
10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 KOMPUTER 

Pengertian komputer secara umum adalah serangkaian ataupun 

sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen 

yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang 

rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan 

serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun 

program yang diberikan kepadanya. 

Komputer adalah “seperangkat atau sekelompok mesin elektronik 

yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan yang saling bekerja sama, serta  

membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem kerja ini  

kemudian dapat digunakan untuk melakukan serangkaian pekerjaan 

secaraotomatis, berdasarkan urutan instruksi atau program yang telah 

diberikan  kepadanya” (Edi Noersasongko,1996) 

Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa 

digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia.    

 

2.2 SISTEM INFORMASI 

Informasi adalah “data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanupulasi 

sesuai dengan keperluan-keperluan tertentu”.( Zulkifli Amsyah,1997) 

Sistem Informasi adalah Suatu sistem didalam suatu organisasi, yang 

mempertemukan kebutuhan pengolah transaksi harian, mendukung operasi 
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bersifat manajerial dan kegiatan struktur dari suatu organisasi dan 

menyediakan bagi pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 

(Jogiyanto, 2005). 

2.3 INTERNET 

Internet berasal dari kata Interconnection-Networking, adalah suatu 

interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan 

informasi secara lengkap dilihat sebagai media maya yang meliputi bisnis, 

politik, hiburan, dll. Jadi dengan adanya internet bisa menyiarkan dan 

mengakses secara langsung baik berita maupun informasi secara online ke 

seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan wilayah geografis dari penggunanya. 

Internet adalah “suatu sarana atau alat yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan antar komputer diseluruh dunia tanpa mengenal batas 

ruang dan waktu dengan meng gunakan sarana pembantu yaitu modem yang 

berfungsi mengubah sinyal digital ke analog begitu juga sebaliknya” 

(Microsoft Press,1995) 

Pengertian lain dari internet adalah “jaringan dari jaringan dunia 

 yang dibentuk dari ribuan jaringan komputer dan jutaan komputer pribadi , 

 komersial, pendidikan dan pemerintahan yang saling berhubungan”( 

Catapult,1993) 

2.4 TCP/IP 

TCP/IP atau Transfer Control Protocol/Internet Protocol adalah sistem 

protocol yang mengatur pertukaran data antar program dan lalu lintas data 

antar komputer, dimana mengandung sejumlah bit yang bukan merupakan 
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informasi tetapi perlu untuk melakukan error detection dan  koreksi” 

(Lukas Tanatuma,1993) 

2.5 PHP 

Menurut Swastika (2006), PHP merupakan bahasa berbentuk skrip 

yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnya akan 

dikirimkan ke client, tempat pemakai menggunakan browser. Secara khusus, 

PHP dirancang untuk membentuk web dinamis. Artinya, ia dapat membentuk 

suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Setiap statement / perintah dari 

PHP harus diakhiri dengan menggunakan tanda titik koma(;). Umumnya 

setiap statement dituliskan satu baris. Penulisan skrip PHP dalam tag HTML 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Embedded Script dan non-Embedded 

script. PHP dirancang untuk pembentukan web dinamis. 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada 

waktu itu PHP bernama FI (Form Interpreted). Dan merupakan Server Side 

Scripting. Pada tahun 1997 kemudian singkatan PHP dirubah menjadi akronim 

berulang PHP: Hypertext Preprocessing. Pada saat tersebut PHP adalah 

sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. 

PHP sebagai alternatif lain yang dapat memberikan solusi sangat 

murah (karena gratis digunakan) dan dapat berjalan di berbagai jenis platform. 

Peran PHP di dalam sebuah sistem yaitu PHP dapat dengan mudah diterapkan 

untuk pembuatan web yang bersifat dinamis maupun modern, khususnya di 

dalam pembuatan toko online ini, karena PHP sangat simple dan efisien. Di 

dalam PHP, banyak terdapat fungsi / function yang digunakan untuk 

memberikan perintah kepada sintaks yang akan dibuat, beberapa diantaranya 
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adalah function untuk mengkopi file, menghapus file, melihat total space atau 

free space yang ada dalam suatu direktori dan lain-lain, serta  dapat mencegah 

user mengakses halaman-halaman tertentu yang sifatnya private tanpa 

melakukan login. 

 

2.6 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak pembuat database yang 

bersifat terbuka atau open source dan berjalan di semua platform baik Linux 

maupun Windows. MySQL merupakan program pengakses database yang 

bersifat network sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi user. MySQL 

merupakan Relational Database Management System (RDMS) yang 

didstribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License), 

dimana setiap orang bebas untuk menggunakannya, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersil. (Jugiyanto, 2001) 

MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server 

lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh 

single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari 

PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase. 

Peran MySQL di dalam sebuah sistem berfungsi sebagai database 

secara umum untuk memanipulasi data yang kompleks, seperti mencari 

jumlah data, mencari rata-rata nilai yang ada dalam suatu tabel dan lain-lain. 

Dengan adanya fungsi memungkinkan kita memanfaatkan server untuk 

melakukan pemrosesan, ’Server Side Processing’. Data langsung diproses di 

dalam server yang memberikan informasi tentang pemakaian server database 
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serta  informasi pemakai yang sedang melakukan akses ke dalam server 

MySQL. Kadang digunakan oleh pemakai untuk mengetahui siapa yang 

sedang login ke dalam database yang sedang ditinggalkan oleh pemakainya, 

atau kadang juga kita ingin mengetahui pada saat ini kita sedang memakai 

account user milik siapa. 

 

2.7 METODE EOQ (Economic Order Quantity) 

Kuantitas pesanan ekonomis adalah ukuran pesanan yang 

meminimumkan jumlah biaya pemesanan serta biaya penyimpanan 

persediaan. Konsep kuantitas pesanan yang ekonomis ini adalah 

menyeimbangkan biaya pemeliharaan persediaan dengan biaya pemesanan. 

Sedangkan pengertian EOQ sebenarnya merupakan volume atau jumlah 

pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali 

pembelian, atau jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya 

yang minimal. Sehingga dengan menerapkan model EOQ dalam pembelian 

biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dapat ditekan. (Herlina, 2007) 

Economic Order Quantity (EOQ) merupakan salah satu model 

manajemen persediaan, model EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas 

pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya 

pemesanan persediaan.  

Dalam kegiatan normal, menurut Ahyari (1999), Model Economic 

Order Quantity memiliki beberapa karakteristik antara lain: 

1. Jumlah barang yang dipesan pada setiap pemesanan selalu konstan. 
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2. Permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi dan waktu 

antara pemesanan barang sampai barang tersebut dikirim dapat diketahui 

secara pasti, dan bersifat konstan. 

3. Harga per unit barang adalah konstan dan tidak mempengaruhi jumlah 

barang yang akan dipesan nantinya, dengan asumsi ini maka harga beli 

menjadi tidak relevan untuk menghitung EOQ, karena ditakutkan pada 

nantinya harga barang akan ikut dipertimbangkan dalam pemesanan 

barang. 

4. Pada saat pemesanan barang, tidak terjadi kehabisan barang atau back 

order yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, 

manajemen harus menjaga jumlah pemesanan agar tidak terjadi kehabisan 

barang. 

5. Pada saat penentuan jumlah pemesanan barang kita tidak boleh 

mempertimbangkan biaya kualitas barang. 

6. Biaya penyimpanan per unit pertahun konstan. 

 

Besarnya EOQ dapat ditentukan dengan berbagai cara, menurut 

Hansen dan Mowen (2005:472) Economic Order Quantity akan menentukan 

jumlah pesanan persediaan yang meminimumkan biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan. 

Rumus EOQ: 

 Untuk menghitung jumlah pesanan digunakan rumus: 

EOQ = √{(2D x S) / H} 
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Keterangan: 

Q = Jumlah setiap kali pesan 

D = Kebutuhan tahunan 

S = Ongkos setiap kali pesan 

H = Biaya penyimpanan 

 Untuk menghitung jumlah biaya tahunan: 

Jumlah biaya tahunan = Biaya pembelian tahunan + Biaya pemesanan tahunan 

+ Biaya penyimpanan tahunan  

Dengan adanya hal diatas, maka persediaan pengaman merupakan suatu 

sarana pencegah terjadinya kekurangan persediaan. Persediaan pengaman 

yang paling optimal adalah jumlah yang menghasilkan biaya paling rendah 

dalam suatu periode. 

2.8   METODE Just In Time (JIT) 

Patrick Brisley (2000) mengemukakan bahwa JIT adalah filosofi yang 

berfokus pada kegiatan pekerjaan yang dibutuhkan atau yang diminta pada 

saat itu juga. Dalam bukunya, Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen (2001) 

menjelaskan bahwa JIT merupakan suatu pendekatan manufaktur yang 

mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem 

dengan adanya permintaan, dan bukannya mendorong seluruh sistem dengan 

skedul yang tetap untuk mengantisipasi permintaan (a pull system). 

Dalam bukunya juga, Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen (2001) 

menjelaskan bahwa JIT berpengaruh dalam hal mengurangi persediaan 

sampai pada tingkat yang sangat rendah. Usaha untuk mencapai tingkat 

persediaan sampai tingkat yang tidak signifikan sangat vital bagi kesuksesan 
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JIT. Namun demikian, gagasan untuk mencapai persediaan yang tidak 

signifikan niscaya akan menentang alasan-alasan tradisional untuk 

menyimpan persediaan yang telah disebutkan sebelumnya. JIT menolak untuk 

menggunakan persediaan sebagai solusi masalah-masalah tersebut di atas. JIT 

memecahkan masalah kinerja tepat waktu dengan cara mengurangi waktu 

tunggu, dan bukannya dengan meningkatkan persediaan. Waktu tunggu 

dalam hal ini tidak hanya sampai pesanan diterima di perusahaan, namun 

sampai bahan baku dioleh menjadi barang jadi (output). Waktu tunggu yang 

lebih singkat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

permintaan pengiriman pada tangga yang diminta oleh pelanggan dan 

sekaligus dapat dengan cepat menghadapi permintaan pasar. Dengan 

demikian, daya saing perusahaan meningkat. JIT mengurangi waktu tunggu 

dengan menghindari kegagalan mesin, kerusakan bahan baku atau suku 

cadang, tidak tersedianya bahan baku atau suku cadang, dan dengan 

menggunakan proses manufaktur sel. Sel-sel manufaktur mengurangi jarak 

perjalanan antara mesin dan persediaan. 

Menurut Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen (2001), kebanyakan 

penghentian produksi terjadi karena salah satu dari tiga alasan berikut ini, 

yaitu: kegagalan mesin, kerusakan bahan baku atau suku cadang, dan tidak 

tersedianya bahan baku atau suku  cadang. Penyimpanan persediaan 

merupakan salah satu solusi untuk ketiga masalah tersebut. Mereka yang 

mendukung pendekatan JIT mengklaim bahwa persediaan tidak memecahkan 

masalah melainkan hanya menyembunyikan atau menutup-nutupi masalah-

masalah tersebut.  
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JIT dapat memecahkan masalah dengan menekankan pemeliharaan preventif, 

total kontrol kualitas, dan dengan menjaga relasi yang baik dengan supplier.  

Menurut Patrick Brisley (2000), terdapat empat aspek penting dalam JIT: 

1. Penghapusan semua kegiatan yang tidak menambah nilai produk atau jasa. 

2. Diperlukan suatu komitmen untuk tingkat kualitas yang lebih tinggi. 

3. Diperlukan suatu komitmen untuk perbaikan terus menerus dalam efisiensi 

kegiatan. 

4. Penekanan pada penyederhanaan dan meningkatkan pengidentifikasian 

terhadap  

aktivitas yang tidak menambah nilai. 

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa JIT adalah persediaan dengan  

nilai nol atau mendekati nol, artinya perusahaan sebisa mungkin tidak 

menanggung biaya penyimpanan. Bahan baku akan tepat datang pada saat 

dibutuhkan.  

Model yang demikian tentu saja pemasoknya adalah pemasok yang setia dan 

profesional. Dengan model ini terjadi efisiensi biaya persediaan bahan baku. 

Menurut Taufik Hidayanto (2007), tujuan utama dari JIT adalah  

menghilangkan pemborosan dan konsisten dalam meningkatkan 

produktivitas. Oleh karena itu penggunaan istilah JIT seringkali diartikan 

dengan “zero inventories”. JIT pada  

dasarnya berusaha menghilangkan semua biaya (pemborosan) yang tidak 

memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Untuk mencapai 

tujuan JIT tersebut, diperlukan asumsi sebagai berikut: 
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1. Ukuran lot kecil 

2. Konsistensi kualitas tinggi 

3. Pekerja dapat diandalkan 

4. Persediaan menjadi minimum atau sebisa mungkin menjadi nol 

5. Mesin dapat diandalkan 

6. Rencana produksi stabil 

7. Kepastian jadwal operasi 

8. Keseragaman komitmen dan pandangan antara manajemen perusahaan 

dan karyawan, di mana memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

enerapan JIT yang dilakukan di perusahaan 

Keunggulan dan Kelemahan Metode JIT 

Menurut Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen (2001) dan Kartika Hendra 

(2009), terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan dari metode JIT. Berikut 

ini beberapa keunggulan dari metode JIT, antara lain: 

1) Menghilangkan pemborosan dengan cara memproduksi suatu produk 

hanya dalam kuantitas yang diminta pelanggan. 

2) Persediaan kecil, mungkin nol. 

3) Tata letak pabrik, dikelompokkan satu macam produk, atau sistem sel. 

4) Pengelompokkan karyawan, dalam satu jenis produk. 

5) Pemberdayaan karyawan, dilatih dan dididik terus menerus 

menyesuaikan dengan perubahan alat kerja dan metode kerja. 

6) Pengendalian mutu total, semua orang bertanggung jawab terhadap 

mutu produk.  
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Beberapa kelemahan dari metode ini, yaitu: 

7)  Sulit suatu perusahaan yang memproduksi secara massal hanya 

melayani pesanan pelanggan saja, misalnya pabrik gula, kopi, sabun 

dan sebagainya, dan hanya memproduksi satu jenis produk. 

8) Dalam perusahaan manufaktur sulit sekali tidak memiliki persediaan, 

khususnya yang bahan bakunya impor. 

9) Menempatkan karyawan pada keahlian khusus pada satu jenis produk 

tidak mudah, dan mungkin biayanya mahal. 

10) Memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membangun relasi 

yang kuat dengan para supplier. 

11) Pengurangan persediaan yang dipaksa dan terlalu drastis dapat 

menyebabkan para pekerja stress. Jika para pekerja melihat JIT 

sebagai suatu cara untuk memeras mereka, maka usaha-usaha untuk 

mengimplementasikan JIT tidak akan sepenuhnya berhasil dan 

kinerja karyawan malah akan menurun. 

 

Bila melihat kondisi perusahaan sekarang, JIT belum cocok untuk diterapkan.  

Perusahaan belum sedapat mungkin mengurangi persediaannya dan 

membangun hubungan yang kuat dengan supplier dan customer, jadi lebih 

tepat mengarah ke metode EOQ yang memiliki keselarasan dengan kebijakan  

persediaan yang diterapkan saat ini. 

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyarankan agar lebih baik 

menerapkan metode EOQ untuk mengolah persediaannya. Karena 

menerapkan JIT tanpa disertai komitmen dari perusahaan untuk benar-benar 
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menerapkan JIT secara efektif terhadap perusahaan, JIT malah akan 

merugikan perusahaan karena tidak adanya usaha untuk mengurangi 

persediaannya dan membangun hubungan yang kuat dengan supplier  

dan customer.  

Bila menerapkan EOQ, selain perusahaan memiliki safety stock yang mana 

selaras dengan konsep EOQ, perusahaan juga dapat mengetahui berapa 

banyak bahan baku yang harus dipesan atau diproduksi, sehingga tidak 

mengeluarkan dana yang lebih besar untuk persediaan yang over-stock akibat 

perusahaan yang tidak mampu mengestimasi kebutuhan persediaannya. 

Selain itu perusahaan juga dapat mengetahui kapan seharusnya pemesanan 

dilakukan kembali, sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya 

keterlambatan pengiriman produk kepada customer karena adanya persediaan 

yang sudah habis dan keterlambatan bahan baku, sehingga mengurangi 

kinerja perusahaan dalam pelayanan kepada para customer. 

Contoh Penerapan EOQ 

Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point/ROP) 

Reorder Point ialah saat atau titik dimana harus diadakan pesanan lagi 

sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan 

itu tepat pada waktu dimana persediaan diatas safety stock sama dengan nol. 

Dalam penentuan/penetapan Reorder Point haruslah kita memperhatikan 

faktor-faktor sebagai berikut : 

a.    penggunaan barang selama tenggang waktu mendapatkan barang 

(procurement lead time), 

b.    besarnya safety stock. 
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          Reorder Point dapat ditetapkan dengan berbagai cara, antara lain dengan : 

1)   Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan 

persentase tertentu. Misalnya ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% 

dari penggunaan selama lead time dan dtetapkan bahwa lead timenya 

adalah 6 hari, sedangkan kebutuhan barang setiap harinya adalah 3 

unit/hari. 

ROP          =    (6 x 3) + 50% (6 x 3) 
                               =    18 +  9 
                                          =    27 unit, 

2)   Dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan 

penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock, misalkan 

kebutuhan selama 4 hari. 

ROP          =    (6 x 3)  +  (4 x 3) 
      =    18  +  12 
      =    30 unit 

Dari contoh yang terakhir ini dapatlah dikatakan bahwa “reorder point”-

nya adalah pada jumlah 30 unit, ini berarti bahwa pesanan harus dilakukan 

pada waktu jumlah persediaan tinggal 30 unit. 

Penentuan Pemesanan Persediaan Barang Dagangan dengan Metode 

 Economic Order Quantity (EOQ) 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai perhitungan persediaan barang 

dagangan dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) yang dapat 

meminimalkan biaya persediaan nantinya untuk barang   

a.  Penentuan Pemesanan Persediaan Barang dagangan dengan Metode EOQ  

terhadap Pepsi Cola. 

Perhitungan Kuantitas Pesanan Ekonomis (EOQ) Pepsi Cola adalah ; 

Jumlah penggunaan barang selama 1 tahun                   =    1100 BIB 
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BIB adalah Bag In the Box  (1 BIB  =  23,55 kg) 

Biaya pemesanan setiap kali pesan                                     =   Rp.   4.625,- 

Harga pembelian per unit yang dibayar                   =   Rp. 70.650,- 

Biaya penyimpanan setiap tahunnya (70.650 x 25%)          =   Rp. 

17.662,5,- 

Diketahui ; 

D         =          1100 BIB 

S          =          Rp.   4.625,- 

C         =          Rp. 70.650,- 

H         =          Rp. 17.662,5,-  (70.650 x 25%) 

Jawaban    EOQ = √{(2D x S) / H} 

EOQ    = √((2.1100 x 4.625)/ 17.662,5 

                                    =        24               =            BIB 

Pemesanan barang dalam 1 tahun :      24     =        kali 

2.9 TOKO / PEMASARAN SECARA ONLINE 

Toko online hampir sama fungsinya dengan e-commerce. Electronic 

Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari Electronic Business 

(bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission). Secara 

umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi 

perdagangan / perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan 

menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di 

atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan 

bisnis. Kesimpulannya, “e-commerce is a part of e-business”.  
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Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan 

perdagangan / perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik 

(public network) yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media 

internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut 

konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan 

pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan 

komputer (computer networks) yaitu internet.  

Julian Ding dalam bukunya E-commerce: Law & Practice, 

mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat 

didefinisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang 

berbeda. Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip 

pendapatnya David Baum menyebutkan bahwa: “e-commerce is a dynamic set 

of technologies, aplications, and business procces that link enterprises, 

consumers, and communities through electronic transaction and the electronic 

exchange of goods, services, and information”. Bahwa e-commerce 

merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi 

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan 

secara elektronik. E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, antara perusahaan dengan 

pelanggan (customer), atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak 

dalam pelayanan publik. 

Toko online adalah toko yang dibuat dan dijalankan secara online 

dengan menggunakan media komputer dan koneksi internet. 
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Dari segi bahasa, toko online berasal dari dua suku kata, Toko dan 

Online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat 

atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, 

dan sebagainya). Sedangkan online yang terjemahan bahasa indonesianya 

adalah dalam jaringan atau disingkat daring. Sedangkan menurut Wikipedia 

adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun 

sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara bahasa 

tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai tempat terjadinya aktifitas 

perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan 

dalam hal ini jaringan internet. 

Menurut Dedik Kurniawan (2008) online adalah menggunakan fasilitas 

jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk kita. 

Sdangkan toko online merupakan sebuah aktivitas mencari uang di internet 

yang dilakukan oleh penjual pada situs kita sendiri.  Pada dasarnya toko offline 

dan toko online adalah sama. Jika toko offline maka pembeli / konsumen akan 

mendatangi tempat usaha anda. Sedangkan toko online adalah toko yang 

menjual serta menawarkan berbagai macam barang atau jasa secara online 

(terhubung dengan internet) yang menjadi fungsi seperti kios, dan kita bisa 

memesan barang yang kita pilih lalu kita beli dengan cara mengirim uangnya 

lewat rekening yang sudah disediakan. Maka barang yang kita pesan akan 

diantar kerumah. 

 


