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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sistem pemesanan makanan di rumah makan Aitta Caffee Lounge berbasis 

Mobile Aplication. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP 

untuk sisi server, Java Script untuk sisi user dan database menggunakan MySql. 

Penelitian lainya dilakukan oleh Adi Putra Nugraha (2014) Aplikasi 

Pemesanan Makanan Berbasis Mobile Pada Rumah Makan “Lek Nonong” yang 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, database 

menggunakan ORACLE. Sistem aplikasi ini di rancang  hanya mempunyai fitur 

untuk memilih makanan yang akan dibeli, dengan cara klik pesan makanan dan 

tidak terdapat keranjang pesan untuk menampung barang. Selanjutnya hanya 

disediakan kontak penjual jika ingin melakukan transaksi pemesanan lebih lanjut.  

Penelitian lainya juga pernah dilakukan oleh Jos Forman Tompoh (2014) 

“Pesan Makanan Android“ yang dibangun menggunakan bahasa pemrogram PHP, 

HTML5 dan Postgres sebagai database . Aplikasi tersebut memberikan keluaran 

laporan berupa laporan perbulan jadi aplikasi hanya tersedia untuk input,output data 

dan laporan penjualan, tidak tersedia fasilitas user untuk mengakses makanan dari 

luar. 

Peneletian yang ketiga adalah aplikasi yang pernah dibuat oleh Anggi 

Kusumawaty Pemesanan Makanan Mobile. Aplikasi menggunakan tools android 

studio bahasa pemograman yang digunakan adalah JAVA untuk sisi user, untuk sisi 

server juga menggunakan java. Berbeda dengan aplikasi yang saya buat. 

Aplikasi Aitta Mobile pemesanan makanan secara online berbasis mobile 

yang dibangun menggunakan bahasa pemrogram PHP dan JavaScript  untuk sisi 

server, JavaScript dan HTML5 untuk sisi Client  dan database menggunakan MySql 
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serta yang dapat berfungsi dalam pembuatan laporan, simpan data, edit data, hapus 

data. Fasilitas lain juga dibagian Client tersedia fitur untuk pemesanan, mengisi data 

nomor meja, nama pemesan, memilih makanan di katalog makanan dan menu untuk 

keranjang pesan untuk menampung makanan yang akan dipesan. Maka dibuat 

program aplikasi berbasis mobile yang dapat diakses melalui smartphone dan 

memudahkan pelanggan untuk memesan makanan yang di inginkan tanpa 

mengantri beridir untuk memesan makanan, dengan judul “APLIKASI 

PEMESANAN MAKANAN BERBASIS MOBILE DIRUMAH MAKAN AITTA 

CAFFE”. 

2.2 Dasar Teori 

Dasar teori yang mendukung pembuatan system diantaranya adalah : 

2.2.1 Client Side 

JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat Client 

Side Programming Language. Client Side Programming Language adalah tipe 

bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh client. 

Aplikasi client yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google 

Chrome dan Mozilla Firefox.  Flanagan, David (2011) 

HTML adalah bahasa pemformatan teks untuk dokumen-dokumen pada 

jaringan komputer yang sering digunakan sebagai world wide web. Nugroho (2006) 

2.2.2 Server Side 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemograman script 

Server-Side yang didesain untuk pengembangan web, php juga bisa digunakan 

sebagai bahasa pemograman umum. Rasmus Lerdorf (1995)  
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2.2.3 Basis Data 

Basis Data adalah sebuah koleksi atau sekumpulan dati data yang bersifat 

mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal serta terkontrol. Pengontrolan dari sistem 

database tersbebut adalah terpusat, yang biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh 

suatu organisasi. Gordon C. Everest (2010). 

2.2.4 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahas inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, multi-

user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Arief (2011) 

2.2.5 Internet  

internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling tehubung 

satu sama lain, secara fisik juga memiliki kemampuan untuk membaca dan 

menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu. Allan (2005) 

2.2.6 Hybrid 

Aplikasi hybrid adalah aplikasi web yang ditransformasikan menjadi kode 

native pada platform seperti iOS atau Android. Aplikasi hybrid biasanya 

menggunakan browser untuk mengijinkan aplikasi web mengakses berbagai fitur 

di device mobile seperti Push Notification, Contacts, atau Offline Data Storage. 

Beberapa tools untuk mengembangkan aplikasi hybrid antara lain Phonegap, 

Rubymotion dan lain-lain. Bill Jauhari (2016) 

 

https://www.codepolitan.com/tag/android/

