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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

     Dalam membuat suatu proyek membutuhkan dukungan dari hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan proyek yang sedang dikembangkan. 

     Dalam Penelitian Christopher J. Parker dan Huchen Wang(2016) 

membahas tentang mobile commerce sebagai objek untuk menganalisa 

berbagai hal yang mendorong minat konsumen dalam menggunakan aplikasi 

ritel. Penelitiannya mengacu pada faktor penyebab yang mempengaruhi 

pelanggan saat berbelanja barang – barang fashion dengan menggunakan 

aplikasi ritel m-commerce. Faktor penyebabnya yaitu saat menggunakan 

aplikasi ini pelanggan merasa nyaman serta lebih efisien atau dengan kata lain 

tidak membutuhkan waktu yang banyak. 

     Pada penelitian Santoso, S., & Hutahaean, J. (2018, September) membahas 

tentang rancangan sistem operasi android dalam membangun aplikasi penjualan 

buku secara online. Penelitiannya mengacu pada pembuatan aplikasi sebagai 

media untuk penjualan serta pemasaran buku – buku tersebut. Peneliti ini 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam membangun aplikasinya lalu 

selanjutnya akan dilakukan konfersi agar dapat dijalankan pada perangkat 

android pengguna. 

     Sementara dalam penelitian Rahmad Juliansa (2017) membahas tentang 

pengembangan aplikasi penjualan perumahan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman HTML5 dan PHP. Bahasa pemrogaman tersebut  digunakan 

untuk membangun web service serta MYSQL dipakai untuk database yang 

kemudian akan dikonfersi lagi agar dapat dijalankan pada perangkat android. 

Penelitian tersebut menghasilkan sebuah aplikasi penjualan perumahan 

kedalam bentuk situs web yang dapat diakses menggunakan perangkat android. 

Pemilik situs web tersebut merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada 

bidang jual – beli rumah, nama perusahaan tersebut adalah PT. Primeland Realty. 
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     Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dibahas dalam proposal ini 

adalah pengembangan sistem operasi andoid dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java serta basis datanya menggunakan Realtime Database yang 

terdapat pada Firebase. Sistem operasi android tersebut kemudian dikemas 

kedalam sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan berbagai barang 

menurut kategorinya masing – masing. Aplikasi yang telah dikembangkan tidak 

membutukan pengkonfersian karena bahasa pemrograman java dapat terbaca 

dengan baik oleh perangkat andoid. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bahasa Pemrograman  

     Bahasa pemrograman atau yang sering dikenal dengan istilah 

bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer merupakan suatu 

perintah yang terstandar dalam menjalankan komputer. Bahasa 

pemrograman dapat berupa himpunan dari aturan sintaks dan sistematik 

yang digunakan dalam mendeklarasikan suatu program komputer. 

Bahasa pemrograman digunakan sebagai pengolah data pada komputer 

yang nantinya akan disimpan maupun diteruskan sesuai dengan 

kebutuhan pengembang. 

     Dalam pemrograman terdapat banyak sekali bahasa beberapa 

diantaranya yaitu bahasa pemrograman HTML, PHP dan Java. Bahasa 

pemrograman HTML merupakan sebuah link hypertext, yang berisi text 

khusus serta diprogram agar dapat menjalankan browser pada situs web 

berdasarkan keinginan dari pemakainya. PHP merupakan suatu bahasa 

program yang khusus dikembangkan untuk mengakses situs web serta 

bisa dimasukan pada program HTML. PHP dikenal juga dengan server 

side programming karena mampu bekerja pada server sebuah situs web. 

Java merupakan suatu bahasa program yang memiliki sifat umum atau 

tidak ada pengkhususan dalam bahasa ini, yang dikhususkan untuk 

mendesain suatu aplikasi dengan kode yang program yang baik dan 

efisien. Berikut ini merupakan gambar logo java, yaitu:  
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Gambar 2.1 Logo Java 

     Dalam merancang aplikasi Mo-Commers menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Bahasa pemrograman java digunakan karena mudah 

dipahami dan dapat dijalankan oleh berbagai komputer termasuk 

perangkat ponsel pintar atau yang dikenal dengan istilah android. 

2.2.2 Software Pengembang 

     Software pengembang merupakan suatu media yang digunakan 

untuk mendesain program aplikasi yang akan dikerjakan. Pengembang 

menggunakan android studio dalam mengerjakan aplikasi Mo-

Commers. Android Studio merupakan suatu program komputer yang 

menyediakan berbagai perlengkapan untuk membangun aplikasi yang 

berbasis sistem operasi android. Berikut ini merupakan gambar logo 

software android studio yaitu: 

 

 

Gambar 2.2 Logo Software Adroid Studio 

2.2.3 Basis Data 

     Basis data merupakan media yang digunakan untuk menyimpan 

data – data yang dimasukan ke program perangkat lunak. Untuk 

menyimpan data – data bayak media yang bisa digunakan, beberapa 

diantaranya yaitu MYSQL dan firebase. MYSQL merupakan suatu 
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sistem yang dapat memanajemen sebuah basis data yang dikemas dalam 

satu kumpulan data serta tersimpan secara sitematis dan dijalankan 

sesuai dengan kehendak pemakainya. Sedangkan Firebase merupakan 

sebuah layanan yang disediakan oleh google dalam membantu para 

pengembang aplikasi untuk menyelesaikan aplikasi yang dibuat. Berikut 

ini merupakan gambar logo Firebase, yaitu: 

 

 

Gambar 2.3 Logo Firebase 

     Basis data yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi Mo-

Commers ini adalah Firebase. Firebase memberikan kemudahan bagi 

pengembang misalnya dengan disediakan fitur Realtime Database. 

Realtime Database adalah fitur yang digunakan sebagai penampung 

data yang di-input oleh pengguna aplikasi. 

2.2.4 Android 

 

 

Gambar 2.4 Logo Android 

 

     Gambar 2.4 adalah logo dari android, Android merupakan sebuah 

sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk 

dikembangkan pada perangkat bergerak yang layarnya dapat 

dikendalikan mode sentuhan. Perangkat yang menggunakan sistem 
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android ini yaitu telepon pintar dan tablet. Mode sentuhan yang 

digunakan android dengan merealisasikan berdasarkan kegiatan sehari 

– hari, diantaranya gesek, ketuk, dan cubit, untuk mengoperasikan objek 

yang terdapat pada layar. 

2.2.5 Mobile Commerce 

     Mobile Commerce atau dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan 

melalui perangkat seluler memiliki arti bahwa dengan menggunakan 

perangkat seluler setiap orang memiliki kesempatan untuk berbelanja secara 

online dimana pun dia berada. Perihal tentang perdagangan melalui 

perangkat seluler adalah sebuah strategi dalam memasarkan barang atau 

produk secara instan serta tidak mengganggu kegiatan yang sedang 

dikerjakan. 

     Contohnya seorang mahasiswa yang sedang sibuk dengan tugas 

kuliahnya, sambil mengerjakan tugas mahasiwa tersebut dapat memesan 

barang yang dia inginkan. Hal tersebut sangat efektif karena mahasiswa 

tersebut tidak perlu meninggalkan tugasnya lalu pergi ke toko untuk 

membeli barang yang dia inginkan. Tidak hanya efektif namun juga dapat 

menghemat uang dari mahasiswa tersebut karena tidak mengeluarkan uang 

untuk pergi ke toko yang menyediakan barang yang dia inginkan. 

     Banyak penelitian yang menunjukan bahwa dengan adanya 

penggunaan perangkat seluler memberikan gaya pemasaran yang berbeda 

dari sebelumnya, yaitu penggunanya dapat membeli barang secara cepat, 

tepat dan nyaman. Penelitian menunjukan beberapa faktor yang mendorong 

pembeli dalam menggunakan perangkat seluler seperti tempat, waktu, 

konteks sosial dan akses apalikasi yang dapat digunakan dimana pun dia 

berada. Faktor – faktor tersebut menjadi sangat penting bagi perkembangan 

penggunaan mobile commerce dalam sebuah sistem pemasaran. Akibat dari 

penggunaan mobile commerce berhasil tersampaikan dengan baik sesuai 

pola pikir penggunanya. 

 




