BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Tinjauan Studi
Penelitian yang dilakukan oleh George Richard Payara dan Radius Tanone

(2018) dengan Judul “Penerapan Firebase Realtime Database Pada Prototype
Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Android”. Dalam penelitian ini dibahas
proses pemesanan makanan pada Warung Lawas masih menggunakan cara yang
sudah kuno, yang membuat pelanggan / pengunjung kesal karna harus
mengorbankan waktu untuk menunggu saat melakukan proses pemesanan. Pada
penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau lebih
dikenal dengan Research and Development. Perancangan sistem dibuat
menggunakan Unifed Modelling Language (UML) yang meliputi Use Case
Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. Pengujian aplikasi ini
menggunakan teknik pengujian yaitu pengujian alpha dan pengujian beta.
Pengujian alpha menggunakan metode Blackbox pengujian dilakukan dengan
memperhatikan apakah fungsi telah berjalan sesuai rancangan dan sesuai yang
diharapkan dan pengujian beta dengan kuisioner tanggapan pengguna terhadap
aplikasi tersebut. Hasil Penelitian tersebut menghasilkan aplikasi pemesanan
makanan berbasis mobile android untuk memudahkan pelanggan memesan
makanan pada Warung Lawas[1].
Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Purnomo dan Akbar Nurdin
(2017) dengan Judul “Aplikasi Layanan Delivery Order Berbasis Web Pada
Rumah Makan Podoteko”. Dalam Penelitian tersebut dibahas bahwa layanan
pesan antar (delivery order) sudah menjadi bagian layanan dari sebuah restoran
atau semacamnya, tetapi dalam pemesanannya masih menggunakan sistem oncall.
Peneliti mempunyai gagasan untuk membuat sistem pemesanan layanan pesan
antar menggunakan web pada Rumah Makan Podoteko. Peneliti menggunakan
web sebagai media promosi, transaksi bisnis yang murah, cepat, dapat diandalkan
dan dinamis. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis sistem,
perancangan sistem, desain sistem DFD dan ERD dan implementasi sistem. Hasil
dari penelitian tersebut yaitu sebuah aplikasi pesan antar makanan pada Rumah
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Makan Podoteko yang mampu menampilkan informasi daftar menu makanan dan
minuman sehingga memudahkan pelanggan saat pemesanan[2].
Penelitian yang dilakukan oleh Joni Karman dan Ahmad Zainul Arifin
(2017) dengan Judul “Aplikasi Delivery Order Berbasis Web Mobile Pada Trotoar
Steak”. Dalam Penelitian tersebut dibahas masalah pemesanan makanan pada
rumah makan Trotoar Steak masih menggunakan sistem manual untuk melakukan
pemesanan delivery order yaitu konsumen harus menelepon pihak Trotoar Steak.
Penelitian ini menggunakan metode waterfall, metode ini dimulai dengan dari
analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (support).
Perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang
meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. Hasil
Penelitian tersebut menghasilkan sebuah aplikasi delivery order berbasis web
pada Trotoar Steak dan mempermudah para konsumen untuk mendapatkan
pemesanan produk[3].

No
1.

2.

Pembuat

Tabel 2.1 Perbandingan referensi
Kelebihan
Kekurangan

George

 Aplikasi ini

Richard

menerapkan

didukung dengan

Payara,

firebase realtime

map

Radius

database sebagai

Tanone

pengolah data

Rahmat

Studi Kasus

 Aplikasi ini belum Warung

 Aplikasi ini dapat  Belum ada

lawas

Rumah

Purnomo,

mempermudah

perhitungan

Makan

Akbar

kinerja admin /

ongkos kirim

Podoteko

Nurdin

pemilik dalam

antara lokasi

proses

restoran dengan

pengolahan data

lokasi pelanggan

pemesanan
karena sudah
mempunyai
database yang
terintegrasi.
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Joni Karman,  Aplikasi

3.

 Aplikasi ini belum

Rumah

Ahmad

dibangun

didukung dengan

Makan

Zainul Arifin

menggunkan

fitur map sehingga

Trotoar Steak

web mobile

menyulitkan saat

Lubuklinggau

 Aplikasi ini
dapat
memberikan

proses delivery
 Tampilan kurang
menarik

kemudahan
admin dalam
mengolah data
penjualan

2.2

Tinjauan Pustaka

2.2.1

Definisi Delivery Order
Delivery order merupakan salah satu layanan penunjang citra bisnis

dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Berbagai jenis usaha
seperti restaurant, bengkel, toko, perkantoran, pabrik dan lainnya mencoba
menghadirkan layanan ini kepada konsumennya. Penyedia jasa layanan pesan
antar memiliki tugas untuk mengantarkan barang pesanan yang dipesan kepada
konsumen[2].
2.2.2

LBS (Location Based Service)
Location Based Service (LBS) adalah sebuah layanan informasi yang

berbasis lokasi geografis yang dapat diakses menggunakan mobile device. Yang
dilengkapi dengan kemampuan mengetahui keberadaan lokasi pengguna dan
kemampuan memberikan layanan informasi yang tersedia berdasarkan lokasi
pengguna pada saat itu. Dengan demikian teknologi Location Based Service
(LBS) memungkinkan pengguna untuk menemukan tempat-tempat yang
diinginkan. Pada dasarnya LBS sama dengan menggunakan peta tetapi LBS
memiliki fitur tambahan mengenai posisi pengguna yang berpindah atau
bergerak[4].
1)

Prinsip Location Based Service
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Location Based Service adalah sebuah teknologi tertentu yang bergantung
pada

lokasi

untuk

mengetahui

posisi

sesuatu.

Teknologi

ini

memungkinkan para pengguna mendapatkan informasi lokasi sesuai
kebutuhan.
LBS termasuk dalam kategori teknologi yang sama dengan geographic
information system (GIS), dan aplikasi global positioning system (GPS),
yaitu dikenal dengan teknologi geospasial. Teknologi ini terdiri atas
perangkat

untuk

mengumpulkan,

menyimpan,

menganalisa

dan

mendistribusikan data sesuai dengan kebutuhan pengguna terhadap sistem
koordinat bumi[5].
2)

Komponen LBS
1.

Perangkat Mobile
Perangkat Mobile berfungsi sebagai alat bantu pengguna untuk
meminta informasi. Perangkat mobile ini juga berfungsi sebagai
alat navigasi

2.

Jaringan komunikasi
Berfungsi sebagai penghubung yang dapat mengirim data-data
pengguna ke perangkat mobile.

3.

Komponen positioning
Berfungsi sebagai pengolah data yang menentukan lokasi
pengguna

4.

Penyedia layanan dan konten
Berfungsi sebagai pemberi layanan yang bisa digunakan pengguna,
seperti menghitung dan menentukan posisi pengguna, menemukan
rute jalan dan masih banyak lagi

2.2.3 Android
Android adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk
telephone seluler seperti telephone pintar dan komputer tablet. Awalnya andorid
dikembangkan oleh perusahaan kecil di Silicon Valley yang bernama Android
Inc. Selanjutnya, Google mengambil alih sistem operasi tersebut pada tahun 2005
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dan mengumumkannya sebagai operasi sistem yang bersifar “Open Source.”
Sebagai konsekuensinya, siapapun boleh memenfaatkannya dengan gratis.
Android Inc. Didirikan di Palo Alto, Callifornia, Amerika Serikat pada
bulan oktober 2003 oleh Kaya Miner, Andy Rubin, Chris White dan Nick Sears,.
Awalnya Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat
perangkat lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android,
dibentuklah Open Handset Alliance, konsorium dari 34 perusahaan perangkat
keras, perangkat lunak dan telekomunikasi[6].

No

Tabel 2.2 Versi android
Nama Kode
API Level

1

Alpha

1

2

Beta

2

3

Cupcake

3

4

Donut

4

5

Éclair

5-7

6

Froyo

8

7

Ginggerbread

9-10

8

Honeycomb

11-13

9

Ice Cream Sandwitch

14-15

10

Jelly Bean

16-18

11

Kitkat

19-20

12

Lolipop

21-22

13

Marshmallow

23

14

Noughat

24
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2.2.4

Android Studio
Android Studio adalah sebuah (Integrated Development Enviorment)

IDE yang bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis Android, dan
dikembangkan oleh google inc. Android Studio merupakan pengembangan dari
Eclipse IDE, yang dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu adalah IntelliJ
IDEA(Java Development Enviorment). Android Studio yang Di rencanakan untuk
menggantikan Eclipse ke depannya sebagai IDE resmi untuk pengembangan
aplikasi berbasis Android. Sebagai Pengembangan dari Eclipse Android Studio
yang mempunyai banyak fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE.
Berbeda dengan Eclipse yang menggunakan Android Development Tools (ADT),
Android Studio Menggunakan gradle sebagai build environment dalam proses
pengembanganya[6].
Android studio memiliki fitur :
1.

Menggunakan Gradle-based build system yang lebih fleksibel.

2.

Bisa mem-build banyak APK.

3.

Template yang support untuk Google Service dan berbagai macam tipe
perangkat.

4.

Layout editor yang akan lebih bagus dibanding aplikasi lainya.

Berikut merupakan bagian-bagian yang penting dari antarmuka (interface)
Android Studio :

Gambar 2.1 Antarmuka android Studio
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Keterangan :
1.

Menu Bar
Menu bar berisi perintah dan opsi yang dapat dipilih untuk
mengeksekusi suatu perintah seperti menu file, edit, dll.

2.

Tool Bar
Tool bar bisa mempercepat suatu perintah pada sebuah aplikasi.
Contoh open file, save, copy & paste, dll.

3.

Struktur Projek
Bagian ini akan menampilkan folder-folder dari sebuah projek
aplikasi android yang akan dibuat menggunakan android studio.
Berisi manifest, folder java, folder res, dan gradle scripts.

4.

Pallete
Pallete menyediakan hampir semua tool yang dibutuhkan untuk
mengembangkan aplikasi android dan cara menggunakannnya
cukup mudah yaitu dengan cara drag and drop ke design android.

5.

Design Android
Layout ini digunakan untuk mendesign antarmuka aplikasi
dengan drag tool dari pallete dan drop di design android.

6.

Component Tree
Setelah memilih tool dari pallete maka akan ditampilkan ke
component tree.

7.

Properties
Pada tampilan properties ada pengaturan dari komponen yang
digunakan untuk mengantur design aplikasi.contoh textview
maka akan muncul pengaturan untuk mengatur id, warna, dan
ukuran, dll.

8.

Status Bar
Menampilkan proses yang berjalan pada android studio. Contoh
gradle build berjalan, error, dll.

2.2.5

Kotlin
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Kotlin adalah bahasa pemrograman yang bersifat statically-typed yang
dapat di jalankan di atas platform Java Virtual Machine (JVM). Kotlin juga dapat
di kompilasi (compile) ke dalam bentuk JavaScript.
Kotlin memiliki beberapa kelebihan diantaranya :
1. Ringkas
Dapat mengurangi jumlah kode boilerplate atau tingkat kerumitan dari
kode yang biasa kita tulis.

2. Aman
Kotlin bisa menjamin bahwa setiap syntax yang kita tulis secara proses
kompilasi dapat mencegah kemungkinan terjadinya error, misalnya
mampu mencegah terjadinya NullPointerExceptions ketika kita coding
menggunakan Java. Error NullPointerException bisa terjadi apabila
pemanggilan objek suatu class atau suatu tipe data dan hasilnya kosong.
3. Interoperable dengan Java
Bisa memanfaatkan library dari Java ketika menggunakan bahasa kotlin
Berikut merupakan contoh kode bahasa pemrograman kotlin :
fun main(args: Array<String>) {
println(“rikza maulana”)
}
Pada contoh kode tersebut menunjukkan suatu fungsi utama yang
didalamnya terdapat perintah untuk mencetak string rikza maulana.
2.2.6 Firebase
Firebase memiliki produk utama, yaitu menyediakan database realtime dan
backend sebagai layanan (Backend as a Service). Firebase menyediakan API yang
memungkinkan aplikasi data yang disinkronisasi di klien akan disimpan di cloud
Firebase ini. Struktur database firebase tidak menggunakan relasi antar table atau
NoSQL. NoSQL adalah database yang tidak menggunakan relasi antar tabel dan
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tidak menyimpan data dalam format tabel seperti layaknya Relasional Database..
Semua data Firebase disimpan dalam bentuk objek JSON.
Ada empat metode untuk menyimpan data ke firebase :

Gambar 2. 2 metode menyimpan data ke firebase
Struktur data firebase berbentuk JSON. Berikut merupakan contoh dari
database firebase :

Gambar 2. 3 contoh database firebase
2.2.7

Pemodelan UML
Unified Modelling Language merupakan alat perancangan sistem yang

berorientasi pada objek. UML diilhami oleh konsep yang telah ada yaitu konsep
permodelan Object Oriented (OO), konsep ini menganalogikan sistem seperti real
life yang didominasi oleh objek dan digambarkan dalam simbol-simbol yang
cukup spesifik maka OO memiliki proses standard dan bersifat independen[7]
Diagram UML antara lain:
1) Diagram Use Case
Use case menggambarkan pandangan dari luar sistem yang akan kita buat
modelnya. Model use case dapat dijabarkan dalam diagram use case, diagram
tidak indetik dengan model karena model lebih luas dari diagram. Use case
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harus mampu mengambarkan urutan aktor yang menghasilkan nilai
terukur)[7].

Tabel 2.3 Simbol diagram Use Case

SIMBOL

NAMA SIMBOL

KETERANGAN
Mendeskripsikan suatu

Case

proses atau kegiatan yang
dapat dilakukan oleh
aktor
Suatu entitas atau subjek

Aktor

yang melakukan suatu
proses
Menunjukkan suatu

Relasi

hubungan antara case
dengan actor maupun
case dengan case

Berikut merupakan contoh dari diagram use case:
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Gambar 2. 4 contoh diagram use case

2) Diagram Class
Class diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem anda dan
menggambarkannya dengan atribut, operasi dan hubungan antara kelas[7].
Class diagram memiliki tiga area pokok yaitu :
1) Nama, kelas harus mempunyai sebuah nama.
2) Atribut, adalah kelengkapan yang melekat pada kelas. Nilai dari suatu
kelas hanya bisa diproses sebatas atribut yang dimiliki.
3) Operasi, adalah proses yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas, baik pada
kelas itu sendiri ataupun kepada kelas lainnya.

Tabel 2.4 Simbol Diagram Class

NAMA

SIMBOL

KETERANGAN
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Class adalah blok – blok
pembangun pada pemrograman
ClassName

Class

berorientasi obyek. Sebuah
class digambarkan sebagai
sebuah kotak yang terbagi atas
3 bagian.
Sebuah asosiasi merupakan
sebuah

Association

relationship paling umum antara
2 class dan dilambangkan oleh
sebuah garis yang
menghubungkan antara 2 class.
digunakan untuk menunjukkan
operasi pada suatu class yang

Dependency

menggunakan class yang lain.
Sebuah dependency
dilambangkan sebagai sebuah
panah bertitik-titik
Aggregation mengindikasikan

Agregation

keseluruhan bagian relationship
dan
biasanya disebut sebagai relasi

Berikut merupakan contoh dari diagram class:
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Gambar 2. 5 contoh diagram class
3) Diagram Sequence
Sequence Diagram merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan oleh
user berdasarkan urutan waktu penggunaan sistem[8]
Tabel 2. 5 Simbol Diagram Sequence
NAMA

SIMBOL

KETERANGAN
Berfungsi untuk
menggambarkan pos-

Object

pos objek yang akan
meneriman serta
mengirim pesan

Message

Komunikasi antar objek
yang memuat informasi
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Berikut merupakan contoh dari diagram sequence:

Gambar 2. 6 contoh diagram sequence
Penjelasan contoh sequence diagram: Aktor dalam sequence ini ialah
dosen. Dosen melakukan login jika datanya invalid maka harus mengulangi login,
jika valid masuk kehalaman dashboard. Pada halaman dashboard dosen memilih
halaman pendidikan. Pada halaman pendidikan dosen akan menampilkan data
tahun. Pada halaman data tahun sang aktor yaitu dosen akan menambahkan atau
mengedit data pendidikan, data tersebut akan diverifikasi. Setelah diverifikasi
datanya akan disimpan pada database
4) Diagram Activity
Diagram activity menunjukkan aktivitas sistem dalam bentuk kumpulan
aksi aksi, bagaimana masing-masing aksi tersebut dimulai, keputusan yang
mungkin terjadi hingga berakhirnya aksi. Activity diagram juga dapat
menggambarkan proses lebih dari satu aksi salam waktu bersamaan.
“Diagram activity adalah aktifitas-aktifitas, objek, state, transisi state dan
event. Dengan kata lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku
sistem untuk aktivitas”[7].
Tabel 2. 6 Simbol Diagram Activity
NAMA

SIMBOL

KETERANGAN
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berfungsi
Action State

menggambarkan
keadaan elemen dalam
suatu aktivitas
berfungsi untuk

State

menggunakan kondisi
suatu elemen
sebagai penghubung

Flow

aliran aktivitas dari
elemen satu ke elemen
lain

Initial State

Final State

Berikut merupakan contoh dari diagram activity:

menunjukkan titik awal
dari suatu elemen
menunjukkan titik akhir
dari suatu elemen
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Gambar 2. 7 contoh diagram activity
Penjelasan contoh activity diagram: pada contoh diatas yang menjadi aktor dalam
case ini adalah dosen. Dosen dapat melakukan insert/menambah, mengedit dan
melihat data pendidikan. Pertama dosen melihat data pendidikan kemudian untuk
menambah data perlu memeriksa data tahun jika data tersebut tidak valid maka
gagal, jika data tersebut valid maka akan disimpan. Dosen kemudia dapat melihat
data pendidikan, dosen juga dapat mengedit data pendidikan prosesnya sama
seperti

ketika

menambah

data

pendidikan.
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2.3

Kerangka Pemikiran
Masalah
1. Kurir mengalami kesulitan dalam mencari alamat pelanggan
2. Belum adanya media pemesanan secara online

Pendekatan
Wawancara, Observasi, Studi Literarur

Perancangan
Merumuskan analisa kebutuhan sistem menggunakan UML

Pengembangan
Kotlin, Firebase, Android Studio.

Gagal

Implementasi
Aplikasi diimplementasikan dengan smartphone android

Pengujian
Pengujian Black Box, Angket Responden
Sukses
Hasil
Aplikasi Delivery Order sebagai media pelacakan pengantar pesanan
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