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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan pustaka ini terdapat uraian tentang kajian berbagai pustaka 

yang kemudian hasil dari kajian tersebut akan dihubungkan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Peneltian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Obyek 

Penelitian 

Metode Pemrogram

an 

Interface 

Fauzan Natsir 

(2013) 

Kosakata 

bahasa 

indonesia 

SOAP PHP Mengimplementasikan 

web service pada 

aplikasi kosakata 

bahasa indonesia. 

Rimma 

Maliyanti 

(2014) 

Aplikasi kasir 

toko 

SOAP Java Membuat web service 

berupa aplikasi kasir 

berbasis dekstop. 

Rizal Sengkey 

(2014) 
Perpustakan 

Universitas 

Sam Ratulangi 

SOAP C# Rancangan web service 

perpustakan Universitas 

Sam Ratulangi. 

Aplikasi yang dibangun 

perpustakaan berupa 

GUI  
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Cristian 

Hartono (2012) 
Penjadwalan 

ujian skripsi 

SOAP Java Penjadwalan 

ujian skripsi web 

service 

menggunakan 

metode topsis 

Febri Nugroho 

(2016) 

Aplikasi 

penjualan 

SOAP Java Sistem penjualan 

pada perangkat 

bergerak 

berbasis android 

menggunakan 

web service. 

(Usulan) 

Agus Fatwadi 

(2018) 

Aplikasi 

pendistribusia

n barang 

JSON 

 

HTML5, 

Javascript 

Aplikasi berbasis 

mobile yang 

terhubung 

langsung ke web 

service. 

 

Berdasarkan penelitian pada tabel 2.1 dapat di ketahui bahwa terdapat 

perbedaan antara penelitian sebelumnya, baik berupa perbedaan metode dan 

bahasa pengograman dalam merancang aplikasi, dalam hal ini peneliti melakukan 

perancangan aplikasi dengan web service berbasis mobile menggunakan bahasa 

HTML5 dan Javascript. Sedangan untuk pengambilan data menggunakan JSON. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1  Web Services 

Menurut W3C Web Services Architecture Working Group pengertian Web 

service adalah sebuah sistem software yang di desain untuk mendukung 

interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Interface web 

service dideskripsikan dengan menggunakan format yang mampu diproses oleh 

mesin (khususnya WSDL). Sistem lain yang akan berinteraksi dengan web 

service hanya memerlukan SOAP, yang biasanya disampaikan dengan HTTP dan 

XML sehingga mempunyai korelasi dengan standar Web (Web Services 

Architecture Working Group, 2004) 

.Web service adalah aplikasi yang memungkinkan klient dan server 

berkomukasi melalui hypertext transfer protocol (HTTP). Web service sangat di 

butuhkan untuk pertukaran data atau komunikasi antar aplikasi yang berbeda 

platform, termasuk dapat di manfaatkan oleh android (Kurniawati, Rachel, 2015). 

Web  pada umumnya digunakan untuk melakukan  respon dan  request yang 

dilakukan  antara client  dan  server. Sebagai contoh, seorang  pengguna  

layanan web tertentu mengetikan alamat url web untuk membentuk sebuah 

request. Request akan sampai pada server, diolah dan kemudian disajikan dalam 

bentuk sebuah respon. Dengan singkat kata terjadilah hubungan client-

server secara sederhana. 

Sedangkan pada web service hubungan antara client dan server tidak 

terjadi secara langsung. Hubungan antara client dan server dijembatani oleh 

file web service dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan 

ditanggani tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang 

disebut sebagai web service. Peran dari web service ini akan mempermudah 

distribusi sekaligus integrasi database yang tersebar di beberapa server sekaligus 

(Kurniawati, Rachel, 2015). 
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2.2.2 JSON 

  JSON (Java Script 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 (Kurniawati, Rachel, 2015). 

JSON menggunakan bentuk sebagai berikut: 

1. Objek 

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). 

 

 

Gambar 2.1 Objek JSON 

 

2. Larik  

Larik adalah kumpulan nilai yang terurutkan. Larik dimulai dengan 

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

dipisahkan oleh , (koma). 

 

 

Gambar 2.2 Larik JS 
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3. Nilai  

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. 

 

Gambar 2.3 Nilai JSON 

4. String  

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. 

 

 

Gambar 2.4 String JSON 

5. Angka 

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

oktal dan heksadesimal tidak digunakan. 

 

 

Gambar 2.5 Angka JSON 
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2.2.3  Manajemen Distribusi  

1. Distribusi Barang 

Distribusi merupakan elemen vital dalam kegaiatan pemasaran suatu 

barang. Suatu perusahaan sangat perlu melakukan distribusi, hal ini dikarenakan 

pendistribusian merupakan salah satu proses penyetokan atau penawaran suatu 

barang ke dalam lingkup pasar. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang 

dan jasa kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang 

diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan).Orang yang 

melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. 

1.  Fungsi Distribusi 

Adapun kegiatan yang termasuk fungsi distribusi terbagi secara garis 

besar menjadi dua. 

a. Fungsi Distribusi Pokok  

Yang dimaksud dengan fungsi pokok terdiri dari Pengangkutan 

(Transportasi), Penjualan (Selling),Pembelian (Buying), Penyimpanan (Stooring), 

Pembakuan Standar Kualitas Barang dan Penanggung Resiko. 

b. Fungsi Tambahan 

Distribusi mempunyai fungsi tambahan yang hanya diberlakukan pada 

distribusi barang-barang tertentu. Fungsi tambahan tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut. Menyeleksi, Mengepak/Mengemas dan Memberi Informasi. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi 

Pada bahasan terakhir ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan 

distribusi meliputi: 

1. Faktor Pasar  

Dalam lingkup faktor ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola 

pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah 

pesanan dan kebiasaan dalam pembelian. 

2. Faktor Barang 

Pertimbangan dari segi barang bersangkut-paut dengan nilai unit, besar 

dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang dan pengemasan. 

3. Faktor Perusahaan 

Pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana, pengalaman 

dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. 

 

 


