
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjuan Studi 

Dalam perancangan aplikasi ini penulis mencari informasi tentang jurnal 

penilitian dan perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya agar dijadikan 

sebagai pedoman teori sehingga dapat dijadikan metode penulis untuk 

menyempurnakan hasil perancangan aplikasi ini adapun 3 jurnal yang terkait 

sebagai berikut: 

Pada jurnal yang telah dilakukan oleh Minarni dan Yusdi, Yovi Febri dengan 

judul "Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kota Padang Menggunakan 

Application Programming Interface (Api) Google Maps Berbasis Web" 

menjelaskan tentang sistem informasi geografis menggunakan google maps api 

dalam letak georafis pariwisata yang tersebar di kota Padang. Informasi yang 

ditampilkan berupa alamat, foto dan review singkat tentang pariwisata tersebut. 

Informasi jurnal tersebut bertujuan melengkapi sistem dari web 

(http://www.padangtourism.info) yang hanya menampilkan nama dan review 

tentang wisatanya saja. Sedangkan informasi lainnya seperti letak georafis atau 

alamat wisata maupun rute menuju pariwisata tersebut tidak tersedia. Oleh 

karena itu jurnal tersebut dibuat bertujuan untuk menutup kekurangan dari web 

(http://www.padangtourism.info/). Pada penggunaanya, web Google Map 

Javascript Api agar interface yang tampil dalam web dapat digunakan serta Api 

Key sebagai kode izin dari google maps sehingga Api dapat digunakan. Google 

maps api ini digunakan karena menampilkan informasi geografis yang lengkap 

seperti menampilkan nama-nama jalan dan gedung. Selain itu google maps api 

juga memiliki fasilitas Legenda, Zoom In atau Out, pan dan Hybrid View [2]. 

Jurnal selanjutnya yang telah diselesaikan oleh Adiputra, Christian, Andreas 

Handojo dan Gunawan, Ibnu dengan judul "Pembuatan Aplikasi Penjualan 

Untuk Toko Furniture Berbasis Android". Dalam jurnal ini berisi tentang Ecplise 

sebagai basis mesin untuk membuat aplikasi. Dalam jurnal tersebut hasil 

penggunaannya Ecplise tidak memberikan interface layout yang menarik seperti 



 

 
 

tab, tombol dan navigasi utama. Dalam Ecplise interface serta fungsinya rumit 

karena Integrated Development Environment(IDE) dalam Ecplise harus 

dipasangi terlebih dahulu plugin terbaru. Dalam hal ini diperlukan pembelajaran 

yang lebih lanjut terlebih dalam eclipse workspaces tidak terhubung satu sama 

lain bilamana pengguna ingin mengganti halaman kerja harus merestart Eclipse 

ulang. Oleh karena itu dalam pembuatan aplikasi menggunakan Ecplise 

membutuhkan lebih banyak waktu. Selain itu karena Eclipse merupakan 

multiplatfrom dengan banyak jenis dan kemungkinan membuat aplikasi ini lebih 

berat dalam pemrosesannya [3]. 

Jurnal ketiga dari Sumitro, Agus Adhi, Sinsuw, Alicia A. E. dan Najoan , 

Xaverins B.N. berjudul “Implementasi Location Based ServiceUntuk Aplikasi 

Mobile City Direcctory Studi Kasus Kota Kotamabagu” [4]. Peneliti menjelaskan 

permasalahan tentang banyaknya masyarakat sekitar maupun turis menghabiskan 

banyak waktu untuk mencari lokasi SPBU. Atas dasar tersebut peneliti 

mengembangkan aplikasi City Directory berbasis mobile yang dapat menyajikan 

informasi secara cepat dan tepat mengunakan fitur Realtime Database dari 

Firebase peneliti memanfaatkan fungsi firebase database sebagai Beckend yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna aplikasi database atau basis data. 

Pada aplikasi City Directory mengunakan Firebase Database Backend as a 

Service (BaaS) dengan menggunakan format data berupa JSON (Javascript 

Object Notation) dengan fitur sebagai berikut : 

a. firebase authentication 

b. firebase database 

c. firebase analtics 

d. firebase crash reporting 

Pada perancangan aplikasi dalam penelitian ini sendiri, peneliti mengacu 

pada jurnal sebelumnya yang pernah dilakukan dan dijelaskan di atas dengan 

judul “Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kota Padang Menggunakan 

Application Programming Interface (Api) Google Maps Berbasis Web” [2] dan 

“Pembuatan Aplikasi Penjualan Untuk Toko Furniture Berbasis Android” [3] 



 

 
 

yang nantinya dalam perancangan aplikasi ini akan dilengkapi dengan Google 

Maps Api yang akan digunakan untuk menampilkan letak geografis, foto, dan 

informasi terkait dengan pengrajin tenun serta Firebase Database Realtime yang 

nantinya digunakan untuk meyimpan data-data yang diperlukan oleh sistem yang 

nantinya dalam penggunan firebase database peformanya yang cepat. 

2.2 Tinjuan Pustaka 

2.2.1 Google Maps API 

Google adalah perusahaan yang lebih dari perusahaan lainya salah satu 

layanan dari Google adalah Google Maps. Google maps adalah teknologi 

yang menambahkan Spatial Dimension kedalam segalanya pada dasarnya 

Google Maps dibagi menjadi dua yaitu Temporal Dimension dan spatial 

dimension, Google Maps adalah alat yang membantu  menvisualisasikan 

data Spatial Dimension. Terkait data dari komponen Spatial Dimension 

seperti temperature dan populasi suatu wilayah bahkan perusahaan local pun 

punya spatial komponen, komponen lainya dalam pengoprasiannya adalah ip 

addresses dari lokasi yang spesifik membantu menetapkan lokasi tersebut 

dan GIS (Geographical Information System) yang mengasosiasikan semua 

jenis data tentang kondisi geografis lokasi tersebut [5]. 

API adalah kependekan dari Application Programming Interface. API 

adalah fungsi fungsi  pemrograman yang disediakan oleh aplikasi atau 

layanan agar layananan tersebut bisa di integrasikan dengan aplikasi yang 

kita buat.Jadi Google maps API adalah pemrograman yang disediakan oleh 

Google maps, agar Google maps bisa diintegrasikan kedalam Web atau 

aplikasi.Dalam google maps api ada 4 tipe peta yaitu peta jalan(street view), 

satelit, campuran yaitu gabungan dari normal dan satelit (hybrid), 

medan(terrain) yang bisa dimodifikasi dengan layer, style, control dan event 

[6] 

 



 

 
 

2.2.2  Integrated Development Environmet 

Integrated Development Environment atau IDE merupakan tools yang 

digunakan untuk memudahkan dalam perencanaan, pembangunan dan 

mengatur software product tertentu.alat ini dugunakan untuk menyediakan 

informasi sistem perusahaan terkait dalam bentuk model proses bisnis, data 

Entity dan Relationship serta dapat mengubah model tersebut dalam desain 

aplikasi yang lengkap. Integrated Development Environment setidaknya 

memiliki fasilitas sebagai berikut [7]:  

a. Editor, fasilitas ini gunanya untuk menuliskan kode atau fungsi-fungsi 

yang dapat diterjemahkan oleh mesin komputer sebagai 

kode programming. 

b. Compiler, gunanya untuk menjalankan bentuk kode program yang di 

tuliskan di Editor dan mengubah dalam bentuk binary yang kemudian 

ditampilkan sesuai perintah-perintah kode mesin. 

c. Debuger, gunanya untuk mengecek dan mengetes jalannya kode program 

untuk mencari/mendebug kesalahan dari program. 

d. Frame/Views, fasilitias ini gunanya untuk menujukan atau menampilkan 

hasil dari perintah-perintah kode program yang dieksekusikan 

oleh Compiler dari Editor. 

2.2.3 Android 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang pada dasarnya 

digunakan sebagai basis sistem operasi mobile phone namun seiring 

berkembangnya jaman ditemukan banyak cara pemanfaatan android yang 

lain seperti sebagai operasi sistem tv, sistem mobil, jam tangan, console 

game dan lain-lain. Dalam masa lalu hak cipta andoid dialihkan dari oracle 

menjadi milik google menjadikan android studio sebagai basis 

implementasinya yang sebelumya dari Open JDK yang menjadikan android 

sekarang berstatus Open Source [8] 

 

 



 

 
 

2.2.4 Android Studio 

Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu integrated 

Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android, 

berdasarkan intelliJ IDEA. Selain merupakan editor Kode IntelliJ dan alat 

Pengembang yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih 

banyak untuk meningkatkan produktivitas anda saat membuat aplikasi 

Android [9] 

2.2.5 Firebase 

Google tahun 2016 meluncurkan fitur baru yaitu firebase database 

dengan tujuan menyediakan alat dan infrastuktur yang dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi firebase tidak menggantikan API untuk pembuatan 

andoird, IOS atau aplikasi web firebase memperkuatnya dengan memberikan 

layanan yang dibutuhkan seperti back end database, secure authentication, 

messaging dan banyak lagi [10]. 

Firebase menyimpan  dan sinkronisasi data  sebagai bit-bit dalam bentuk 

JSON pada cloud dan akan disinkronisasi secara realtime. Oleh karena itu 

firebase database tersedia saat sedang offline. Berikut fitur dari firebase: 

• Firebase Analytics. 

• Firebase Cloud Messaging dan Notifications. 

• Firebase Authentication. 

• Firebase Remote Config. 

• Firebase Real Time Database. 

• Firebase Crash Reporting. 

Dua fitur yang menarik adalah Firebase Remote Config dan Firebase 

Real Time Database. Remote Config adalah fitur yang memungkinkan 

admin mengubah beberapa konfigurasi aplikasi Android/iOS tanpa harus 

memberikan update aplikasi via Play Store/App Store. 

Sedangkan Firebase Real Time Database adalah fitur yang memberikan 

sebuah NoSQL database yang bisa diakses secara Real Time oleh pengguna 



 

 
 

aplikasi. Dan hebatnya adalah aplikasi bisa menyimpan data secara lokal 

ketika tidak ada akses internet. 

2.2.6 Kotlin 

Kotlin merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berjalan di 

atas Java Virtual Machine (JVM) compiler java bytecode oleh karena itu 

kotlin bisa digolongkan kedalam java code dan vice versa. Berikut kelebihan 

kotlin[11]: 

a. Concise: Kotlin mampu mengurangi boilerplate of code atau tingkat 

kerumitan dari kode yang biasa kita tulis, ketika menggunakan bahasa 

Java. 

b. Safe: Koltin mampu menjamin bahwa setiap sintax yang kita tulis secara 

proses kompilasi dapat mencegah kemunginan terjadinya error, misalnya 

mampu mencegah terjadinya Null Pointer Exceptions ketika kita coding 

menggunakan bahasa Java. 

c. Versatile: Kotlin sejatinya sama seperti Java, karena memang kotlin itu 

sendiri di turunkan dari bahasa induknya, yaitu Java. Sehingga kotlin 

juga dapat di pakai dalam pengembangan aplikasi 

di Web maupun Mobile. 

d. Interoperable: Kotlin tidak sama seperti bahasa Java turunan lainnya 

(misal; Scala ataupun Clojure) yang tidak dapat dijalankan bersamaan 

dengan kode yang kita tulis menggunakan Java. Kotlin mampu membaca 

kode lama atau library yang kita gunakan atau kita tulis dengan bahasa 

Java dan begitupun sebaliknya. 

2.2.7 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan rancangan sistem yang menggambarkan 

interaksi pengguna dalam sistem. Use case diagram menggunakan symbol 

sebagai berikut. 

 



 

 
 

 

 

 

Tabel 2. 1 Tabel Use Case Diagram 

NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1 

 

Actor 

pengguna atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem dalam use 

case. 

2  Use Case 

Merupakan aktivitas kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh actor yang 

memberikan hasil yang bisa dilihat. 

3  Include 
Menspesifikasi sebuah use case yang 

berada di dalam use case lain. 

4  Generalization 

Menspesifikasi sebuah use case yang 

mewarisi karakteristik untuk 

digunakan kembali untuk perilaku 

yang sama untuk beberapa use case. 

5  Extends 

Menspesifikasi use case target 

memperluas perilaku dari use case 

sumber pada suatu titik yang 

diberikan. 

6  Dependency 

Menspesifikasikan perubahan yang 

terjadi pada elemen mandiri 

(independent). 

7  System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 



 

 
 

8  Association 
Menghubungkan objek satu dengan 

objek lainnya. 

9 
 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen lain 

yang bekerja sama untuk menyediakan 

perilaku yang lebih besar dari jumlah 

elemen-elemennya. 

Contoh penggunaan Use Case Diagram : 

 

Gambar 2.1. Contoh Use Case Diagram 

Penjelasan Hak Akses 

1. Admin: Admin disini tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sistem, 

admin dapat mengakses sistem secara keseluruhan. Fitur-fitur yang dapat 

dilakukan admin adalah, login, insert data transaksi, delete data transaksi, 

view data transaksi, insert produk, view produk, delete produk dan update 

produk. 



 

 
 

2. Customer: Customer disini memiliki peran untuk insert data transaksi, delete 

data transaksi, view data transaksi dan view produk,. Customer juga harus 

login dengan sistem terlebih dahulu 

 

2.2.8 Class Diagram 

Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan 

deskripsi class serta hubungannya antara class. Class diagram memiliki tiga 

area pokok, yaitu nama (stereotype), atribut, dan metodh (operasi). 

Atribut dan method dapat memiliki salah satu fungsi sifat berikut : 

1. Private (-), tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

2. Public (+), dapat dipanggil selain class (siapa saja). 

3. Protected (#), hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan 

dan anak-anak yang mewarisinya. 

Simbol pada class diagram ialah sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Class Diagram 

Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna 

umur,asosiasi biasanya juga 

dengan multiplicity 

Asosiasi berarah /directed association Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lain, asosiasi biasanya 

juga desertai dengan multiplicity 

 

generalisasi Relasi antar kelas degan makna 

kelas yang generalisasi-pesialisasi 

Kebergantungan / dependency 

       --------------------------------------------- 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 



 

 
 

Agresi / oggregation Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian 

 

 

Berikut contoh pengaplikasian Class Diagram : 

 

Gambar 2. 2 Contoh Class Diagram 

1. Kelas adalah menemukan hal-hal mendasar pada suatu objek dan 

mengabaikan hal-hal yang sifatnya sama. Dalam diagram diatas adalah 

admin(kasir), transaksi, produk, dan customer 

2. Atribut adalah  karakteristik data yang dimiliki suatu objek dalam kelas. 

Contoh dalam kelas admin(kasir) adalah -id admin, -nama admin 

,+insert_admin (), +edit_admin (), +delete admin () 

3. Operasi adalah fungsi atau transformasi yang mungkin dapat diaplikasikan 

oleh suatu objek dalam kelas yang terhubung contoh: Kelas admin (kasir) 



 

 
 

terhubung dengan kelas transaksi, dan kelas transaksi terhubung dengan kelas 

produk dan kelas costomer  

2.2.9 Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan 

kolaborasi dinamis antar sejumlah object di sekitar sistem berupa pesan yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram dapat digunakan untuk 

menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

respons dari sebuah event untuk menghasilkan output. 

Tabel 2. 3 Sequence Diagram 

NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1 

 

Start State 
Titik awak siklus hidup 

suatu elemen  

2 

 

State 
Menggunakan kondisi 

suatu elemen 

3 

 

Final State 
Titik akhir kondisi suatu 

elemen 

4 

 

Antion State 

Menggambarkan 

keaadaaan elemen dalam 

suatu aliran aktifitas 



 

 
 

5 

 

Flow Control 

Menggambarkan aliran 

aktifitas dari suatu 

elemen ke elemen lain 

 

Contoh Sequence Diagram: 

 

Gambar 2. 3 Contoh Sequence Diagram 

1. Sequence Diagram Login. 

Admin dan Customer harus selalu melakukan login untuk mengakses menu 

yang ingin ditampilkan. 

2. Sequence Diagram Insert, Delete, View Data Transaksi 

Customer dan Admin masuk ke halaman login untuk mengisi username dan 

password, jika username dan password benar maka kasir akan masuk ke form 

menu lalu form menu akan menampilkan form transaksi, Customer dan Admin 



 

 
 

selanjutnya dapat memasukkan data transaksi, menghaspus data transkasi dan 

melihat data transaksi 

3. Sequence Diagram Insert, Delete, Update Product 

Admin masuk kedalam halaman login dengan mengisi username dan 

password. jika username dan password benar maka admin akan masuk 

kehalaman data produk. Admin selanjutnya dapat memasukkan data 

produk,menghapus data produk, mengupdate data produk dan melihat data 

produk. 

a. Insert product: Sequence insert product terjadi jika admin menginputkan 

username dan password, sehingga di proses di database. Kemudian admin 

melakukan insert product dan di proses di database kemudian ditampilkan 

di pada Menu Utama. 

b. Delete Product: Sama halnya dengan Insert Product sequence delete product 

terjadi jika admin menginputkan username dan password, sehingga di proses 

di database. Kemudian admin melakukan delete product dan di proses di 

database kemudian ditampilkan di pada Menu Utama. 

c. Update Product: Sequence insert product terjadi jika admin menginputkan 

username dan password, sehingga di proses di database. Kemudian admin 

melakukan update product dan di proses di database kemudian ditampilkan 

di pada Menu Utama. 

2.2.10 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram atau sering disingkat DFD adalah perangkat-

perangkat analisis dan perancangan yang terstruktur sehingga 

memungkinkan peng-analis sistem memahami sistem dan subsistem secara 

visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. 

Didalam DFD terdapat 3 level, yaitu : 

1. Diagram Konteks : Menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat 

mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. 

Merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0 

(nol). Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks 



 

 
 

berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram ini 

sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana 

untuk diciptakan. 

2. Diagram Nol (diagram level-1) : Merupakan satu lingkaran besar  yang 

mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya.  

Merupakan pemecahan dari diagram Konteks ke diagram Nol. di dalam 

diagram ini memuat penyimpanan data. 

3. Diagram Rinci : merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang 

ada dalam diagram Nol. 

Simbol Dalam DFD ialah sebagai berikut: 

Tabel 2. 4 Data Flow Diagram 

Notasi Yourdon demarco Notasi gene & narson Deskripsi 

  Simbol entitas eksternal 

/ terminator 

menggambarkan asal atau 

tujuan data di luar system 

  Symbol lingkaran 

menggambarkan entitas 

atau proses dimana aliran 

data masuk   

ditransformasikan ke 

aliran data keluar 

  Simbol aliran data 

menggambarkan aliran 

data 



 

 
 

  Simbol File 

Menggambarkan tempat 

data tersimpan 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada tahap ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran secara bertahap untuk 

menyelesaikan masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka pemikiran  dari 

penelitian ini terdiri dari proses-proses seperti berikut : 



 

 
 

 

Gambar 2. 4 Kerangka pemikiran 


