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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang aplikasi yang berhubungan 

dengan pengelolaan pesanan yang berbasis website, pada dasarnya sistem-sistem 

yang dibangun sebelumnya secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu 

mempermudah pengelolaan berdasarkan studi kasus yang ada, namun menerapkan 

teknologi dan aturan bisnis yang berbeda. Perbandingan dapat dilihat pada Tabel 

2.1 Tinjauan Pustaka. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Objek Metode 
Bahasa 

Pemrograman 
1 Deviana Astika 

Sari 
(STMIK 
AKAKOM) 

2017 Pemesanan 
Barang  

Framework 
Yii 

PHP,HTML 

2 Muh. Sapi’i 
(STMIK 
AKAKOM) 

2018 Aplikasi Kasir 
Berbasis Web 
 

AngularJs PHP,JavaScript 
 

3 Diky Iwan 
Setiawan 
(STMIK 
AKAKOM) 

2018 Pemesanan 
Makanan  

Socket.io PHP,HTML 
JavaScript 

 

4 Muhammad 
Noor Fadillah 
(UTY) 

2018 Penjualan 
Makanan Siap 
Saji  

Native PHP,HTML 

5 Manggala Raka  
Perkasa, Rinta 
Kridalukmana, 
dan Eko Didik 
Widianto  
(UNDIP) 

2016 Manajemen 
Pemesanan 
Restoran  

CodeIgniter PHP,HTML 

6 Usulan 2018 Pengelolaan 
Pesanan dan stok 
berbasis website 

Yii 2, Vue.js PHP,HTML, 
JavaScript 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Vue.Js 

Vue.js (dibaca:vyuu atau viuu) merupakan sebuah framework Javascript 

progresif yang digunakan untuk membangun tampilkan user interface dengan 

mengacu pada aristektur MVC (model-view-controller) 

MVC merupakan metode untuk membangun sebuah aplikasi dengan 

memisahkan antara manipulasi data (Model), tampilan untuk user (view) serta 

cara memprosesnya (Controller). 

Vue.js merupakan proyek open-source dangn lisensi MIT yang di ciptakan 

oleh Evan You pada bulan Februari 2014, setelah sebelumnya dia bekerja untuk 

Google dalam proyek AngularJS yang merupakan framework JavaScript besutan 

Google, sehingga banyak konsep dalam AngularJS yang di adaptasi pada Vue.js, 

misalnya seperti konsep directive dan expression. 

Vue bekerja pada layer view, sehingga lebih mudah dalam 

mengintegrasikan-nya dengan libyary lain atau proyek yang telah ada 

sebelumnya. Vue juga sangat baik digunakan untuk membangun sebuah SPA 

(Single Page Aplication). 

Vue hadir dengan beberapa keunggulan dari framework Javacript lain, 

diantaranya : 

1. Approchable , pendekatan yang mudah cukup menggunasai dasar html , 

css dan javascript 

2. Maintanable , pemeliharaan yang mudah. 
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3. Versatile , serbaguna terdapat banyak library dan fitur yang lengkap. 

4. Reactive, terhadap perubahan data. 

5. Performant, dengan ukurangan kecil menghasilkan performa yang cepat. 

6. Testable , pengujian yang mudah. 

Tabel 2.2 Contoh Conditional Rendering Vue Js 

Framework Kode Sumber Output 

Vue JS 
<h1 v-if="awesome"> 
Vue is awesome!</h1> 
<h1 v-else>Oh no 😢</h1> 

Oh no 😢 

 

2.2.2 Yii  2 Framework 

Framework Yii 2 memberikan dukungan luas dan dokumentasi terperinci 

untuk membangun API. Berikut adalah beberapa kemampuan bawaan saat 

membangun API: 

1. Prototipe cepat dengan dukungan API umum untuk Active Record. Ini 

memungkinkan Anda untuk dengan cepat dan mudah mengekspos fungsi 

model data CRUD melalui API. 

2. Negosiasi format respon (mendukung JSON dan XML secara default). 

Ada dukungan bawaan untuk mengembalikan data dalam format output 

umum. 

3. Serialisasi objek yang dapat dikustomisasi dengan dukungan untuk field 

keluaran yang dapat dipilih. Mudah untuk memodifikasi data apa yang 

dikembalikan. 

4. Pemformatan kumpulan data dan validasi kesalahan yang tepat.. 
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2.2.3 MySQL 

MySQL merupakan salah satu open source  yang digunakan untuk 

manajemen basis data atau sering disebut DBMS (Database Management System) 

yang berbasis SQL (Structure Query language).   

MySQL sebagai wadah yang menyimpan string (text based) data. Gambar, 

media, file, file audio, dan hal hal alam yang benar benar tidak harus disimpan 

dalam database. Caranya adalah dengan meletakan file file pada server dalam 

folder dan hanya referensi nama dan path di database tersebut. 

2.2.4 One Signal : Notifikasi   

OneSignal adalah sistem pesan sederhana dan andal yang dibuat untuk 

aplikasi dan situs web. Kirim pemberitahuan push dan email dari platform 

termasuk iOS, Android, Chrome dan lainnya. 

Notifikasi adalah sebuah peringatan atau pemberitahuan yang konten di 

dalamnya dapat berupa update data, penawaran barang dan pesan-pesan tertentu. 

notifikasi di tujukan  langsung kepada pengguna aplikasi yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara real-time. 

Selain itu notifikasi berfungsi untuk menarik perhatian pengguna aplikasi 

untuk menaruh perhatian yang lebih terhadap pemberitahuan yang di tampilkan.  

Notifikasi dapat di terapkan melalui berbagai macam bentuk dan dapat di 

sertai suara sebagai contoh notifikasi chat pada facebook. Notifkasi dapat di 

tampilkan pada bilah notifikasi , pop-up window atau push notification


