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BAB II 

        TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tabel 2.1.  Referensi Tinjauan Pustaka 

 

Penulis dan 

Tahun 

Jenis Aplikasi Metode 

Identifikasi 

Objek Bahasa 

Pemrograman 

Fachrul Barry 

Sholih (2014)  

E-Commerce 

berbasis 

Android 

SDLC 

(System 

Development 

Life Cycle) 

Waterfall 

Perancanagan 

aplikasi 

penjualan 

berbasis 

android 

(Studi Kasus 

di Batik 

Puspa 

Kencana, 

Laweyan, 

Solo) 

Java 

Bayu A., 

Saulus  

(2013)  

E-Commerce 

berbasis 

Android 

 Grosir kaos 

kaki pada 

home industri 

kaos kaki 

Cipta Karsa 

Anugrah Pati  

Java 

Poundra 

Kartika Putra, 

Petrus Santoso 
(2013) 

E-Commerce 

berbasis 

Android 

 Aplikasi toko 

tas online 

berbasis 

Android  

Java 

Dewi Rossa 

Fortina (2012) 

E-Commerce 

berbasis 

Android 

 Pembuatan 

Aplikasi 

Pemesanan 

Tiket Bus 

Pada PO 

Sinar Dempo 

Berbasis 

Android 

(studi kasus : 

kantor 

Java 
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perwakilan 

PO Sinar 

Dempo 

Santura, 

Yogyakarta) 

       

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1  Android  

Android adalah sistem operasi bergerak (mobile operating system) yang 

mengadopsi sistem operasi Linux, namun telah di modifikasi (Dodit Suprianto, 

2012). Perusahaan ini kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Android 

dibuat menggunakan modifikasi kernel Linux 2.6. Aplikasi Android ditulis 

dengan bahasa Java. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri sehingga dapat 

digunakan oleh bermacam piranti penggerak. 

2.2.2  Java 

Java adalah bahasa pemrograman multi platform, Java tidak menyediakan 

IDE khusus seperti halnya bahasa pemrograman yang lain (Abdul Kadir, 2009). 

Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun 

Microsystems 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. Aplikasi-aplikasi berbasis java umumnya dikompilasi ke 

dalam p-code (bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java 

(JVM). Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum/non-spesifik 

(general purpose), dan secara khusus didisain untuk memanfaatkan dependensi 

implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan 

aplikasi java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda, 

java dikenal pula dengan slogannya, "Tulis sekali, jalankan di mana pun". Saat ini 

java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, dan secara 
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luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi 

ataupun aplikasi. 

Bahasa pemrograman Java terlahir dari The Green Project, yang berjalan 

selama 18 bulan, dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek tersebut 

belum menggunakan versi yang dinamakan Oak. Proyek ini dimotori oleh Patrick 

Naughton, Mike Sheridan, dan James Gosling, beserta sembilan pemrogram 

lainnya dari Sun Microsystems. Salah satu hasil proyek ini adalah maskot Duke 

yang dibuat oleh Joe Palrang. 

Pertemuan proyek berlangsung di sebuah gedung perkantoran Sand Hill 

Road di Menlo Park. Sekitar musim panas 1992 proyek ini ditutup dengan 

menghasilkan sebuah program Java Oak pertama, yang ditujukan sebagai 

pengendali sebuah peralatan dengan teknologi layar sentuh (touch screen), seperti 

pada PDA sekarang ini. Teknologi baru ini dinamai "*7" (Star Seven). 

Nama Oak, diambil dari pohon oak yang tumbuh di depan jendela ruangan 

kerja "Bapak Java", James Gosling. Nama Oak ini tidak dipakai untuk versi 

release Java karena sebuah perangkat lunak lain sudah terdaftar dengan merek 

dagang tersebut, sehingga diambil nama penggantinya menjadi "Java". Nama ini 

diambil dari kopi murni yang digiling langsung dari biji (kopi tubruk) kesukaan 

Gosling. Konon kopi ini berasal dari Pulau Jawa. Jadi nama bahasa pemrograman 

Java tidak lain berasal dari kata Jawa (bahasa Inggris untuk Jawa adalah Java). 

2.2.3  PHP  

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa 

pemrograman umum (Alan Nur Aditya, 2011) . PHP banyak dipakai untuk 

memrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah 

CMS. 

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page 

(Situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. 

Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa 

sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. 
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Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber 

terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. 

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP 

sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga 

modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan. 

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada 

Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan 

meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi 

akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing. 

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis 

tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak 

dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan 

kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki 

kecepatan dan stabilitas yang tinggi. 

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter 

PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model 

pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan 

bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. 

Versi terbaru dari bahasa pemograman PHP adalah versi 5.6.4 yang resmi 

dirilis pada tanggal 18 Desember 2014. 

 

2.2.4  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 (sumber : json.org). 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 

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
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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: 

a. 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. 

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

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

(list), atau urutan (sequence). 

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. 

2.2.5 UML (Unified Modeling Language) 

UML (Unified Modeling Language) merupakan sebuah bahasa / notasi 

standar yang digunakan untuk melakukan pemodelan objek dunia nyata sebagai 

langkah pertama dalam mengembangkan metodologi desain berorientasi objek. 

UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain (Adi Nugroho, 

2010). 

Bahasa Pemodelan UML lebih cocok untuk pembuatan perangkat lunak 

dalam bahasa pemrograman berorientasi objek (C+, Java, VB.Net), namun 

demikian tetap dapat digunakan pada bahasa pemrograman prosedural. Beberapa 

konsep dari UML yaitu : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array
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a. UML menggunakan notasi grafis untuk menyatakan suatu desain. 

b. Pemodelan dengan UML berarti menggambarkan kedalam bentuk 

yang dapat dipahami dengan menggunakan notasi standar UML. 

c. Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa standar untuk 

melakukan spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi dari 

komponen-komponen perangkat lunak, dan digunakan untuk 

pemodelan. 


