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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Studi Kepustakaan

Bahan acuan kepustakaan yang bersumber pada penelitian-penelitian

sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, teori maupun jurnal dapat dijadikan sebagai

pembanding serta bahan referensi bagi penulis.

Pada penelitian ini, penulis mengambil referensi dari skripsi Arya Sasmita

tahun 2009 yang berjudul “Sistem Transaksi Penjualan Kain Grinsing Berbasis

Mobile”. Sistem ini menjelaskan cara pemesanan kain grinsing melalui perangakat

mobilephone. Detail data kain gringsing dapat diketahui dengan mudah dari gambar,

ukuran hingga harganya. Pesanan barang akan dikirim ke alamat pemesanan sesuai

data yang diberikan oleh pengguna setelah pembayaran dilakukan. Pembayaran

dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening pemilik yang tertera pada aplikasi

mobile commerce ini. Teknologi WAP yang terus berkembang pada saat ini

memungkinkan pengguna mobilephone untuk mengakses internet dengan mudah dan

cepat dengan kecepatan transfer data mencapai 115 Kbps. Ditambah lagi teknologi

3G yang didukung oleh WAP yang telah berkembang pada saat ini. Dengan teknologi

tersebut sistem transaksi penjualan berbasis WAP atau Mobile Commerce ini akan

mendukung dalam pemesanan dan pemasaran kain gringsing ke daerah-daerah di luar

wilayah Tenganan, luar Bali maupun luar negara Indonesia.

Selain penelitian di atas, penulis juga mengambil referensi dari penelitian

Yunita Sari tahun 2009 yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan

Makanan dan Minuman pada Ketty Resto Berbasis Client Server dengan Platform

Android”. Pada sistem pemesanan makanan dan minuman yang akan dibangun pada

Ketty Resto memerlukan koneksi wireless sebagai penghubung antara pesanan

pelanggan yang diinput dari mobile android ke server restoran. Dengan sistem ini

dapat memudahkan pihak resto dalam proses administrasi pemesanan makanan.
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Sehingga meminimalisir kesalahan seperti pemasanan yang rangkap, tidak urutnya

pembuatan pemesanan akibat bertumpuknya nota, pensil yang tumpul serta pena atau

kertas yang habis. Sistem yang dikembangkan ini dapat mempermudah dan

mempercepat proses penyampaian pemesanan makanan dan minuman yang di pesan

dari pelayan / waiters ke bagian dapur Ketty Resto. Selain itu sistem ini dapat

mencatat transaksi penjualan, pendapatan dan penggunaan bahan baku serta mampu

mencetak laporan harian penjualan, laporan periode penjualan dan laporan estimasi

penggunaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam proses pemantauan.

2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi Pemesanan Rumah Berbasis

Mobile

2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem  adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Suatu sistem memiliki karakteristik atau

sifat-sifat tertentu, yaitu :

1. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen

sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-

bagian dari sistem.

2. Batas Sistem

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan

sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarya. Batas sistem ini

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu

sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.
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3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah semua diluar batas dari sistem yang

mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat

menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem. Lingkungan luar

yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian

harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan

harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu

kelangsungan hidup dari sistem.

4. Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan

subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Dengan

penghubung, satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang

lainnya membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat

berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal

input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem

tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk

didapatkan keluaran. Sebagai contoh di dalam sistem komputer, program

adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan

komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.

6. Keluaran Sistem

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi

keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem

yang lain. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan PC adalah

keluaran yang tidak berguna merupakan hasil sisa pembuangan, sedang

informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.
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7. Pengolah Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri

sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi

keluaran. Sebagai contoh suatu sistem produksi akan mengolah masukan

berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa

barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi

laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh

manajemen.

8. Sasaran Sistem

Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau suatu

sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada

gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang

dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem

dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. (Jogiyanto, 2009)

2.2.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerimanya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya.

Sedangkan kualitas dari informasi tergantung dari tiga hal yaitu:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak

menyesatkan, dan juga berarti informasi harus jelas mencerminkan

maksudnya.

2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak

boleh terlambat, karena informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai

nilai lagi.

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya,

dan relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya

berbeda. (Jogiyanto, 2009)
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2.2.3 Pengertian Pemesanan

Pesan adalah kata baku dari pemesanan yang memiliki arti “hendak  membeli

supaya dikirim”. Pesanan adalah barang yang dipesan. Jadi pemesanan  adalah

proses, perbuatan atau cara memesan (sumber : Kamus Bahasa Indonesia).

Pemesanan juga dapat diartikan suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen

sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen maka perusahaan harus

mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik

Tujuan pemesanan yaitu :

1. Memaksimumkan pelayanan bagi konsumen

2. Meminimumkan investasi pada persediaan

3. Perencanaan kapasitas

4. Pengesahan produksi dan pengendalian produksi

5. Persediaan dan kapasitas

6. Penyimpanan dan pergerakan material

7. Peralatan, routing dan proses planning

8. Dan lain - lain. (www.powerpoint-search.com/pengertian-pemesanan)

Kemajuan teknologi sekarang ini memungkinkan pemesanan tidak hanya

dapat dilakukan jika konsumen dan penjual bertatap langsung, tetapi dapat dilakukan

dari jarak jauh sekalipun, misalnya dengan menggunakan E-commerce, yaitu sistem

pemesanan barang lewat internet/mobile.

2.2.4 Pengertian Rumah

Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama

jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan,

namun untuk istilah tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang,

atau kandang. Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial-

kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga,

hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.
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Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan

atap. Rumah memiliki jalan masuk berupa pintu dengan tambahan berjendela. Lantai

rumah biasanya berupa tanah, ubin, babut, keramik, atau bahan material lainnya.

Rumah bergaya modern biasanya memiliki unsur-unsur ini. Ruangan di dalam rumah

terbagi menjadi beberapa ruang yang berfungsi secara spesifik, seperti kamar tidur,

kamar mandi, WC, ruang makan, dapur, ruang keluarga, ruang tamu, garasi, gudang,

teras dan pekarangan.

Rumah memiliki berbagai model dan tipe desain yang beragam, selain model

rumah minimalis, terdapat juga beberapa model rumah lain seperti model rumah

kontemporer, rumah tradisional dan model rumah modern. Selain memiliki beragam

model rumah saat ini juga memiliki ukuran baku, seperti rumah type 36, rumah type

45, rumah type 54, dll. (id.wikipedia.org/wiki/Rumah)

2.2.5 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia,

teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis,

dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. (Agus Mulyanto, 2009).

Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang

dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah

organisasi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam media

menyampaikan data yang berguna bagi pemakainya. (Kadir, 2009).

2.2.6 Pengertian Aplikasi Mobile

Aplikasi Mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda melakukan

mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau

Handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile, Anda dapat dengan mudah
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melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, belajar,

mengerjakan pekerjaan kantor, browsing dan lain sebagainya.

Perangkat mobile memiliki banyak jenis dalam hal ukuran, desain dan layout,

tetapi mereka memiliki kesamaan karakteristik yang sangat berbeda dari sistem

desktop, yaitu antara lain :

1. Ukuran yang Kecil

Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan

perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka.

2. Memori yang Terbatas

Perangkat mobile juga memiliki memory yang kecil, yaitu primary (RAM)

dan secondary (disk). Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang

mempengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis dari perangkat ini.

Dengan pembatasan jumlah dari memory, pertimbangan-pertimbangan khusus

harus diambil untuk memelihara pemakaian dari sumber daya yang mahal ini.

3. Daya Proses yang Terbatas

Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka yaitu desktop. Ukuran,

teknologi dan biaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status dari

sumber daya ini. Seperti hard disk dan RAM, Anda dapat menemukan mereka

dalam ukuran yang pas dengan sebuah kemasan kecil.

4. Mengkonsumsi Daya yang Rendah

Perangkat mobile menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin

desktop. Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka berjalan pada

keadaan dimana daya yang disediakan dibatasi oleh baterai-baterai.

5. Kuat dan Dapat Diandalkan

Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana saja, mereka harus cukup kuat

untuk menghadapi benturan-benturan, gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan

air.
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6. Konektivitas yang Terbatas

Perangkat mobile memiliki bandwith rendah, beberapa dari mereka bahkan

tidak tersambung. Kebanyakan dari mereka menggunakan koneksi wireless.

7. Masa Hidup yang Pendek

Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik kebanyakan

dari mereka selalu menyala. Coba ambil kasus sebuah handphone, mereka

booting dalam hitungan detik dan kebanyakan orang tidak mematikan

handphone mereka bahkan ketika malam hari. PDA akan menyala jika anda

menekan tombol power mereka. (Buyens, 2001)

2.3 Alat Bantu Dalam Analisa dan Perancangan Sistem

2.3.1 Pengertian UML (Unified Modelling Language)

UML yang merupakan singkatan dari Unified Modelling Language adalah

sekumpulan pemodelan konvensi yang digunakan untuk menentukan atau

menggambarkan sebuah sistem perangkat lunak dalam kaitannya dengan objek.

(Whitten, 2004).

UML dapat juga diartikan sebuah bahasa grafik standar yang digunakan untuk

memodelkan perangkat lunak berbasis objek. UML pertama kali dikembangkan pada

pertengahaan tahun 1990an dengan kerjasama antara James Rumbaugh, Grady Booch

dan Ivar Jacobson, yang masing-masing telah mengembangkan notasi mereka sendiri

di awal tahun 1990an. (Lethbride dan Leganiere, 2002)

2.3.2 Komponen-Komponen UML (Unified Modelling Language)

UML terdiri dari diagram-diagram, dimana setiap diagram di dalam UML

memperlihatkan sistem dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

1. Class Diagram

Kelas adalah sebuah kategori atau pengelompokan dari hal-hal yang

mempunyai atribut dan fungsi yang sama (Schmuller, 1999). Class diagram

adalah sebuah grafik presentasi dari gambaran statis yang menunjukkan
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sekumpulan model elemen yang terdeklarasi (statis), seperti kelas, tipe dan

isinya serta hubungannya. (Rumbaugh, 1999). Sebuah class diagram terdiri

dari sejumlah kelas yang dihubungkan dengan garis  yang menunjukkan

hubungan antar kelas yang disebut dengan Associations (Rambaugh, 1999).

Jenis-jenis Associations yaitu :

a. Aggregation

Associations yang menggambarkan hubungan antar kelas di mana

kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lainnya.

b. Composition

Associations yang menggambarkan hubungan erat antar kelas di mana

kelas composite mempunyai segala tanggung jawab untuk mengatur

kelas lainnya dan kedua kelas mempunyai life time yang sama.

c. Bidirectionality

Associations yang menghubungkan antara dua kelas atau lebih yang

berbeda object tapi tidak bergantung satu sama lainnya, sehingga

apabila salah satu kelas dihilangkan, kelas yang lain dapat tetap

digunakan.

d. Generalization

Associations yang menghubungkan dua kelas atau lebih untuk

membedakan antara kelas yang umum dengan kelas yang khusus.

e. Inheritance

Associations yang menghubungkan dua kelas atau lebih yang dapat

menurunkan properties seperti attributes, operations antara kelas induk

dengan kelas anak. (Rambaugh, 1999)
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Berikut gambaran tentang komponen-komponen yang digunakan dalam class

diagram :

Gambar 2.1 Komponen Class Diagram

2. Use Case Diagram

Use case diagram adalah sebuah gambaran dari fungsi sistem yang dipandang

dari sudut pandang pemakai (Schmuller, 1999). Actor adalah segala sesuatu

yang perlu berinteraksi dengan sistem untuk pertukaran informasi. (Whitten,

2004). System boundary menunjukkan cakupan dari sistem yang dibuat dan

fungsi dari sistem tersebut. Berikut ini merupakan gambar dari tiga komponen

sistem dalam use case diagram:

Gambar 2.2 Komponen Use Case Diagram
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Jenis-jenis Use Case Relationships antara lain :

a. Association

Garis yang menghubungkan antara actor dengan use case.

b. Extend

Menghubungkan antara dua atau lebih use case yang merupakan

tambahan dari base use case yang biasanya untuk mengatasi kasus

pengecualian.

c. Generalization

Hubungan antara use case umum dengan use case yang lebih khusus.

d. Include

Menghubungkan antara 2 atau lebih use case untuk menunjukkan use

case tersebut merupakan bagian dari base use case. (Rambaugh, 1999)

3. State Diagram

State digram merupakan cara lain  untuk  mengekspresikan  informasi

dinamis  tentang  sebuah  sistem,  diagram  ini digunakan menggambarkan

fungsi eksternal yang terlihat dari sebuah sistem atau dari objek secara

individu. (Lethbridge dan Laganiere, 2002). Berikut ini merupakan gambar

komponen-komponen yang digunakan dalam State Diagram:

Gambar 2.3 Komponen State Diagram
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4. Sequence Diagram

Sebuah sequence diagram menunjukkan urutan pertukaran pesan yang

dilakukan oleh sekumpulan objek atau aktor yang mengerjakan pekerjaan.

(Lethbridge dan Laganiere, 2002). Berikut ini merupakan gambar

komponen_komponen yang digunakan dalam sequence diagram:

Gambar 2.4 Komponen Sequence Diagram

2.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah mengilustrasikan struktur logis

dari basis data. Adapun simbol dalam diagram relasi entity relationship diagram pada

tabel 2.1 sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Simbol Entity Relationship Diagram

Konektivitas dari suatu hubungan menguraikan pemetaan dari kejadian entitas

yang dihubungkan. Jenis dasar konektivitas untuk hubungan adalah satu-ke-satu,

satu-ke-banyak, dan banyak-ke-banyak. Adapun simbol kardinalitas dalam entity

relationship diagram dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Simbol Kardinalitas Dalam Entity Relationship Diagram

Simbol yang digunakan Jenis Kerelasian

1-ke-1

1-ke-n

n-ke-1

n-ke-n

2.3.4 Flowchart

Flowchart adalah simbol-simbol pekerjaan yang menunjuk bagan aliran

proses yang saling terhubung. Jadi, setiap simbol yang ditentukan oleh American

National Standard Institute Inc.
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Flowchart digunakan untuk mempermudah penyusunan program. Dengan

menggunakan flowchart, logika pemrograman lebih mudah dipahami dan dianalisis,

sehingga anda dapat menentukan kode-kode pemograman yang sesuai dengan

pekerjaanya. Flowchart program dapat disamakan dengan blue print bangunan.

Seperti diketahui arsitek akan membuat blue print bangunan sebelum memulai

konstruksinya. Demikian pula seorang programmer disarankan untuk membuat

flowchart. Sebelum menulis kode programnya. Berikut beberapa simbol standar

flowchart yang sering digunakan dalam pemrograman komputer.

Tabel 2.3 Simbol Flowchart

Simbol Arti

Simbol Start atau End yang
mendefenisikan awal atau akhir
dari sebuah flowchart
Simbol pemrosesan yang terjadi
pada sebuah alur kerja

Simbol Input / output
mendefenisikan masukan dan
keluaran proses
Simbol untuk memtuskan proses

lanjutan dari kondisi tertentu

Simbol konektor untuk
menyambung proses pada
lembar kerja yang berbeda

Simbol konektor untuk
menyambung proses lembar
kerja yang berbeda

Simbol untuk menghubungkan
antar proses atau antar simbol

Simbol yang menyatakan bagian
dari program (sub program)
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2.4 Alat Bantu Dalam Pembuatan Sistem

2.4.1 JQuery Mobile

JQuery adalah javascript library yang cepat dan ringan untuk menangani

dokumen HTML, menangani event, membuat animasi dan interakasi AJAX. JQuery

dirancang untuk mengubah cara anda menulis javascript karena JQuery dirancang

untuk memperingkas kode-kode javascript. JQuery memiliki fitur-fitur yang juga

telah menggantikan teknologi flash seperti slider, photo slideshow, modal dialog, dan

sebagainya. Adapun jQuery mobile ini adalah framework untuk membuat desain

template dan antarmuka yang user-friendly. (www.jquerymobile.com)

2.4.2 JASON

JavaScript Object Notation (JSON) 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).
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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:

1. 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).

2. Larik adalah kumpulan nilai yang terurutkan. Larik dimulai dengan [ (kurung

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

dipisahkan oleh , (koma).

3. 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.

4. 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.

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

dan heksadesimal tidak digunakan.

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

tersebut, kecuali beberapa detil encoding yang secara lengkap dipaparkan oleh

bahasa pemprograman yang bersangkutan. (www.json.org)


