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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan utama dalam beberapa studi yang pernah

dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Michael Christian Wibisono, Agustinus Noertjahyana, Andreas Hardojo (2013)

telah membuat Aplikasi Pencatatan Stock dengan Menggunakan Barcode pada

Android di Universitas Kristen Petra yang memanfaatkan kamera pada android untuk

dijadikan barcode reader sebagai perhitungan dan penyesuaian stok opname barang.

Pada tahun 2012, Endang Ripmiatin dan Riani Aliviani telah membuat Sistem

Otomasi Perpustakaan dengan Barcode di SLTPI Al Azhar, Kemang Pratama dengan

memanfaatkan kamera android sebagai barcode reader.

Febri Nugroho (2016) telah membuat aplikasi Sistem Penjualan Pada Perangkat

Bergerak Berbasis Android Menggunakan Web Service di Universitas Sanata Dharma

untuk merancang dan membangun sistem untuk perangkat bergerak berbasis android

yang mampu mengirim data transaksi penjualan ke sistem kasir dan bagian pengepakan

barag secara bersamaan melalui web service dengan memanfaatkan jaringan internet

area wifi.

Derry Susilo dan Marcel (2015) telah membuat Rancang Bangun Aplikasi

Identifikasi Aset TIK Menggunakan QR Code Berbasis Android: Studi Kasus
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Laboraturium Komputer UKRIDA, Kampus 1 dengan menggunakan fungsi ZXING

untuk menterjemahkan QR Code pada Android.

Pada tahun 2015, D Tri Octafian telah membuat Web Multi E-Commerce

Berbasis Framework Codeigniter yang digunakan untuk membangun sebuah website

e-commerce yang mampu digunakan oleh banyak pengguna dalam menyajikan layanan

penjualan dan pembelian secara online dengan memanfaatkan framework CodeIgniter.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian

Parameter

Penulis

Judul Penelitian Teknologi Fitur teknologi yang
digunakan

Michael
Christian
Wibisono,
Agustinus
Noertjahyana,
Andreas Hardojo
(2013)

Aplikasi Pencatatan
Stock dengan
Menggunakan
Barcode pada
Android di
Universitas Kristen
Petra

Android
Scan Barcode

Scan Barcode untuk
melakukan
pencatatan stok
barang dan aset
perusahaan
menggunakan
android

Endang
Ripmiatin dan
Riani Aliviani
(2012)

Sistem Otomasi
Perpustakaan dengan
Barcode di SLTPI
Al Azhar, Kemang
Pratama

Android
Scan Barcode

Scan Barcode untuk
melakukan scan id
buku, id anggota

Febri Nugroho
(2016)

Sistem Penjualan
Pada Perangkat
Bergerak Berbasis
Android
Menggunakan Web
Service di
Universitas Sanata
Dharma.

Android
Web Service

Inputan android
sebagai inputan
penjualan untuk
melakukan update
data di webservice
Universitas Sata
Dharma
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Derry Susilo dan
Marcel (2015)

Rancang Bangun
Aplikasi Identifikasi
Aset TIK
Menggunakan QR
Code Berbasis
Android: Studi
Kasus Laboraturium
Komputer UKRIDA,
Kampus 1

Android
Scan QR-
Code
Web Service

Scan QR-Code unuk
melakukan
pencatatan aset di
Laboraturium
Komputer UKRIDA,
Kampus 1

D Tri Octafian
(2015)

Web Multi E-
Commerce Berbasis
Framework
Codeigniter

Code Igniter Memanfaatkan
framework Code
Igniter untuk
membuat aplikasi
untuk membuat e-
comerce penjualan
dan pembelian
barang

Setya Budi S
(2018)

Aplikasi pengelolaan
stokstok barang
menggunakan Zxing
Qr-code pada
Android Studi Kasus
Apotek Setya Budi

Android
Scan QR-
Code
Code Igniter

Memanfaatkan
penggabungan client
(Scan QR-Code
android) – server
(web – Code Igniter)
untuk pengelolaan
stok gudang studi
kasus Apotek Setya
Budi

2.1 Dasar Teori

2.2.1 JAVA

Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang powerful saat ini untuk berbagai

sistem operasi (multiplatform). Salah satu keunggulan dari bahasa java adalah “

platform independence” artinya program java, baik source code program maupun hasil

kompilasinya tidak tergantung pada sistem operasi dan platform yang di gunakan.
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Selain itu, hasil kompilasinyapun dapat dipindah antar sistem komputer. (Utomo Priyo

Eko, 2009)

2.2.2 ANDROID

Android adalah sebuah tumpukkan software untuk perangkat mobile yang

termasuk di dalamnya sistem operasi, middleware, dan aplikasi-aplikasi kunci. Sejak

kemunculan perdananya, Android menarik perhatian banyak perusahaan,

pengembangan, dan masyarakat lainnya. (Gandhewar, N., Sheikh, R, 2010)

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembangnya untuk

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh berbagai macam piranti

bergerak. Adapun bahasa pemograman yang diperlukan untuk membangun aplikasi

pada platform Android adalah bahasa pemograman Java. (Husodo, A. Y, 2011)

Menurut Safaat (2011), android dipuji sebagai “platform mobile pertama yang

lengkap, terbuka, dan bebas”

a. Lengkap (Complete Platform) : Para desainer dapat melakukan pendekatan yang

komprehensif ketika mereka sedang mengembangkan platform Android. Android

merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan peluang untuk

pengembang aplikasi.

b. Terbuka (Open Source Platform) : Platform Android disediakan melalui lisensi

open source. Pengembang dapat dengan bebas untuk mengembangkan aplikasi.

Android sendiri menggunakan Linux Kernel 2.6.
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Free (Free Platform) : Android adalah platform/aplikasi yang bebas untuk

develop. Tidak ada lisensi atau biaya royalty untuk dikembangkan pada platform

Andorid. Tidak ada biaya keanggotaan. Tidak diperlukan biaya pengujian. Tidak ada

kontrak yang diperlukan. Android dapat didistribusikan dan diperdagangkan dalam

bentuk apapun.

2.2.3 Apache

Salah satu webserver yang bersifat open source adalah Apache. Menurut

Prasetyo (2008), Apache adalah software yang menyimpan serta mendistribusikan data

ke komputer lain (client) lewat internet yang meminta informasi tersebut. Pada

dasarnya Apache adalah “A PatCHy server”, karena pada waktu pengembangannya

terdapat banyak patch yang diberikan oleh developer. Apache merupakan turunan dari

webserver yang dikeluarkan oleh NCSA, yaitu NCSA HTTPD sekitar tahun 1995.

2.2.4 UML

Menurut Pender (2002), UML adalah standar untuk menciptakan model yang

mewakili perangkat lunak berorientasi objek dan sistem bisnis. UML memiliki

standarisasi notasi tetapi tidak mendikte bagaimana menerapkan notasi. UML

mencakup spesifikasi untuk Sembilan diagram berbeda yang digunakan untuk berbagai

dokumen perspektif dari solusi perangkat lunak dari awal proyek sampai instalasi dan

pemeliharaan mikrofinansial. Salah satu cara untuk mengatur diagram UML adalah

dengan menggunakan view. View adalah kumpulan diagram yang menggambarkan
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aspek yang sama dari proyek. View mempunyai tiga pelengkap yaitu Static View,

Dynamic View, dan Functional View.

2.2.5 JSON

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. (Rochsid Tri

Hanggoro, 2014)

JSON terbuat dari dua struktur:

 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.

 Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan bahasa, hal

ini dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar (list), atau urutan

(sequence).
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2.2.6 Zxing (Zebra Crossing)

ZXing (dibaca “zebra crossing”) merupakan sebuah library open-source multi-

format 1D/2D barcode image processing yang diimplementasikan pada Java, dengan

port untuk bahasa lain. ZXing menggunakan kamera built-in pada ponsel untuk

memindai dan melakukan decode barcode pada perangkat, tanpa berkomunikasi

dengan server. Namun ZXing dapat juga digunakan untuk decode barcode pada

desktop dan server. Library Zebra crossing atau sering juga disebut dengan zxing

adalah sebuah library open source yang berfungsi untuk pemrosesan berbagai jenis

barcode 1 dimensi dan 2 dimensi. Library zxing ini berfokus kepada penggunaan

kamera pada smartphone sebagai pengganti dari alat scanner, namun library ini juga

dapat dipakai pada desktop dan server. Zxing dapat melakukan proses encode maupun

decode barcode. Library zxing mendukung berbagai macam format barcode antara

lain upc-a, upc-e, ean-8,ean-13, code 39, data matrix, QR Code, dan code bar.

(https://github.com/zxing/zxing/, 2017)

2.2.7 Framework

Framework dapat diartikan sebagai koleksi atau kumpulan potongan-potongan

program yang disusun atau diorganisasikan  sedemikian rupa, sehingga dapat

digunakan untuk membantu membuat aplikasi untuh tanpa harus membuat semua

kodenya dari awal. Saat ini ada banyak framework PHP, diantaranya: Zend, Cake PHP,

Trax, Symfony, Codeigniter dan sebagainya. (Basuki, 2010)
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2.2.8 Code Igniter

Codeigniter adalah sebuah framework PHP yang dapat membantu

mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi website berbasis PHP

dibandingkan jika menulis semua kode program dari awal. Codeigniter menyediakan

banyak library untuk mengerjakan tugas-tugas yang umumnya ada pada sebuah

aplikasi berbasis web. Selain itu, struktur dan susunan logis dari Codeigniter membuat

aplikasi yang dibuat menjadi semakin teratur dan rapi. Dengan demikian developer

dapat fokus pada fitur-fitur apa yang dibutuhkan oleh aplikasi dengan membuat kode

program seminimal mungkin. Codeigniter pertama kali dibuat oleh Rick Ellis, CEO

Ellislab, Inc. (http://ellislab.com), sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah CMS

(Content Management System) yang cukup handal, yaitu ExpressionEngine

(http://www.expressionengine.com). Saat ini, Codeigniter dikembangkan dan

dimaintain oleh ExpressionEngine Development Team. (Basuki, 2010)

2.2.9 QR Code/Barcode

QR Code adalah kode multifungsi yang dapat memuat teks, link URL, pesan

singkat, kartu nama dan berbagai macam informasi sejenis yang dapat di masukkan ke

dalam sebuah Barcode 2 dimensi [1].QR berasal dari kata 'Quick Respons'. QR Code

ini tidak memerlukan alat khusus untuk dapat membacanya, dengan menggunakan

kamera pada smartphone kita dapat men-terjemahkan QR Code menjadi teks yang ada

di dalamnya. (Susilo Derry, Marcel. 2015)
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Gambar 2.1 Contoh QR Code

2.2.10 Sublime

Sublime Text adalah aplikasi text editor yang digunakan untuk membuka file

apapun namun sejatinya para programmer menggunakannya untuk menulis kode.

Sublime text mendukung sejumlah bahasa pemrograman diantaranya C, C++, C#, PHP,

CSS, HTML, ASP , Dan lain lain. (Ihsan Atkia. 2017)

2.2.11 Metode FIFO (First In First Out)

Menurut Mulyadi (2010) bahwa metode penilaian persediaan First-in, First-

Out method (FIFO) adalah metode penilitian yang menganggap barang yang pertama

kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Jika barang dikeluarkan dari gudang

maka akan dihargai sebesar harga perolehan yang pertama. Metode ini sejalan dengan

alur arus fisik dimana sudah sepantasnya barang yang pertama kali mauk dikeluarkan

pertama kali dahulu.


