHP diperlukan tiga buah software antara 

lain : 

- Apache ( server untuk menjalankan PHP ) 

- PHP (Progrsm pengeksekusu script PHP ) 

- MySQL ( Untuk bekerja dengan database ) 

- Untuk windows bias menggunakan aplikasi instalasi seperti 

Xampp ataupun Wampserver 

- Untuk linux bias menggunakan instalasi Apache, PHP dan 

MySQL secara manual atau menggunakan Lampp 

2.2.7 My Structure Query Language ( MySQL ) 

MySQL (My Structure Query Language) adalah bahasa standar 

yang digunakan untuk mengakses server database atau Database 

Management System (DBMS). Basis data atau database merupakan suatu 

koleksi data terstruktur. Dengan menggunakan SQL, proses akses 

database menjadi lebih user-friendly dibandingkan dengan misalnya 

dBase ataupun Clipper yang masih menggunakan perintah-perintah 

pemrograman murni. Untuk menambah, mengakses, dan mengolah data 

yang tersimpan dalam sebuah basis data komputer, diperlukan DBMS 

seperti MySQL. Disamping ketepatan pemilihan komputer dalam 

penanganan jumlah data yang besar, manajemen basis data memainkan 

sebuah peranan penting dalam dunia komputasi, sebagai alat yang berdiri 

sendiri atau sebagai bagian dari aplikasi lain. 

MySQL merupakan sebuah RDBMS, relation database 

management sistem. Basis data relasional menyimpan data dalam tabel-

tabel terpisah bukan meletakkan semua data dalam sebuah ruang simpan 

yang besar, ini menambah kecepatan dan fleksibilitas. Tabel-tabel 

dihubungkan oleh relasi-relasi yang didefinisikan dan memungkinkan 
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kombinasi data dari beberapa tabel. Bagian SQL dan MySQL mengacu 

pada Structure Query Language, bahasa yang telah distandarkan untuk 

digunakan dalam mengakses basis data. 

2.3 Kondisi Geografis Kabupaten Jepara 

Jepara adalah sebuuah Kabupaten yang terletak di sebelah Utara 

Pulau Jawa, tepatnya di Utara provinsi Jawa Tengah. Letaknya Berada 

Kurang lebih 76 KM dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Dengan luas 

wilayah 100.413.189 Ha. Kabupaten Jepara memiliki Jumlah penduduk 

sebesar 1.153.213 jiwa ( termasuk WNA ). 

Batas wilayah Kabupaten Jepara sebelah utara berbatasan denga 

Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kudus, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Sebelah Barat 

berbatasan dengan Laut Jawa. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan 

Yaitu, Jepara, Tahunan, Kedung, Bangsri, Pecangaan, Mlonggo, Pakis Aji, 

Batealit, Kembang, Keling, Welahan, Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, 

Donorojo dan Karimun Jawa dan terdiri dari 184 Desa dan 11 Kelurahan 

yang tersebar di 16 kecamatan tersebut.( 

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa-

_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504183783RPIJM_BAB

_II_.pdf ) 

2.2.9 Pemodelan UML (Unified Modelling Language) 

UML adalah alat untuk merinci sistem perangkat lunak yang 

mencakup diagram standar untuk mendefinisikan, menggambarkan dan 

secara visual memetakan atau memodelkan desain dan struktur sistem 

perangkat lunak. 

UML terdiri dari diagram use case, diagram kelas, diagram 

sekuence, diagram aktivitas, diagram komponen, dan diagram 

deployment.  

a.  Use case Diagram 

Usecase adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari 

perspektif pengguna, usecase bekerja dengan cara 

mendeskripsikan tipikal interaksi antar user didalam sebuah sistem 

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504183783RPIJM_BAB_II_.pdf
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504183783RPIJM_BAB_II_.pdf
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504183783RPIJM_BAB_II_.pdf
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sendiri melalui sebuah cerita dimana sistem dipakai. Urutan 

langkah-langkah yang menerangkan bahwa antara pengguna dan 

sistem disebut scenario. Setiap scenario mendeskripsikan urutan 

kejadian. Setiap urutan diinisialisasi oleh orang, sistem yang lain, 

perangkat keras atau urutan waktu. Dalam pembahasan tentang use 

case pengguna biasanya disebut dengan actor. Actor adalah sebuah 

peran yang bisa dimainkan oleh pengguna dalam interaksinya 

dengan sistem. Pada notasi usecase diagram dapat menunjukkan 3  

aspek dari sistem yaitu: actor, use case dan sistem atau 

boundary. Actor mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat 

ketika berkomunikasi dengan use case. 

Tabel 2.1 : Symbol Usecase 

 

 

 

  

No Simbol Nama Deskripsi 

1.  

 

Case 

Menggambarkan proses 

atau kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh actor  

2.  

 

Actor 

Menggambarkan entitas 

atau subjek yang dapat 

melakukan suatu proses  

3.  

 

Relation 

Relasi antara case dengan 

actor ataupun case dengan 

case lain.  
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Gambar 2.3 : Contoh Use Case 

b. Squance Diagram 

Sequance Diagram adalah diagram yang 

menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah 

object. Dan digunakan sebagai yang menunjukkan 

rangkaian pesan yang dikirim anatar object dan juga 

interaksi antara object. Komponen utama sequance 

diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak 

segi empat bernama. Message diwakili oleh garis dengan 

tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progres 

vertical.  

Tabel 2.2 : Symbol Squance Diagram 

 

No  Simbol  Nama  Deskripsi  

1.  

 

 

 

Object 

Menggambarkan 

pos-pos objek yang 

mengirim dan 

menerima message  
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2.  

 

Message 

Menggunakan aliran 

pesan yang dikirim 

oleh pos-pos objek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Sequence Diagram 

c. Activity Diagram 

 Activity diagram adalah teknik untuk 

mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis dan 

aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram 

mempunyai peranan seperti flowchart, akan tetapi 

perbedaannya dengan flowchart adalah activity diagram 

bisa mendukung perilaku pararel sedangkan flowchart 

tidak bisa. 

Tabel 2.3 : Symbol Activity Diagram 

No  Simbol  Nama  Deskripsi  

1.  

 

Action 

State 

Menggambarkan keadaan 

elemen dalam suatu aliran 

aktifitas  



29 
 

 
 

2.  

 

State 

Menggunakan kondisi suatu 

elemen .  

3.  

 

Flow 

Control 

Menggambarkan aliran aktifitas 

dari suatu elemen ke elemen 

lain .  

4.  

 
Initial 

State 

Menggambarkan titik awal 

siklus hidup suatu elemen.  

5.  

 

Final 

State 

Menggambarkan titik akhir 

yang menjadi kondisi akhir 

suatu elemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Contoh Activity Diagram 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.6 : Kerangka Pemikiran

Rumusan Masalah 

Kurangnya Informasi 

masyarakat Jepara terhadap 

harga kebutuhan pokok yang 

kadang naik kadang turun 

Pengumpulan Data 

1.  Studi Pustaka ( Buku dan 

Jurnal ) 

2. Observasi 

3. Wawancara 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan Waterfall 

Analisa Sistem 

Mengidentifikasi dan 

mengevaluasi masalah 

yang ada. 

Perancangan Sistem 

Merancang sistem 

e-Monitoriung 

Pembangunan Sistem 

Pembuatan Sistem 

dari Rancangan yang 

telah dibuat 

Uji Coba 

Menguji 

Sistem Yang 

Telah Dibuat 

Tujuan 

Terwujudnya Suatu 

suatu Sistem E-

Monitoring Harga 

kebutuhan Pokok Di 

Pasar Welahan 

kabupaten Jepara 

Hasil 

Pengujian 

Pemeliharaan 

Mengubah Sistem atau mng 

update sistem ke tampilan 
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