
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Aplikasi  

Menurut  Miftakhul  Huda (2009:4), Aplikasi berasal dari kata application  

yaitu bentuk benda dari kata kerja to apply yang dalam bahasa Indonesia berarti 

pengolah. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak 

komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi 

adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Kumpulan 

aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket biasanya disebut paket atau 

suite aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang 

menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi 

lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antar muka 

pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk 

mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya aplikasi-aplikasi tersebut 

memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai. 

Contohnya, suatu lembar kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen pengolah 

kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. 
 

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk 

menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan 

mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi 

tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan 

salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah 

komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang 

diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan 

secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimiliki aplikasi merupakan 

suatu perangkat computer yang siap pakai bagi user. 

 



 
 

 
 
 
 
Pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut : 
 
a. Menurut Jogiyanto (1999:12) adalah penggunaan dalam suatu komputer, 

instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian 

rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.  
 
b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 52) adalah penerapan dari 

rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atauketentuan 

bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang 

dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.  
 
c. Menurut Rachmad Hakim S, Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan 

untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, 

permainan (game), dan sebagainya.  
 
d. Menurut Harip Santoso, Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, 

rePort) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, 

misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dan lain-lain.  

 

2.1.1 Klasifikasi Aplikasi  

Aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain:  

a. Perangkat lunak perusahaan (enterprise)  

b. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan  

c. Perangkat lunak informasi kerja  

d. Perangkat lunak media dan hiburan  

e. Perangkat lunak pendidikan  

f. Perangkat lunak pengembangan media  

g. Perangkat lunak rekayasa produk. (Purnama Rangsang , 2010)  

2.2 Aplikasi Mobile (Bergerak)  

Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu  

pada sistem komputer. Kata mobile mempunyai arti bergerak atau berpindah. 

Sehingga diperoleh pengertian bahwa aplikasi bergerak merupakan aplikasi yang 

dapat dijalankan walaupun pengguna berpindah dari satu tempat ketempat lain.



 
 

Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti 

telepon seluler dan PDA. 

Menurut Budi Darytamo dkk, (2007:1) “Pemograman aplikasi bergerak 

tidak banyak berbeda dengan pemograman  konvensional pada PC. Aspek 

karakteristik dari perangkat bergerak sering mempengaruhi arsitektur dan 

implementasi dari aplikasi tersebut. Dalam pemograman aplikasi bergerak berbagai 

aspek teknis perangkat lebih menonjol karena memiliki banyak keterbatasan 

dibandingkan   komputer . 

 
Perangkat bergerak (mobile) memiliki banyak jenis dalam hal ukuran, 

desain dan layout, tetapi memiliki kesamaan karakteristik yang sangat berbeda dari 

sistem desktop. Karakteristik perangkat bergerak (mobile): 
 
a. Ukuran yang kecil 
 

Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan 

perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. 
 
b.  Memory yang terbatas 
 

Perangkat mobile juga memiliki ukuran memory yang kecil, yaitu primary 

(RAM) dan secondary (disk). 
 
c. 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. 
 
d.  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. 
 
e. 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. 

 
f. Konektivitas yang terbatas 
 

Perangkat mobile memiliki bandwidth rendah, beberapa dari mereka bahkan 

tidak tersambung. Kebanyakan dari mereka menggunakan koneksi wireless. 



 
 

 
 
g.  Masa hidup yang pendek 
 

Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik, 

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

mereka bootingdalam hitungan detik dan kebanyakan orang tidak mematikan 

handphone mereka bahkan ketika malam hari.(web 1) 

2.3 ANDROID 

Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google. 

Sistem ini digunakan oleh beberapa smartphone, seperti Motorola Droid, Samsung 

Galaxy, dan Google sendiri melalui perangkat yang dinamakan Nexus. Sistem 

operasi Android (OS) didasarkan pada kernel Linux terbuka. Berbeda dengan OS 

iPhone, Android adalah open source, yang berarti pengembang dapat memodifikasi 

dan menyesuaikan OS untuk setiap telepon. Oleh karena itu, ponsel berbasis 

Android yang berbeda mungkin memiliki berbagai antarmuka pengguna grafis UI 

yang beragam meskipun mereka menggunakan OS yang sama.  

Produsen Smartphone yang paling banyak mengeluarkan perangkat 

berbasis Android adalah Samsung, Samsung adalah produsen Smartphone yang 

paling sukses saat ini, perangkat seperti Samsung Galaxy “S” series dan “Note” 

series disebut-sebut sebagai Smartphone tercanggih di muka bumi saat ini. 

http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-android.html 

2.3.1 Sejarah Android 

Android, Inc. didirikan di Palo Alto, California, pada bulan Oktober 2003 

oleh Andy Rubin (pendiri Danger), Rich Miner (pendiri Wildfire Communications, 

Inc.), Nick Sears (mantan VP T-Mobile), dan Chris White (kepala desain dan 

pengembangan antarmuka WebTV) untuk mengembangkan “perangkat seluler 

pintar yang lebih sadar akan lokasi dan preferensi penggunanya”. Tujuan awal 

pengembangan Android adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi 

canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital, namun kemudian disadari bahwa 

http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-dan-fungsi-smartphone.html
http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-smartphone-samsung-galaxy.html
http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-smartphone-samsung-galaxy.html
http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-operating-system-os.html
http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-linux.html
http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-samsung-galaxy-note-series.html
http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-dan-fungsi-kamera.html


 
 

pasar untuk perangkat tersebut tidak cukup besar, dan pengembangan Android lalu 

dialihkan bagi pasar telepon pintar untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile 

(iPhone Apple belum dirilis pada saat itu). Meskipun para pengembang Android 

adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman, Android Inc. dioperasikan 

secara diam-diam, hanya diungkapkan bahwa para pengembang sedang 

menciptakan sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan bagi telepon seluler. 

Masih pada tahun yang sama, Rubin kehabisan uang. Steve Perlman, seorang teman 

dekat Rubin, meminjaminya $10.000 tunai dan menolak tawaran saham di 

perusahaan. 

http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-android.html 

2.3.2 Perkembangan Mobile Android di Indonesia 

 Perkembangan Android di Indonesia cukup pesat, dimana pengguna 

android banyak digunakan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Android 

sendiri banyak memperkenalkan berbagai fitur dan keunggulannya. 

Pengguna android tidak hanya pada kalangan elit saja, sekarang handphone 

yang menggunakan sistem operasi android juga hadir di berbagai handphone yang 

harganya terjangkau, tak perlu membutuhkan uang banyak untuk dapat 

menggunakan handphone android, dari kalangan kebawah hingga menengah pun 

bisa menggunakan handphone android.  

2.3.3 Jenis-jenis Android 

a. Tanpa Nama (Android Versi 1.0.1.1) 

Sistem android versi 1.0 ini pertama kali hadir di tahun 2008, tepatnya pada 

oktober 2008. Ponsel pertama yang menggunakan system android adalah HTC. 

Pada bulan februari 2009 rilis update pertama android versi 1.1 yang masih belum 

memiliki nama. Dan untuk android versi selanjutnya google memuskan untuk 

memberi nama versi android dengan nama makanan ringan, tujuannya adalah agar 

mudah di ingat oleh para pengguna dan pencinta android. 

 

 

http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-microsoft-windows.html


 
 

b. Cupcake (Android versi 1.2 - 1.5) 

Nama Cupcake diambil dari sebuah makanan ringan berupa kue kecil yang 

di kemas dalam sebuah wadah yang biasanya di sajikan dengan frosting  diatasnya. 

Dengan penamaan Cupcake ini maka penamaan dari versi Android dimulai. 

c. Donut (Androidversi 1.6) 

Versi selanjutnya adalah Donut, versi ini dirilis pada bulan september 2009 

tentu donut sudah tak asing lagi bagi telinga orang Indonesia. Donut adalah sebuah 

makanan ringan berbentuk bulat yang terdapat lubang di tengahnya (berbentuk 

seperti cincin). Versi android ini memiliki fitur foto dan video dari kamera 

antarmuka dan integrasi pencarian yang lebih baik. Selain itu ditambahkan juga 

dukungan untuk ukuran layar yang lebih besar, dan diberi versi awal fitur navigasi 

turn-by-turn besutan Google. 

d. Eclair (Android versi 2.0 - 2.1) 

Eclair adalah makanan penutup yakni kue yang biasanya berbentuk persegi 

panjang yang dibuat dengan krim di tengah dan lapisan cokelat di atasnya. Di rilis 

pada bulan oktober 2009, dengan rilisnya android versi ini google menambahkan 

fitur Bluetooth 2.1, flash dan kamera dengan digital zoom, multi-touch, live 

wallpaper dan lainnya. 

e. Froyo (Android versi 2.2 - 2.2.3) 

Nama Froyo diambil dari kependekan dari Frozen Yoghurt yaitu yoghurt 

yang telah mengalami proses pendinginan sehingga terlihat seperti es krim. Versi 

ini dirilis pada bulan Mei 2010 dengan update memperbaiki segi kecepatan dan 

pengadopsian Javascript dari browser Google Chrome dengan fitur-fiturnya. 

f. Gingerbread (Android versi 2.3 - 2.4) 

Nama Gingerbread diambil dari jahe atau cookie dengan rasa khas jahe yang 

biasanya berbentuk boneka mirip manusia. versi ini dirilis pada bulan desember 

2010. Smartphone pertama yang memakai versi android ini adalah Nexus S yang 

dikeluarkan oleh produsen Samsung. Android 2.3 Gingerbread ini merupakan OS 

Android yang paling lama berkuasa bahkan sampai sekarangpun beberapa vendor 

masih mengeluarkan ponsel dengan versi ini. Adapun perbaikan di versi 

Gingerbread ini adalah tambahan fitur dukungan untuk SIP internet calling, 



 
 

kemampuan nirkabel NFC, dukungan untuk dual kamera, dukungan untuk sensor 

giroskop dan sensor lainnya, fitur download manager, sejumlah tweak untuk 

penggunaan di Tablet, dan lainnya. 

g. Honeycomb (Android versi 3.0 - 3.2) 

Nama Honeycomb diambildari nama sereal manis yang terbuat dari jagung 

dengan rasa madu yang berbentuk sarang lebah, makanan ini yang populer sejak 

tahun 1965. Untuk versi ini merupakan versi yang ditujukan untuk gadget Tablet. 

Android Honeycomb rilis pada Februari 2011, kemudian upgrade ke versi 3.1 dan 

3.2. 

h. Ice Cream Sandwich (Android versi 4.0) 

Android Ice Cream Sandwich atau biasa dikenal dengan nama Android 4.0 

ICS adalah versi terbaru Android yang sangat mendukung baik untuk smartphone, 

tablet, dan lainnya. Android ini rilis pada 19 October 2011. Yang baru dalam 

android ini adalah perubahan interface dari android sebelumnya, antara lain 

pengoptimalan multitasking, variasi layar beranda yang bisa disesuaikan dan 

interaktivitas mendalam serta cara baru yang ampuh untuk berkomunikasi dan 

berbagi konten. Nama Ice Cream Sandwich diambil dari makanan dimana lapisan 

es krim yang biasanya berupa vanila yang terjepit antara dua cookies coklat, dan 

biasanya berbentuk persegi panjang. 

i. Jelly Bean (Android versi 4.1 - 4.3) 

Android 4.1 Jelly Bean diumumkan pada 27 Juni 2012 pada konferensi 

Google l/O yang secara resmi dikenalkan ke publik sekitar Oktober 2012. Versi ini 

adalah yang tercepat dan terhalus dari semua versi Android. Fitur baru yang terapat 

di versi ini adalah meningkatkan kemudahan dan keindahan tampilan dari Ice 

Cream Sandwich dan memperkenalkan pengalaman pencarian Google yang baru di 

Android. Android 4.2 Jelly Bean juga menawarkan peningkatkan kecepatan dan 

kemudahan Android 4.1 serta mencakup semua fitur baru seperti Photo Sphere dan 

desain baru aplikasi kamera, keyboard Gesture Typing, Google Now dan lainnya. 

Untuk nama Jelly Bean pasti semua tahu kan, ya nama ini diambil dari sejenis 

permen yang juga populer disebut kacang jeli. 

 



 
 

j. KitKat (Android versi 4.4) 

Awalnya android versi ini di isukan bernama Key Lime Pie. Namun pada 

tanggal oktober 2013 google merilis kitkat sebagai generasi android berikutnya. 

Android versi ini memiliki banyak fitur & semakin memanjakan para pengguna 

android. Diantaranya : Immersive mode, Akses kontak langsung dari aplikasi 

telepon, google now launcher, dan pastinya memiliki interface UI yang baru. 

k. Lollipop (Android versi 5.0) 

Android 5.0 merupakan versi paling baru dari sistem operasi android, 

Android 5.0 sendiri dianggap membawa update yang fantastis, banyak perubahan 

yang disertakan Google di dalamnya. 

(http://www.aan.my.id/2015/03/macam-macam-jenis-versi-android.html) 

 

2.3.4 Prinsip Pengembangan Sistem Operasi Android 

Pengembangan sistem operasi dan aplikasinya sendiri mengacu pada 

beberapa prisip yaitu : 

a. Terbuka. 

Android dibangun untuk benar-benar terbuka. Sebagai contoh, sebuah  

aplikasi dapat memnggil dan mengakses fungsi-fungsi utama ponsel seperti 

membuat panggilan, mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-

lain. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk membuat aplikasi yang 

lebih baik.  

b. Semua aplikasi dibuat sama  

Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari telepon 

dan aplikasi pihak ketiga (third-party application). Semua aplikasi dapat 

dibangun untuk memiliki akses yang sama terhadap kemampuan sebuah 

telepon dalam menyediakan layanan dan aplikasi yang luas terhadap para 

pengguna. 

c. Memecahkan hambatan pada aplikasi  

Android memecah hambatan untuk membangun aplikasi yang baru dan 

inovatif. Misalnya, pengembang dapat menggabungkan informasi yang 



 
 

diperoleh dari Web dengan data pada ponsel seseorang seperti kontak 

pengguna, kalender, atau lokasi geografis. 

d. Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah  

Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna untuk 

menggunakan library yang diperlukan dan tools yang dapat digunakan 

untuk  membangun aplikasi yang semakin baik. Android memiliki 

sekumpulan tools yang dapat digunakan sehingga membantu para 

pengembang dalam meningkatkan produktivitas pada saat membangun 

aplikasi yang dibuat.  

(http://www.rifqi.net/2013/05/prinsip-pengembangan-sistem-operasi.html) 

2.3.5 Fitur Android  

Fitur yang tersedia di Android adalah: 

a. Kerangka aplikasi : itu memungkinkan penggunaan dan penghapusan 

komponen yang tersedia. 

b. Dalvik mesin virtual : mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat mobile. 

c. Grafik : grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka OpenGI. 

d. Sqlite : untuk menyimpan data. 

e. Mendukung media : audio, video, dan berbagai format gambar 

(MPEG4,H.264,MP3,AAC,AMR,JPG,PNG,GIF). 

f. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, dan Wifi (hardware defendent).  

g. Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas dan accelerometer 

(tergantung hardware). 

h. Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk Emulator, peralatan 

debugging, dan plugin untuk Eclipse IDE.  

2.3.6 Arsitektur Umum Android 

Arsitektur  Android  menunjukkan  komponen-komponen  utama  yang  

terdapat pada sistem operasi Android. Berikut ini arsitektur android : 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Android 
 

Sumber : http://www.candra.web.id/2011/01/30/arsitektur-android-os/ 
 

 

Google mengibaratkan Android sebagai sebuah tumpukan software. Setiap 

lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang mendukung fungsi-

fungsi spesifik dari sistem operasi. Berikut ini sususan dari lapisan-lapisan tersebut 

jika dilihat dari lapisan dasar hingga lapisan teratas. 

 

2.3.7 Keunggulan Android  

Beberapa keunggulan Andrioid dengan flatform lain yaitu : 

a. Keterbukaan – Android menyediakan akses ke fungsi dasar perangkat 

mobile menggunakan standart panggilan API.    

b. Penghancuran pembatasan – anda dapat menggabungkan informasi dari 

internet ke dalam telepon , seperti informasi kontak, atau data pada lokasi 

geografis. 

c. Cepat dan mudahh perkembangannya – dalam SDK memiliki semua yang 

anda butuhkan untuk membuat dan menjalankan aplikasi Android, termasuk 

simulator dan alat debugging.  



 
 

 

 

2.3.8 Kelebihan Sitem Operasi Android    

Telepon selular saat ini telah dikategorikan sebagai jenis smartphone untuk 

beberapa kalangan. Smartphone yang telah kita ketahui saat ini merupakan 

perangkat pintar yang beradaptasi dari penggunaaan alat komunikasi telepon 

genggam (handphone) dan kemajuan teknologi internet. Kombinasi keduanya 

menciptakan telepon selular yang memiliki kemampuan menyerupai penggunaan 

internet pada PC. Android merupakan salah satu operating system terbanyak yang 

dipakai pada smartphone karena beberapa kelebihan sistem operasi android seperti 

di bawah ini :  

a. User Friendly – Kalimat ini sangat melekat pada sistem operasi Windows 

miliknya microsoft, ibaratnya kita dengan sangat mudah mengoprasikan 

komputer hanya dengan belajar beberapa hari bahkan beberapa jam saja, 

dan ini juga melekat pada Android yang berjalan pada Smartphone. 

b. Notifications – Anda dengan sangat mudah mendapatkan notifikasi dari 

smartphone android dengan mengatur beberapa akun Email, SMS , Voice 

Dial, Update dan lain sebagainya. 

c. Tampilan – Dari segi tampilan, Android tidak kalah bagusnya dari iOs 

miliknya Apple, karena memang dari awal android hampir mengusung 

teknologi iOs, hanya saja ini versi murahnya. 

d. Open Source – Operating system ini memang dibuat open source oleh 

penciptanya, karena memang berbasis kernel Linux. Jadi jangan kaget jika 

diluar sana ada banyak sekali Custom Rom untuk masing-masing perangkat 

android. 

e. Aplikasi – Untuk Aplikasi anda akan disajikan jutaan pilihan aplikasi yang 

menarik dari yang gratis hingga berbayar, dan anda bisa mendownloadnya 

di Google Play, siapa lagi kalau bukan miliknya Mbah Google. 



 
 

f. Dll – Dan masih banyak lagi kelebihan dan fitur yang dimiliki Android, dan 

anda bisa mengembangkannya sesuai dengan keinginan anda, karena Sistem 

operasi ini Open Source dan User Friendly 

(http://hparea.com/pengertian-kelebihan-kekurangan-android.html) 

2.3.9 Kekurangan Sistem Operasi Android  

Banyaknya kelebihan sistem operasi android tidak menutup celah 

kekurangan yang ada. Beberapa diantaranya adalah :  

a. Update System - untuk melakukan update system tidaklah mudah, anda 

harus menunggu dari masing-masing Vendor untuk merilis Update Versi 

yang terbaru. Tentu ini sangat tidak menyenangkan. 

b. Batterai Cepat Habis - Ini sering terjadi jika anda menyalakan paket data 

dan menggunakan widget serta aplikasi yang berjalan secara berlebihan, 

untuk mengatasinya anda harus mengurangi aktivitas aplikasi pada 

smartphone anda. 

c. Lemot atau Lag - Sebenarnya kalau ini ada kaitannya dengan spesifikasi 

dari masing-masing perangkat, namun ada kalanya Android ini tidak 

bersahabat dengan beberapa aplikasi dikarenakan Ram ataupun Prosesornya 

yang kurang memadai, jadi sesuaikan 

(http://hparea.com/pengertian-kelebihan-kekurangan-android.html) 

2.4 M- Commerce  

M-commerce (Mobile commerce) adalah system perdagangan elektronik 

(E-commerce) dengan menggunakan peralatan portable/mobile. Pada saat 

pengguna computer berpindah dari satu tempat ke tempat lain (sewaktu berada 

dalam mobil, misalnya), pengguna computer tersebut dapat melakukan transaksi 

jual beli produk di internet dengan menggunakan system m-commerce ini. Istilah 

lain dari m-commerce adalah m-bisnis (mobile business). 

http://hparea.com/pengertian-kelebihan-kekurangan-android.html
http://hparea.com/pengertian-kelebihan-kekurangan-android.html


 
 

Pada dasarnya m-commerce adalah gabungan dari perdagangan elektronik 

(e-commerce) dengan mobile computing. Bisa dikatakan bahwa m-comerce ini 

adalah e-commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel. Penggunaan m-

commerce bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, Smart 

card, dan infrastuktur lainnya. M-commerce membuka peluang untuk memberi 

layanan baru bagi customer yang telah ada untuk menarik customer baru. 

2.4.1 Keuntungan dan Kelebihan M-Commerce 

Beberapa  keuntungan  yang  membuat  m-commerce  menjadi  sebuah  

alternatif perdagangan dewasa ini dan diprediksikan akan sangat berkembang dan 

diminati dimasa-masa mendatang seperti: 

a. Localization of Product and Service: memungkinkan untuk mengetahui 

location services menggunakan GPS. 

b. Personalization : handphone merupakan perangkat yang bersifat personal, 

sehingga memungkinkan untuk menawarkan layanan/produk yang bersifat 

personal. 

c. Ubiquity : pengguna dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja 

d. Instant Connectivity : Koneksi dari perangkat yang sangat mudah. 

e. Convenience : ukuran dan berat dari handset membuat pengguna nyaman 

dalam bertransaksi 

(http://ulfanurulaulia03.blog.widyatama.ac.id/2016/03/19/e-commerce-dan-m-

commerce/) 

 

2.5 Handphone 

Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa 

dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa 

suara. Pengertian tersebut merupakan pengertian handphone secara umum. 

Dalam  keseharian kini manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone. Apalagi 

dengan semakin berkembangnya handphone sehingga handphone memiliki 



 
 

berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja namun telah 

berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, 

media bisnis, dan sebagainya. Kini kita mengenal istilah smartphone atau ponsel 

pintar. Sebutan untuk handphone yang bisa digunakan untuk melakukan banyak 

hal. Sebelum handphone memiliki fungsi seperti sekarang ini, handphone telah 

mengalami perjalanan yang panjang sejak awal kemunculannya. Hal tersebut akan 

dibahas dalam sejarah handphone berikut ini. 

(http://pengertiandefinisi.com/pengertian-handphone-sejarah-dan-fungsinya/) 

2.5.1 Smartphone  

smartphone adalah ponsel yang meliputi fungsi canggih di luar 

kemampuan panggilan telepon dan mengirim pesan teks. Kebanyakan smartphone 

memiliki kemampuan untuk menampilkan foto, memutar video, cek dan kirim e-

mail, dan berselancar di Web. Smartphone modern, seperti ponsel iPhone dan yang 

berbasis Android dapat menjalankan aplikasi pihak ketiga, yang menyediakan 

fungsionalitas terbatas. 

Sementara smartphone awalnya digunakan terutama oleh pengguna bisnis, 

mereka telah menjadi pilihan umum untuk konsumen juga. Berkat kemajuan 

teknologi, smartphone modern lebih kecil dan lebih murah daripada perangkat 

sebelumnya. Pengguna juga memiliki rentang yang lebih luas dari smartphone 

untuk memilih dari sebelumnya. Sementara RIM Blackberry mendominasi pasar 

smartphone selama bertahun-tahun, produsen lain seperti Apple, HTC, dan 

Samsung sekarang menawarkan berbagai macam pilihan smartphone juga. 

Peningkatan ketersediaan smartphone telah menyebabkan penurunan yang sesuai 

dalam penggunaan PDA standar, yang tidak menyediakan kemampuan telepon. 

 

2.5.2 Keuntungan Menggunakan Handphone  

Berbagai keuntungan relatif yang dirasakan dari handphone tanpa kabel  

yang mengungguli telepon kabel dan telepon-radio kian bertambah karena 

mobilitas dan efisiensinya yang lebih besar. Berbeda dengan yang disambungkan 

pada jalur telepon disebuah gedung atau telepon standar yang bisa dibawah, namun 

harus dilengkapi kotak baterai besar dengan pemancar dan penerima gelombang 

http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-android.html
http://wikitekno.net/2016/01/aplikasi.html


 
 

radio, ponsel yang ringan dan tampak kompak dapat dibawah didalam saku jaket 

atau dompet. 

Dengan hadirnya handphone sistem komunikasi masyarakat yang dulunya 

kebanyakan dilakukan secara tatap muka. Namun, pada saat ini sistem komunikasi 

masyarakat mulai berpindah dari sistem komunikasi lama (tatap muka) menjadi 

sistem komunikasi baru, yaitu melalui handphone. Kehadiran handphone 

sebenarnya bukan merupakan penemuan baru (inovasi), karena sebelum adanya 

handphone kita telah mengenal yang namanya telepon rumah yang memiliki 

kegunaan hampir sama dengan handphone, yaitu untuk mempermudah kita 

berkomuniksai dalam jarak jauh. 

Perkembangan jenis handphone makin hari makin meningkat mulai dari 

fasilitas yang disediakan, sampai bentuknya yang besar sampai yang kecil. Banyak 

fasilitas-fasilitas baru yang disediakan ponsel semakin memberikan kemudahan 

untuk berkomunikasi. Handphone tidak hanya bisa digunakan untuk menerima dan 

menelpon, tetapi juga untuk mengirim SMS dan sejenisnya. Kehadiran jasa SMS 

yang menjadi fenomena baru dalam kehidupan berkomunikasi saat ini. 

Sort massage service (SMS) merupakan salah satu fasilitas yang disediakan 

dalam handphone untuk mempermudah masyarakat dalam mengirimkan pesan. 

Pesan yang dimaksudkan disini adalah pesan singkat yang dituliskan di layar 

handphone yang kemudian dikirimkan kepada nomer yang dituju. Pesan singkat 

tersebut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan fasilitas–fasilitas lain 

yang disediakan dalam ponsel. Selain mempermudah proses komunikasi, biaya 

yang dikeluarkan untuk satu pesan singkat tersebut jauh lebih murah dibandingkan 

dengan fasilitas lain yang memiliki fungsi yang sama, seperti E-mail, chating dan 

sejenisnya. 

Handphone menambah rasa nyaman dan aman bagi penggunanya, fitur 

handphone menengah masa kini sudah didukung untuk dapat melakukan browsing 

internet, email, multimedia, foto, video. Sedangkan kelas yang lebih tinggi dapat 

melakukan video call dengan teknologi 3G atau HSPDA dengan akses data 

kecepatan tinggi, dapat juga mengakses hotspot.(web6) 

(http://wikitekno.net/2015/12/pengertian-dan-fungsi-smartphone.html) 



 
 

2.6 Internet  

Internet berasal dari bahasa inggris, terdiri dari Inter dan Net. Internet 

singkatan dari interconnection-networking dengan arti Sistem otomatis dari 

komputer yang saling berhubungan melalui sebuah jaringan dengan penggunaan 

alat standar disebut dengan Internet Protocol Suite (TCP/IP). Internet merupakan 

sebuah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa batas 

waktu, teritorial, hukum dan budaya. Secara nyata internet identik dengan jaring 

sebuah laba-laba (WEB) yang menyebar dan menyelimuti bola dunia tertumpu dari 

titik-titik (Node) dan selalu berhubungan. Internet akan bekerja apabila komputer 

berhubungan dengan sebuah alat yang berfungsi sebagai koneksi antara komputer 

dengan komputer lain dengan sistem jaringan online. Selain komputer, heandphone, 

alat komunikasi atau sebuah jaringan, juga bisa digunakan sebagai media untuk 

melakukan koneksi internet. Untuk menghubungkan sebuah perangkat komputer 

dan lainnya ke sistem jaringan Internet, maka diperlukan alat berupa satelit, kabel, 

serat optik, modem, microwave, radio dan sering disebut Backbone. 

 

2.6.1 Sejarah Internet  

Drew Heywood (1996) seorang pakar IT dan sejarah menjelaskan bahwa 

Internet muncul pada tahun 60-an. Proses kemunculan Internet terjadi saat United 

States Department of Defense (DoD) memerlukan standarisasi komunikasi 

Internetworking. Standar Komunikasi Internetworking ini bertujuan untuk 

menghubungkan segala bentuk komputer yang berada di sebuah departemen miliki 

pemerintah AS. Tujuan ini adalah untuk mempermudah sekaligus menjaga 

keamanan data dan file yang tersimpan didalam sebuah komputer.  

Seiring perkembangan Internet di USA dan diketahuinya manfaat yang 

begitu besar dari sistem internet ini, maka pada tahun 1969 terbentuklah sebuah 

badan penelitian untuk ditugaskan melalukan riset dengan meneliti sebuah sistem 

jaringan komputer. Badan penelitian ini bernama Advanced Research Project 

Agency (ARPA). Alat yang mereka gunakan untuk meneliti sebuah sistem jaringan 

komputer adalah dengan penggunaan teknologi packet switching.  

Pengesahan dan publikasi Internet mulai dikenal sejak dibagunnya sebuah 



 
 

jaringan untuk kali pertama pada tahun 1972. Jaringan ini menghubungkan 4 tempat 

yaitu UCLA, UCSB, Utah dan SRI International. Jaringan ini juga telah berhasil 

menghubungkan lebih dari 20 Host atau ARPANet. Dari ARPANet inilah terbentuk 

sebuah alat yang berfungsi sebagai media penyambung antara komputer satu 

dengan komputer lainnya yang disebut dengan Backbone. 

(http://www.terwujud.com/2011/01/mengenal-identitas-internet.html) 

 

2.7 Web Service  

Menurut  Adhi  Prasetio  (2012:11),  Web  service  adalah  suatu  sistem  

perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi 

antar pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang 

disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan (dalam bentuk 

informasi) kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan 

sistem tersebut melalui layanan-layanan (service) yang disediakan oleh suatu 

sistem yang menyediakan web sevice. Web service menyimpan data informasi 

dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun 

berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa compiler. 

Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemogram dan 

perusahaan, yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat 

dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detil pemograman yang terdapat 

di dalamnya. 

Beberapa alasan mengapa digunakannya web service adalah sebagai berikut 

: 

a. Web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa 

bisnis logic atau class dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang 

menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik.  
 
b. Web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya, karena tidak 

memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service 

cukup di-upload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah 

diberikan otorisasi.  
 
c. Web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP, 

http://www.terwujud.com/2011/01/mengenal-identitas-internet.html


 
 

dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi 

firewall.  

 

2.7.1 Arsitektur Web Service  

Web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu :  

a. Service Requester (peminta layanan) 

Service Provider –Berfungsi untuk menyediakan layanan/service dan 

mengolah sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia. 

b.  Service Provider (penyedia layanan) 

Service Registry – Berfungsi sebagai lokasi centralyang dapat 

mendeskripsikan semua layanan/service yang telah di-register. 

c. Service Registry (daftar layanan) 

Service Requester – Peminta layanan yang mencari dan menemukan 

layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. ( Adhi Prasetio , 

2012 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.2 Arsitektur Web Service 

 

2.8 Java  

Java adalah bahasa pemrograman yang multi platform dan multi device. 

Sekali anda menuliskan sebuah program dengan menggunakan Java, anda dapat 

menjalankannya hampir di semua komputer dan perangkat lain yang support Java, 

dengan sedikit perubahan atau tanpa perubahan sama sekali dalam kodenya. 

Aplikasi dengan berbasis Java ini dikompulasikan ke dalam p-code dan bisa 

 

Sumber :  https://biginaict.wordpress.com/tag/mobile-commerce/ 

https://biginaict.wordpress.com/tag/mobile-commerce/


 
 

dijalankan dengan Java Virtual Machine. Fungsionalitas dari Java ini dapat berjalan 

dengan platform sistem operasi yang berbeda karena sifatnya yang umum dan non-

spesifik. 

 

2.8.1 Kelebihan  

a. Multiplatform. Kelebihan utama dari java ialah dapat dijalankan di beberapa 

platform / sistem operasi komputer, sesuai dengan prinsip tulis sekali, 

jalankan di mana saja. Dengan kelebihan ini pemrogram cukup menulis 

sebuah program java dan dikompilasi (diubah, dari bahasa yang dimengerti 

manusia menjadi bahasa mesin / bytecode) sekali lalu hasilnya dapat 

dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. Kelebihan ini 

memungkinkan sebuah program berbasis java dikerjakan diatas operating 

sistem Linux tetapi dijalankan dengan baik di atas Microsoft Windows. 

Platform yang didukung sampai saat ini adalah Microsoft Windows, Linux, 

Mac OS dan Sun Solaris. Penyebabnya adalah setiap sistem operasi 

menggunakan programnya sendiri-sendiri (yang dapat diunduh dari situs 

java) untuk menginterpretasikan bytecode tersebut. 

b. OOP (Object Oriented Programming) pemrogram berorientasi objek 

perpustakaan kelas yang lengkap, java terkenal dengan kelengkapan 

library/perpustakaan (kumpulan program program yang disertakan dalam 

pemrograman java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para 

pemrogram untuk  membangun aplikasinya. Kelengkapan perpustakaan ini 

ditambah dengan keberadaan komunitas java yang besar yang terus menerus 

membuat perpustakaan-perpustakaan baru untuk melingkupi seluruh 

kebutuhan pembangunan aplikasi. 

c. Bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++ sehingga 

menarik banyak pemrogram C++ untuk pindah ke java. Saat ini pengguna 

java sangat banyak, sebagian besar adalah pemrogram C++ yang pindah ke 

java. Universitas-universitas di Amerika Serikat juga mulai berpindah 

dengan mengajarkan java kepada murid-murid yang baru karena lebih 

http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-sistem-operasi-komputer-operating-system/


 
 

mudah dipahami oleh murid dan dapat berguna juga bagi mereka yang 

bukan mengambil jurusan komputer. 

d. Pengumpulan sampah otomatis, memiliki fasilitas pengaturan penggunaan 

memori sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan 

memori secara langsung (seperti halnya dalam bahasa C++yang dipakai 

secara luas). 

 

 

2.8.2 Kekurangan  

a. Tulis sekali, jalankan di mana saja - masih ada beberapa hal yang tidak 

kompatibel antara platform satu dengan platform lain. Untuk J2SE, 

misalnya SWT-AWT bridge yang sampai sekarang tidak berfungsi pada 

Mac OS X. 

b. Mudah didekompilasi. Dekompilasi adalah proses membalikkan dari kode 

jadi menjadi kode sumber. Ini dimungkinkan karena kode jadi java 

merupakan bytecode yang menyimpan banyak atribut bahasa tingkat tinggi, 

seperti nama-nama kelas, metode, dan tipe data. Hal yang sama juga terjadi 

pada Microsoft .NET Platform. Dengan demikian, algoritma yang 

digunakan program akan lebih sulit disembunyikan dan mudah 

dibajak/direverse-engineer. 

c. Penggunaan memori yang banyak. Penggunaan memori untuk program 

berbasis java jauh lebih besar daripada bahasa tingkat tinggi generasi 

sebelumnya seperti C/C++ dan Pascal (lebih spesifik lagi, Delphi dan Object 

Pascal). Biasanya ini bukan merupakan masalah bagi pihak yang 

menggunakan teknologi terbaru (karena trend memori terpasang makin 

murah), tetapi menjadi masalah bagi mereka yang masih harus berkutat 

dengan mesin komputer berumur lebih dari 4 tahun.  

(http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-pemrograman-java-kelebihan-dan 

kekurangan/) 

 

 

http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-pemrograman-java-kelebihan-dan


 
 

2.9 Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau 

menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe 

System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer dan 

developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaanya, kelengkapan 

fiturnya dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver 

menyediakan fitur editor WYSIWYG (What You See is What You Get) atau dalam 

bahasa kesehariannya disebut Design View. Maksudnya adalah, tampilan hasil 

akhir web kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan 

halaman web. Dengan segala fitur yang ada pada Adobe Dreamweaver, membuat 

suatu web bukanlah hal yang sulit. Kita tidak perlu menguasai berbagai macam 

bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, Javascript, PHP, dan sebagainya. 

Cukup mengetahui dasar dasarnya saja, karena didalam aplikasi ini sudah 

disediakan alat alat otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan 3 macam 

tampilan yaitu Code View, Design View dan Split View. Code View cocok untuk 

para programmer yang terbiasa dengan kode kode pemrograman web. Sedangkan 

Design View cocok untuk para Designer yang terbiasa dengan visual. Jika ingin 

menggunakan keduanya, bisa memilih Split View. 

http://www.burung-net.com/2015/03/pengertian-dan-fungsi-adobe-dreamweaver.html 

2.10 Diagram Alir (Flowchart) 

Flowchart atau diagram alir merupakan sebuah diagram dengan symbol 

simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan 

langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan 

menghubungkan masing masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. 

Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian 

masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. 

 

2.10.1 Jenis-jenis Diagram Alir  

Sterneckert (2003) menyarankan untuk membuat model diagram alir yang 

berbeda sesuai dengan perspektif pemakai (managers, system analysts and 



 
 

clerks) sehingga dikenal ada 4 jenis diagram alir secara umum: 

a. Diagram Alir Dokumen, menunjukkan kontrol dari sebuah sistem aliran 

dokumen. 

b. Diagram Alir Data, menunjukkan kontrol dari sebuah sistem aliran data. 

c. Diagram Alir Sistem, menunjukkan kontrol dari sebuah sistem aliran secara 

fisik. 

d. Diagram Alir Program, menunjukkan kontrol dari sebuah program dalam 

sebuah sistem.  

 

2.11 UML  

UML merupakan singkatan dari “Unified Modelling Language” yaitu suatu 

metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi 

objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar 

pada visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini 

UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blue print software. 

 

2.11.1 Bagian-bagian UML 

Bagian – bagian utama dari UML adalah view, diagram, model elements, 

dan general mechanism. 

a. View 

View Digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dengan aspek yang 

berbeda. View bukan untuk melihat grafik melainkan suatu abstraksi yang 

berisi diagram. Beberapa jenis view dalam UML, antara lain : 

1) Use Case view 

Mendeskripsikan  fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan 

sesuai yang diinginkan externalactors. Actor yang berinteraksi dengan 

sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. View ini digambarkan 

dalam use case diagram dan kadang-kadang dengan activity diagrams. 

View ini digunakan terutama untuk pelanggan, Perancang(designer), 

Pengembang(develover), dan penguji sistem(tester). 



 
 

2) Logical View 

Menjelaskan bagaimana fungsionalitas dari system, struktur statis (class, 

object, dan relationship) dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika 

object mengirim pesan ke object lainnya dalam fungsi tertentu. View  ini 

digambarkan dalam class diagarams untuk struktur statis dan dalam state, 

sequence, clloaboration, dan caktivity diagram untuk model dinamisnya. 

View ini digunakan untuk perancang (designer) dan pengembang 

(developer). 

3) Component View 

Menjelaskan implementasi dan ketergantungan modul, komponen yang 

merupakan tipe lainnya dari kode module diperlihatkan dengan struktur 

dan ketergantungan juga alokasi sumber daya komponen dan informasi 

administrasi lainnya. View digambarkan untuk pengembang (developer). 

4) Concurrency view 

Membagi sistem ke dalam proses dan prosessor. View ini digambarkan 

dalam diagram dinamis ( state, sequence, collaboration, dan activity 

diagrams) dan diagram implementasi (component dan deployment 

diagrams) serta digunakan untuk pengembang (Develover), 

pengintegrasi (integator) dan penguji (taster).  

5) Deployment view  

Mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat 

(nodes) dan bagaimana hubunggannya dengan deployment diagrams dan 

digunakan untuk pengembang (develover), pengintegrasi (integrator), 

dan penguji (taster).  

b.  Diagram  

Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol element model yang 

disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. 

Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika 

digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis 

diagram antara lain : 

1) Use Case Diagram  



 
 

Use Case adalah abstraksi dari interaksi antara system dan actor, use 

case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user 

sebuah system dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 

bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan konstruksi 

untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata 

user.Sedangkan Use case diagram memfasilitasi komunikasi diantara 

analis dan pengguna serta antara analis dan client. 

2) Class Diagram  

Class adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan property, perilaku 

(operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya class diagram 

dapat memberikan pandangan global atas sebuah system. Hal tersebut 

tercermin dari class- class yang ada dan relasinya satu dengan yang 

lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa class diagram. 

Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari 

sebuah system .  

3) Component Diagram 

Component Software merupakan bagian fisik dari sebuah system, 

karena menetap di komputer tidak berada di benak para analis. 

Komponent merupakan implementasi software dari sebuah atau lebih 

class. Komponent dapat berupa source code, komponent biner, atau 

executable component. Sebuah komponent berisi informasi tentang 

logic class atau class yang diimplementasikan sehingga membuat 

pemetaan dari logical view ke component view, sehingga component 

diagram merepresentasikan dunia ril , yaitu component software yang 

mengandung component, interface dan relationship . 

4) Deployment Diagram  

Menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan 

bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, 

menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat (nodes)  satu sama 

lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes, executables component 

dan object yang dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat 



 
 

lunak yang dieksekusi oleh node tertentudan ketergantungan 

komponen. 

5) State Diagram 

Menggambarkan semua state (kondisi) yang dimiliki oleh suatu object 

dari suatu class dan keadaan yang menyebabkan state berubah. 

Kejadian dapat berupa object lain yang mengirim pesan. states class 

tidak digambarkan untuk semua class, hanya yang mempunyai 

sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan kondisi class berubah 

oleh state yang berbeda.  

6) Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah scenario. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan 

yang dikirim antara object juga interaksi antara object, sesuatu yang 

terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi system. 

7) Collaboration Diagram  

Menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagrams. Dalam 

menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagrams 

menggambarkan object dan hubungannya (mengacu ke konteks).jika 

penekananya pada waktu atau urutan gunakan sequence diagram, tapi 

jika penekananya pada konteks gunakan collaborations diagram .  

8) Activity Diagram  

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga 

dapat juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case atau 

interaksi . 

 

2.11.2 Tujuan penggunaan UML 

a. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa. 

b. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 



 
 

c. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan 

mudah dan dimengerti secara umum. 

d. UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah (blue print) cetak biru karena 

sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka akan biasa diketahui 

informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca 

program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram 

(Reserve Enginering).   

http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-uml-dan-jenis-jenisnya-serta-

contoh-diagramnya.html 

 

2.12 Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform 

(platform-independent).Berikut ini adalah sifat dari Eclipse.  

a. Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, 

Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X. 

b. Mulit-language: Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, 

akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa 

pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain 

sebagainya. 

c. Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun 

bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat 

lunak, seperti dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan 

lain sebagainya.  

 

2.12.1 Arsitektur Eclipse 

Sejak versi 3.0, Eclipse pada dasarnya merupakan sebuah kernel, yang 

mengangkat plug-in. Apa yang dapat digunakan di dalam Eclipse sebenarnya 

adalah fungsi dari plug-in yang sudah diinstal. Ini merupakan basis dari Eclipse 



 
 

yang dinamakan Rich Client Platform (RCP). Berikut ini adalah komponen yang 

membentuk RCP: 

a. Core platform 

b. OSGi 

c. SWT (Standard Widget Toolkit) 

d. JFace 

e. Eclipse Workbench 

Secara standar Eclipse selalu dilengkapi dengan JDT (Java Development 

Tools), plug-in yang membuat Eclipse kompatibel untuk mengembangkan program 

Java, dan PDE ( Plug-in Development Environment) untuk mengembangkan plug-

in baru. Eclipse beserta plug-in-nya diimplementasikan dalam bahasa pemrograman 

Java. Konsep Eclipse adalah IDE yang terbuka (open), mudah diperluas 

(extensible) untuk apa saja, dan tidak untuk sesuatu yang spesifik. Jadi, Eclipse 

tidak saja untuk mengembangkan program Java, akan tetapi dapat digunakan untuk 

berbagai macam keperluan, cukup dengan menginstal plug-in yang dibutuhkan. 

Apabila ingin mengembangkan program C/C++ terdapat plug-in CDT (C/C++ 

Development Tools). Selain itu, pengembangan secara visual bukan hal yang tidak 

mungkin oleh Eclipse, plug-in UML2 tersedia untuk membuat Diagram UML. 

Dengan menggunakan PDE setiap orang bisa membuat plug-in sesuai dengan 

keinginannya. Salah satu situs yang menawarkan plug-in secara gratis seperti 

Eclipse downloads by project. 

 

2.12.2 Versi Eclipse 

Sejak tahun 2006, Eclipse Foundation mengkoordinasikan peluncuran Eclipse 

secara rutin dan simultan yang dikenal dengan nama Simultaneous Release. Setiap 

versi peluncuran terdiri dari Eclipse Platform dan juga sejUMLah proyek yang 

terlibat dalam proyek Eclipse.  

Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyediakan distribusi Eclipse dengan 

fitur-fitur dan versi yang terstandarisasi. Hal ini juga dimaksudkan untuk 

mempermudah Deployment dan maintenance untuk sistem enterprise, serta untuk 

kenyamanan.Peluncuran simultan dijadwalkan pada bulan Juni setiap tahunnya. 



 
 

Berikut adalah Versi rilis dari Eclipse yang sudah ada: 

Tabel 2.1 Versi Eclipse yang sudah release 

 

http://dediearoza.blogspot.com/2012/10/pengelanan-tentang-sejarah-singkat.html 

2.13 ADT Plugin For Eclipse 

Android Development Tools (ADT) adalah plugin untuk Eclipse IDE yang  
 
dirancang khusus untuk memberikan integrated environment yang kuat untuk 

membuat aplikasi Android. ADT memberikan kemampuan kepada Eclipse untuk 

membuat project baru Android secara cepat, membuat aplikasi User Interface, 

menambahkan komponen berdasarkan Android Framework API, melakukan 

debugging aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Android SDK tools dan 

bahkan melakukan distribusi aplikasi yang dibuat. 

Pembuatan aplikasi Android dengan Eclipse beserta ADT sangat dianjurkan 

karena merupakan cara tercepat untuk memulai membuat proyek 

Android. Dengan disediakannya project setup, serta tools yang sudah terintegrasi 

di dalamnya, custom XML editor, dan debugging beserta output dalam emulator 

yang sudah disediakan Android SDK, mempermudah para pengembang aplikasi 

Android dalam pembuatan aplikasinya. 

 

2.14 JSON (Javasricpt Object Notation)  

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 

pemograman JavaScript, Standar ECMA-262 edisi ke-3 –Desember 1999. JSON 



 
 

merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemograman apapun 

karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer 

keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dan lain 

sebagainya. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran data. JSON terbuat dari dua struktur, yaitu : 

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 value). 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 pemograman moderen mendukung struktur data ini dalam 

bentuk yang sama maupun berlainan. Hal ini pantas disebut demikian karena format 

data mudah dipertukarkan dengan bahasa-bahasa pemograman yang juga 

berdasarkan pada struktur data ini. JSON menggunakan bentuk sebagai berikut: 

a. 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 

dengan , (koma). 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Objek JSON 

 

b. Larik(Array) 
 

Larik adalah kumpulan nilai yang terurutkan. Larik dimulai dengan [ 

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

dipisahkan oleh , (koma). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Larik (Array) JSON 

 

c. Nilai (Value) 

Nilai (value) dapat berupa sebuah stringdalam tanda kutip ganda, atau 

angka, atau true atau false atau null, atau sebuah objek atau sebuah larik. Struktur-

struktur tersebut dapat disusun bertingkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Nilai (Value) JSON 

 

 

d.  String 
 

String adalah kumpulan dari nol atau lebih karakter Unicode, yang 

dibungkus dengan tanda kutip ganda. Di dalam string dapat digunakan backslash 

escapes “\” untuk membuat karakter khusus. Se tunggal pada string. String sangat 

mirip dengan string C atau Java. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 String JSON 

 

e. Angka 
 

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

oktal dan heksadesimal tidak digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Angka JSON 

 

Ruang kosong (Whitespace) dapat diselipkan diantara pasangan atau token 

apa saja. Kecuali detail encoding, yang secara jelas akan berfungsi untuk 

menjelaskan bahasa yang digunakan. 
 

JSON sangat berguna saat kita sering melakukan pertukaran data pada 

sebuah aplikasi. Plugin ini juga mendukung format JSON, selain format XML. 

Sebagai contoh adalah, menghubungkan antara PHP (server) dengan Android 
 
(client) menggunakan HTTP dan JSON, seeprti pada gambar berikut ini: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Skema Android-PHP-MySQL menggunakan JSON 

 

Alasan utama untukmenggunakan PHP sebagai bahasa scripting adalah 

adalah karena interaksi dengan database yang ditawarkan. Sehingga memudahkan 

dalam menggunakan PHP dan database MySQL untuk mengambil informasi dari 

server. Untuk membuat koneksi ke PHP script, menggunakan protokol HTTP dari 

sistem Android. Jika berbicara tentang arsitektur client-server, klien perangkat 

Android dan disisi server terdapat kombinasi PHP dan MySQLScript. 

BagaimanaJSONakan berjalan dalam suatu aplikasi adalah sebagai berikut 
 

a. Bila  aplikasi  Android  akan  dieksekusi,itu  akan  menghubungkan  

perangkat Android ke PHP Script.  

b. Script PHP akan mengambil data dari database. Kemudian akan di encode 

keformat JSON dan mengirimkannya kembali keperangkat.  
 

c. Sekarang, aplikasi Android akan mendapatkan data yang disandikan. Ini 

akan mengurai data dan menampilkannya pada perangkatAndroid. (web 7)  

 

 

2.15 MySQL 

(Anhar, 2010). MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen 

basis data SQL (database management system) atau DBMS  dari sekian banyak 

DBMS seperti Oracle, MS SQL , Postagre SQL, dan lain-lain. MySQL merupakan 

DBMS yang multihread, multi-user yang bersifat gratis dibaah lisensi GNU 



 
 

(General Public Licence / GPL). Tidak seperti Apache yang merupakan software 

yang dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh penulisnya masing-masing. MySQL AB memegang hak cipta kode 

sumbernya. Kedua orang swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan 

MYSQL AB adalah : David Axmark, Allan Larson dan Michle Monty Widenius . 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, MySQL bersifat gratis dan open source 

sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis . Pemrograman PHP juga sangat 

mendukung/  Support dengan database MySQL sehingga apabila kita 

mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh kita dapat mengaplikasikan PHP dan 

MySQL dalam membuat aplikasi website maupun dalam membuat website  

 

2.15.1 Sistem Manajemen Basis Data Relasional 

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi 

GPL(General Public Lisence). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan 

MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan 

produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan 

salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya; SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis 

data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

 

2.15.2 Keistimewaan MySQL  

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain :  

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi 

seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris, Amiga dan masih 

banyak lagi.  
 

b. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai perangkat 

lunak sumber terbuka, dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan 

secara gratis.  

c. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu 



 
 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.  
 

d. Performance tuning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam 

menangani query sederhana, dengan kata lain memproses lebih banyak SQL 

per satuan waktu.  
 

e. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, 

seperti signed/unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp 

dan lain-lain.  
 

f. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh 

yang mendukung perintah select dan where dalam perintah (query).  

g. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetil serta sandi terenskripsi.  

h. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam 

skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu 

table serta 5 milyar baris.  
 

i. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan 

protokol TCP/IP, Unix Socket (UNIX), atau Named Pipes (NT).  
 

j. Lokaliasasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meskipun demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk didalamnya.  
 
k. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (Interface) terhadap berbagai 

aplikasi dan bahasa pemograman dengan menggunakan fungsi API  
 

(Application Programming Interface).  
 
l. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) 

yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap 

peralatan yang ada disertakan petunjuk online.  
 
m. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 

menangani ALTER TABLE, dibandingkan dengan basis data lainnya 

semacam PostgreSQL maupun Oracle.(Anhar , 2010)  

 

 

 



 
 

2.16 XML  

(Ir. Yuniar Supardi) XML  (eXtensible  Markup  Language)  adalah  bahasa  

markup  untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C untuk membuat 

dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. 

XML merupakan kelanjutan dari HTML (Hypertext Markup Language) yang 

merupakan bahasa standar untuk melacak internet. Teknologi XML adalah 

teknologi keturunan dari SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 

8879) yang dikembangkan pada tahun 1980-an. XML adalah suatu bahasa markup, 

yaitu bahasa yang berisikan kode-kode berupa tanda-tanda dengan tag sendiri agar 

dapat dimengerti. XML adalah bahasa untuk mengidentifikasi dan menandai data 

terstrukur. 

XML didesain untuk mampu menyimpan data secara ringkas dan mudah 

diatur. Kata kunci utama XML adalah data yang jika diolah bisa memberikan 

informasi. XML menyediakan suatu cara terstandarisasi namun bisa dimodifikasi 

untuk menggambarkan isi dari dokumen. Dengan sendirinya, XML dapat 

digunakan untuk menggambarkan sembarang view database, tetapi dengan suatu 

cara yang standar. 

XML memiliki tiga tipe file, diantaranya : 
 

a. XML, merupakan standar format dari struktur berkas (file).  
 

b. XSL, merupakan standar untuk memodifikasi data yang diimpor atau 

diekspor.  
 

c. XSD, merupakan standar yang mendefinisikan struktur database dalam 

XML.  
 

d. Keunggulan XML bisa dirangkum sebagai berikut :  
 

e. Pintar (Inteligence). XML dapat menangani berbagai tingkat 

(level)kompleksitas.  
 

f. Dapat beradaptasi. Dapat mengadaptasi untuk membuat bahasa sendiri. 

Seperti Microsoft membuat bahasa MSXML atau Macromedia 

mengambangkan MXML.  
 

g. Mudah pemeliharaannya.  
 

h. Sederhana. XML lebih sederhana.  
 



 
 

i. Mudah dipindah-pindahkan (Portability). XML mempunyai kemudahan 

dalam perpindahan (portabilitas) yang lebih bagus.  

 

2.17 Unified Modeling Language(UML)  

( Prabowo Pudjo Widodo , 2011 ). Unified Modelling Language (UML)   

adalah   sebuah   “bah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang 

dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem. 

Dengan menggunakan UML, kita dapat membuat model untuk semua jenis 

aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, 

sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemograman 

apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep 

dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa 

berorientasi objek seperti C++, C#, Java atau VB.NET. Walaupun demikian, UML 

tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi procedural dalam VB atau C. 

Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan 

syntax/semantic. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk 

menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna 

tertentu, dan UML syntax mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat 

dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari tiga notasi yang telah ada 

sebelumnya: Grady Booch OOD (Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh OMT 

(Object Modelling Technique), dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented 

Software Engineering). 

 

2.17.1 Diagram UML  

Menurut  UML  menyediakan  10  macam  diagram  untuk  memodelkan  

aplikasi berorientasi objek, yaitu : 
 

a. Use Case –Diagram untuk memodelkan proses bisnis.  

b. Conseptual Diagram –Untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di 

dalam aplikasi.  

c. Sequence Diagram –Untuk memodelkan pengiriman pesan (message) antar 



 
 

objek.  

d. Collaboration Diagram –Untuk memodelkan interaksi antar objek.  

e. State Diagram –Untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem.  

f. Activity Diagram –Untuk memodelkan perilaku user dan objek di dalam 

sistem.  

g. Class Diagram –Untuk memodelkan struktur kelas.  

h. Object Diagram –Untuk memodelkan struktur objek.  

i. Component Diagram –Untuk memodelkan komponen objek.  

j. Deployment Diagram –Untuk memodelkan distribusi aplikasi.  

Berikut akan dijelaskan 4 macam diagram yang paling sering digunakan 

dalam pembangunan aplikasi berorientasi objek, yaitu use case diagram, sequence 

diagram, activity diagram, dan class diagram. 

2.17.2 Use Case Diagram  

( Prabowo Pudjo Widodo , 2011 ). Use case diagramdigunakan untuk 

memodelkan proses bisnis berdasarkan  persfektif pengguna sistem. Use case terdiri 

atas diagram untuk use case dan actor. Actor mempresentasikan orang yang akan 

mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi. 

Use case mempresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor. Use 

case digambarkan berbentuk eclips dengan nama operasi dituliskan didalamnya. 

Actor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Contoh Use Case Diagram 



 
 

 

Gambar 2.11 Simbol Use Case Diagram 

 

2.17.3 Sequence Diagram  
 

Sequence diagram menjelaskan secara detil urutan proses yang dilakukan  

dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Interaksi yang terjadi antar class, 

operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang diperlukan 

oleh masing-masing operasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Contoh Sequence Diagram 

 

 

Gambar  

 
 
 

Actor Menggambarkan orang atau 

sistem yangmenyediakan atau 

menerima informasi darisistem atau 

menggambarkan pengguna 

softwareaplikasi (user). 

 Use Case Menggambarkan 

fungsionalitas darisuatu sistem, 

sehingga pengguna sistem pahamdan 

mengerti mengenai kegunaan sistem 

yangakan dibangun. 



 
 

 

 

 

Actor  menggambarkan seseorang atau sesuatu 

(seperti perangkat, sistem lain) yang berinteraksi 

dengan sistem 

 

 

 

Boundari menggambarkan interaksi antara satu 

atau lebih actor dengan sistem, memodelkan bagian 

dari sistem yang bergantung pada pihak lain 

disekitarny dan merupakan pembatas sistem dengan 

dunia luar. 

 

 

 

 

Control menggambarkan “mengkoordinasikan 

perilaku sistem dan dinamika dari suatu sistem, 

menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja 

suatu sistem 

 

 

 

Entity menggambarka informasi yang harus 

disimpan oleh sistem (Struktur data dari sebuah 

sistem) 

 

 

 

Object Message menggambarkan hubungan antar 

obyek, yang menunjukkan uruttan kejadinn yang 

terjadi 

 

 

 

Message to Self menggambarkan pesan/hubungan 

obyek itu sendiri, yang menunjukkan urutan 

kejadian yang terjadi 

 

 

 

Object menggambarkan abstraksi dari sebuah 

entitas nyata/tidak nyata yang informasinya harus 

disimpan  

Gambar 2.13 Simbol Sequence Diagram 

 

2.17.4 Class Diagram  
 

Class diagram merupakan diagram yang selalu ada di permodelan sistem  

berorientasi objek. Class diagram menunjukkan hubungan antar class dalam sistem 

yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai 

suatu tujuan. ( Prabowo Pudjo Widodo , 2011 ). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Contoh Class Diagram 

 

 

Gambar Keterangan 
 

NewClass 

<name 
<name2 
<name3 

opname(; 

opname2(; 

opname3(; 

Class menggambarkan keadaan (atribut/property) 

dari suatu obyek 

Class memiliki tiga area pokoki yaitu : nama atribut 

dan method 

Nama menggambarkan nama dari class/object 

batasan dari nilai yang dapat dimiliki oleh property 

tersebut. 

Method menggambarkan implementasi dari layanan 

yang dapat diminta dari beberapa object dari class, 

yang mempengaruhi behaviour 

 Association menggambarkan mekanisme 

komunikasi suatu obyek dengan obyek lainnya. 

Atau dapat juga menggambarkan ketergantungan 



 
 

antar kelas 

 Aggregate menggambarkan bahwa suatu obyek 

secara fisik dibentuk dari obyek – obyek lain atau 

secara fisik mengandung obyek lain. 

 Multiplicity menggambarkann banyaknya obyek 

yang terhuung satu dengan yang lainnya. 

Gambar 2.15 Simbol Class Diagram 

 

2.17.5 Activity Diagram  
 

Activity diagram memodelkan alur kerja (workflow). Sebuah proses bisnis  
 
dan urutan aktifitas dalam suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan sebuah 

flowchart karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja kreatifitas lainnya atau 

dari suatu aktifitas ke dalam keadaan sesaat (state). ( Prabowo Pudjo Widodo , 2011 

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Contoh Activity Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar  

 
 
 

Start Point Menggambarkan awal 

dari suatu aktivitas yang berjalan 

pada sistem. 

 End Point Menggambarkan akhir 

dari suatuaktivitas yang berjalan pada 

sistem. 

 Activity Menggambarkan aktivitas 

yangdilakukan pada sistem. 

 Decision adalah simbol yang 

menggambarkankondisi dari sebuah 

aktifitas yang bernilai benar / salah 

 Swimlane Menggambarkan 

pembagian /pengelompokan 

berdasarkan tugas dan fungsi 

tersendiri. 

 Transition State Menggambarkan 

hubunganantara dua state, dua 

activity ataupun antara state dan 

activity. 

 

Gambar 2.17 Simbol Activity Diagram 

 

2.18 Pemodelan Proyek  
 

Pemodelan  Proyek  (Project  Modelling)  atau  dalam  istilah  lain  dikenal  
 
sebagai Manajemen Proyek(Project Management) adalah aplikasi pengetahuan, 

keahlian, alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam 

mengahadapi kebutuhan dasar stakeholders –client dan memprediksi berbagai hal 

yang berkaitan dengan proyek. 

 

2.18.1 Definisi Proyek dan Manajemen Proyek  

Project  Management  Institute  mendefinisikan  proyek  sebagai  sebuah    

usaha/kegiatan yang unik dengan permulaan yang didefinisikan dan durasi yang 



 
 

ditentukan, dalam rangka mencapai objektif yang sudah pula ditentukan, 

menggunakan  sumber  daya  yang  terbatas  ataupun  yang  tak  terbatas.  Dengan 

demikian, proyek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 

a. Memiliki objektif yang unik  
 
b. Memiliki sebuah permulaan, durasi dan akhir yang pasti (bersifat temporer)  

 

  Manajemen proyek merupakan penerapan knowledge, skill, tools dan teknik 

untuk mengelola kegiatan –kegiatan proyek dalam rangka memenuhi kebutuhan 

requirement dari proyek. Dengan demikian, pengelolaan sebuah proyek pada 

dasarnya mencakup: 

a. Identifikasi kebutuhan (requirements)  
 
b. Menentukan berbagai kebutuhan, perhatian, dan ekspektasi dari para 

stakeholder sebagaimana proyek tersebut direncanakan dan dilaksanakan.  

 

2.18.2 Faktor Penentu Keberhasilan Atau Kegagalan Proyek  
 

Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek, meliputi 2 (dua)  
 
hal, yaitu : 

a. Keterbatasan Lingkup Proyek (Project Consntraint): sesuatu yang secara 

potensial membatasi proses –proses dalam proyek, yang meliputi 3 (tiga) 

hal:  

1) Time : waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada 

beberapa eventyang „memaksa‟timelineproyek,dalamyaituopportunity  

(kesempatan), limitations (keterbatasan), competency (kompetensi).  

 
2) Cost : semua biaya dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya, 

pentingnya manajer proyek disini adalah melakukan estimasi. Setelah itu  
 

adalah   memonitor   semua   limitasi   ini,   s  
 
3) Quality : semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan 

sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan namun tetap dalam 

kualitas terbaik yang dapat dicapai.  

b. Fase Proyek (Project Phase) 

1) Persiapan (Initiating) : mengenali kebutuhaan yang 

berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah 



 
 

–masalah.  

2) Perencanaan (Planning) : ketika mendefinisikan rencana yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir (requirements gathering).  

3) Pelaksanaan (Executing) : mengkoordinasi staff dan sumber daya penting 

lainnya, seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.  
 

4) Pengawasan (Controlling) : monitoring secara konstan terhadap overall 

progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya.  
 

5) Sosialisasi (Close Out) : formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek 

dari stakeholders (client).  

 

2.18.4 Siklus Hidup Proyek  

(Rudy Tantra : 2012 ) Merupakan   suatu   metode   yang  digunakan   untuk   

menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi 

sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. 

Terdapat empat tahap kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek 

yaitu: 

a. Tahap Inisiasi  
 

merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk 

dikerjakan. Pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan 

diidentifikasi. Beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga 

didefinisikan. Sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi 

yang memiliki kemungkinan terbesar untuk direkomendasikan sebagai solusi 

terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika sebuah solusi telah ditetapkan, 

maka seorang manajer proyek akan ditunjuk sehingga tim proyek dapat dibentuk.  

b. Tahap Perancanaan  

Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka 

aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen 

perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek 

selama kegiatan proyek berlangsung. Adapun aktivitas yang akan dilakukan pada 

tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, resource plan, financial plan, 

risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, contract 

supplier dan perform phare review.  



 
 

c. Eksekusi (Pelaksanaan Proyek)  

Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap 

untuk memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, 

deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang 

terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Sementara kegiatan 

pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna 

memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai hasil akhir proyek 

d. Tahap Penutupan  

Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir 

proyek (deliverables project) beserta dokumentasinya diserahkan kepada 

pelanggan, kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan dan 

memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa 

kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Langkah akhir yang perlu 

dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan post implementation review untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang 

diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek-

proyek dimasa yang akan datang.  

 

2.18.5 Objective Proyek  
 

Hal-hal  yang berisi   tentang   tujuan pelaksanaan proyek, hal-hal  yang  

melandasi teciptanya sebuah proyek serta manfaat dan tujuan proyek secara rinci. 

Kesuksesan sebuah proyek dapat teridentifikasi bila tercapai obejktifnya seperti : 

a. Waktu yang dikonsumsi tepat waktu  

b. Biaya yang dikeluarkan sesuai budget  

c. Pencapaiannya sesuai keinginan  

d. Menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien  

e. Diterma oleh pelanggan / konsumen. 

  

2.18.6 Stakeholder  

Pihak  – pihak  yang  terkait  dengan  pengadaan,  pelaksanaan  dan  

penggunaan proyek terkait. Stakeholder dapat berupa bagian-bagian dalam 



 
 

perusahaan itu sendiri maupun pihak luar perusahaan tergantung ruang lingkup 

proyek. Pada dasarnya stakeholder adalah pengguna atau lingkungan luar (external 

entity) dari proyek .Stakeholder merupakan orang ataupun organisasi (sebagai 

contoh: customer, sponsor, organisasiatau masyarakat umum) yang terlibat dalam 

pengelolaan proyek, atau yang kepentingannyadipengaruhi oleh keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan/penyelesaian proyek. Stakeholder ini jugabisa 

mempengaruhi jalannya proyek dan deliverables proyek. 

 

2.18.7 Deliverables  

Deliverables secara harfiah diartikan sebagai hasil kerja . Dalam hal ini  

dapat berarti identifikasi/perkiraan dari hasil pekerjaan atau hasil proyek 

bersangkutan seperti produk / barang dan jasa yang dihasilkan dari proyek. Hasil 

pekerjaan proyek dapat berupa materi yang dapat dihitung (Tangible) ataupun 

berupa hasil yang tidak dapat dihitung (Intangible) seperti Kemasyhuran, 

kebanggaan dan lain sebagainya. 

 

2.18.8 Jadwal Proyek  

Kegiatan  menetapkan   jangka   waktu   kegiatan  proyek   yang  harus  

diselesaikan, tenaga kerja serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktifitas. 

Penjadwalan dibutuhkan untuk membantu: 

 
a. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan 

proyek.  

b. Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan diantara kegiatan.  

c. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan.  

d. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang dan sumber daya lainnya dengan 

cara hal –hal kritis pada proyek.  

Dalam  membuat  jadwal  pelaksanaan  proyek  perlu  mempertimbangkan 

beberapa faktor, yaitu: 

a. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek itu 

diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai waktu yang sudah ditentukan.  

b. Keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek 



 
 

selanjutnya.  

c. Alasan sosial politis lainnya, apabila proyek tersebut milik pemerintah.  

d. Kondisi alam dan lokasi proyek.  

e. Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya.  

f. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan dan material 

pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut.  

g. Kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang 

dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung.  

h. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan tenaga kerja proyek, 

selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang 

memenuhi aturan teknis.  

i. Cuaca, musim dan gejala alam lainnya.  

j. Referensi hari kerja efektif.  

 

2.18.9 Work Breakdown Structure (WBS)  

Suatu  metode  pengorganisasian  proyek  menjadi  struktur  pelaporan  

hirarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap 

proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses 

perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. WBS disusun berdasarkan 

pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar –gambar dan 

spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian –bagian dengan mengikuti 

pola struktur hirarki tertentu menjadi item –item pekerjaan yang cukup terperinci. 
 

Dalam WBS kita akan membuat daftar fase –fase pengerjaan project. 

Beberapa fase tergantung dari fase sebelumnya, tetapi ada juga beberapa fase yang 

bisa dikerjakan secara bersama – sama. Dari analisa ini kita bisa memperkirakan 

kapan project bisa dimulai dan kapan project bisa selesai. 

Manfaat penyusunan WBS diawal perencanaan proyek antara lain: 

a. Untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan 

pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder 

memahami tentang proyek.  

 



 
 

b. Dengan adanya tampilan detail WBS, akan memudahkan dalam membuat 

penjadwalan serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek.  

 

2.18.10 Milestone 

Milestone adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat seolah –olah 

menjadi temporary finish atau selesai sementara atas sekelompok atau serangkaian 

pekerjaan –pekerjaan yang menjadi bagian dari schedule besar.  

 

 

Item pekerjaan yang dijadikan milestone haruslah item pekerjaan yang 

dianggap menjadi bagian penting sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya atau 

berpengaruh atas kelangsungan pekerjaan berikutnya. 

 
 
2.18.11 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
 

Perhitungan biaya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dalam 

pembangunan sebuah proyek, sehingga dengan adanya RAB dapat dijadikan acuan 

pelaksanaan pekerjaan nantinya. (Iwan Kurniawan Widjaya : 2013) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


