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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang e-commerce yang 

menggunakan parse data. Dari hasil penelitian sebelum-nya dapat dijadikan daftar 

pustaka dalam penetian ini yang akan digunakan untuk membangun sebuah 

aplikasi android untuk toko retrofit menggunakan JSON sebagai parse data-nya. 

Tinjauan pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu mangambil 

dari penelitian sebelumnya ditujukan pada tabel 2.1   

Tabel 2.1 Perbandingan Peneltian  

Parameter 

 

Penulis 
Objek Parse data Tools Studi kasus 

Fachrul Barry Sholih 

(2014) 

Toko online API Eclips dan ADT 

(Android 

Development 

Tool) 

Penjualan Batik  

Poundra Kartika Putra, 

Petrus Santoso 

(2013) 

Toko online XML parse 

dan SMTP 

Gmail 

eclips Tas Online  

Hendi Wijaya1 , Wellia 

Shinta Sari2 

(2015) 

E-commerce Html DOM eclips Toko Duta 

Buku  

Sigitra Desfoutin, 

(2015) 

E-commerce  JSON eclips Penjualan 

Sepatu 

OLahraga 

Meirany Paat (2012) E-commerce XML parse 

Web PHP 

Eclips Penjualan 

Produk 

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan 5 penelitian sebelum nya terletak 

pada parse data yang menggunakan format JSON  untuk menjembatani antara 

bahasa pemrograman PHP dan JAVA  yang terdapat pada sistem operasi android. 
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Pada penelitian sebelum-nya software yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi Mobile masih menggunakan Eclipse yang saat ini sudah tidak didukung 

oleh Google di bagian SDK dan JDK.  

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. JSON web service 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari 

Bahasa Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 

1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran-data. 

JSON terbuat dari dua struktur: 

1. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan 

sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus 

(dictionary), tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed list), atau 

associative array. 

2. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan 

bahasa, hal ini dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar 

(list), atau urutan (sequence). 

http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array
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Struktur-struktur data ini disebut sebagai struktur data universal. Pada 

dasarnya, semua bahasa pemprograman moderen mendukung struktur data ini 

dalam bentuk yang sama maupun berlainan. Hal ini pantas disebut demikian 

karena format data mudah dipertukarkan dengan bahasa-bahasa pemprograman 

yang juga berdasarkan pada struktur data ini. 

JSON menggunakan bentuk sebagai berikut: 

Objek adalah sepasang nama/nilai yang tidak terurutkan. Objek dimulai 

dengan { (kurung kurawal buka) dan diakhiri dengan } (kurung kurawal tutup). 

Setiap nama diikuti dengan : (titik dua) dan setiap pasangan nama/nilai dipisahkan 

oleh , (koma).  Dapat di gambarkan pada Gambar 2.1 Objek 

 

Gambar 2.1 Objek 

Larik adalah kumpulan nilai yang terurutkan. Larik dimulai dengan [ 

(kurung kotak buka) dan diakhiri dengan ] (kurung kotak tutup). Setiap nilai 

dipisahkan oleh , (koma). Dapat di gambarkan pada Gambar 2.2 Larik/Array 

 

Gambar 2.2 Larik/Array 
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Nilai (value) dapat berupa sebuah string dalam tanda kutip ganda, atau 

angka, atau true atau false atau null, atau sebuah objek atau sebuah larik. 

Struktur-struktur tersebut dapat disusun bertingkat. Dapat di gambarkan pada 

Gambar 2.3 Nilai/Value 

 

Gambar 2.3 Nilai/Value 

String adalah kumpulan dari nol atau lebih karakter Unicode, yang 

dibungkus dengan tanda kutip ganda. Di dalam string dapat digunakan backslash 

escapes "\" untuk membentuk karakter khusus. Sebuah karakter mewakili karakter 

tunggal pada string. String sangat mirip dengan string C atau Java. Dapat di 

gambarkan pada Gambar 2.4 String 

 

Gambar 2.4 Stirng 
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Angka adalah sangat mirip dengan angka di C atau Java, kecuali format 

oktal dan heksadesimal tidak digunakan. Dapat di gambarkan pada Gambar 2.5 

Angka/Number 

 

Gambar 2.5 Angka/Number 

Spasi kosong (whitespace) dapat disisipkan di antara pasangan tanda-tanda 

tersebut, kecuali beberapa detil encoding yang secara lengkap dipaparkan oleh 

bahasa pemprograman yang bersangkutan. 

2.2.2. JSON Parse 

Penggunaan JSON Parse dalam HTTP Connection ini bertujuan untuk 

memberi kemudahan bagi user ketika menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya 

JSON Parse dalam HTTP Connection, informasi yang ada didalam website dapat 

ditampilkan di dalam sebuah aplikasi mobile. Hal ini menyebabkan aplikasi 

mobile tidak perlu menampilkan seluruh content yang ada didalam website seperti 

halnya pada mobile web browser. Aplikasi android akan memilih jenis konten 

yang ingin ditampilkan, seperti halnya gambar, item description, dan lain-lain. 

Dalam JSON Parse, Setelah data diambil, kemudian di- ENCODE ke dalam 
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bentuk JSON, dan diteruskan ke dalam aplikasi mobile. Di dalam aplikasi mobile, 

JSON tersebut di-parse ke dalam bentuk yang kita inginkan. 

 

2.2.3. Asyncronous Task (AsynTask) 

AsyncTask adalah class yang disediakan Android untuk memudahkan 

programmer membuat task yang dijalankan di-background. AsyncTask cocok 

untuk proses background yang relatif sederhana dan pendek. Misalnya saat 

mendowload objek dari internet, dan dalam prosesnya UI akan menampilkan 

kemajuan download. 

Ada  empat method terpenting dalam AsyncTask yaitu sebagai berikut : 

1. onPreExecute() dipanggil sebelum task dikerjakan. Biasanya untuk 

menginisasi user interface. 

2. doInBackground(Params…), berisi task inti yang perlu dijalankan di 

background dan berpotensi memblok UI. Method ini akan dijalankan di 

thread background langsung setelah onPreExecute dipanggil. Gunakan 

publishProgress(Progress…) untuk mengupdate UI .mengenai progress 

(misal mengupdate progressbar). Jangan update UI dimethod ini! gunakan 

onProgressUpdate. 

3. onProgressUpdate(Progress…) dipanggil setelah publisProgress 

dijalankan. Berisi code untuk mengupdate user interface.  JANGAN 

panggil onProgressUpdate langsung Gunakan publishProgress (tanpa 
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on). Method ini berjalan di UI thread sehingga aman untuk memanipulasi 

komponen UI. 

4. onPostExecute(Result), dapat digunakan untuk mengupdate user interface 

setelah task background selesai. Hasil dari komputasi dipassing sebagai 

parameter. 

 

2.2.4. Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. 

Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial 

dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini 

dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open 

Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, 

perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar 

terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan 

Oktober 2008  

 

(https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html diakses 

tanggal 7 Januari 2017). 

 

 

https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
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2.2.5. Web PHP 

PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah 

kepanjangan rekursif, yakni permainan kata dimana kepanjangannya terdiri dari 

singkatan itu sendiri: PHP: Hypertext Preprocessor. 

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di 

(http://www.php.net). 

PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada 

komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman 

client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client). 

Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. 

Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam 

beberapa tahun perkembangannya, PHP menjadi bahasa pemrograman web yang 

digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, wordpress, joomla, dll. 

 

(http://www.duniailkom.com/pengertian-dan-fungsi-php-dalam-

pemograman-web/ diakses tanggal 7 Januari 2017) 

 

 

 

 

http://www.php.net/
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2.2.6. Java 

Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai 

komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James 

Gosling saat masih bergabung di Sun Microsistems saat ini merupakan bagian 

dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang 

terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih 

sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal . 

 

(https://java.com/en/download/faq/whatis_java.xml  diakses tanggal 7 

Januari 2017). 

https://java.com/en/download/faq/whatis_java.xml

