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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Permana & Faisal (2015), 

Penelitian ini untuk menjelaskan pengertian POS(Point Of Sale), kerangka konsep 

aplikasi POS(Point Of Sale), Skema pemetaan aplikasi, dan peran POS(Point Of 

Sale) dalam proses transaksi bisnis untuk mengukur tingkat pendapatan. Tujuan 

penelitian adalah membuat perancangan dan analisa terhadap aplikasi sistem point 

of sale (POS) yang dapat mendukung beberapa sistem layanan pembelian dan 

penjualan yang bisa mempermudah pemilik usaha dalam mengolah data. 

Dalam penelitan yang dilakukan oleh (Pratiwi, Sukarsa, & Purnawan 2014), 

berisi tentang pengertian dari android, sejarah perilisan android, fitur yang terdapat 

pada android, gambaran umum dari sistem android, manfaat perkembangan 

teknologi saat ini membuat android yang bersifat online marketing. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (More & Chandran, 2016) berisi 

tentang pengertian dari Native apps, Mobile Web apps, & Hybrid Apps. Selain itu 

penelitian tersebut juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Hybrid apps & 

Native apps, dan juga penjelasan tentang beberapa framework yang biasa digunakan 

untuk Hybrid apps. 

Selanjutnya, penelitian berjudul yang dilakukan oleh (Anwar, Nugroho, & 

Lestariningsih, 2015), berisi penjelasan tentang android dan arsitektur android serta 

penjelasan pengembangan model System Development Life Cycle (SDLC). Penulis 

menjelaskan pemilihan model pengembangan ini dikarenakan model memiliki 

keuntungan yang dapat melaksanakan identifikasi masalah pada sistem lama secara 
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detail dan dapat mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan pada sistem baru 

yang akan dibangun secara tepat dan memiliki tahapan pengembangan yang 

terstruktur. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adnyana & Efendi, 2014), berisi 

penjelasan tentang Sistem Informasi Geografis, Web, Android, & phonegap. 

Penulis menggunakan metode pengembangan (SDLC), yang menggunakan 

beberapa tahapan dalam pengembangan suatu sistem. 

Tabel 2.1 tabel kesimpulan 

Nama Tahun Kesimpulan 

Permana & Faisal  2015 
Penulis menjelaskan pengertian dan 

konsep dari Point Of Sale 

Pratiwi, Sukarsa, & 

Purnawan 
2014 

Penulis menjelaskan pengertian android 

dan fitur-fitur yang terdapat pada android 

More & Chandran  2016 

Penulis menjelaskan perbedaan antara 

Native apps, Mobile Web apps, & Hybrid 

Apps. 

Anwar, Nugroho, & 

Lestariningsih 
2015 

Penulis menjelaskan metode keuntungan 

dan tahap-tahap System Development Life 

Cycle (SDLC) 

Adnyana & Efendi 2014 

Penelitian pengembangan sistem ini 

menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC) 

 

Penelitian ini mengembangkan aplikasi Point of Sale (POS) berbasis 

android yang dikembangkan menggunakan sofware Sublime Text, Xampp, 

PhoneGap dan Web Browser seperti penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, Hasan 

& Ardiesa, 2015), dikembangkan menggunakan metode penelitian System 

Development Life Cycle (SDLC) seperti penelitian (Anwar, Nugroho, & 
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Lestariningsih, 2016), dan aplikasi yang dikembangkan oleh penulis juga 

menggunakan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permana & Faisal, 2015), 

(Pratiwi, Sukarsa, & Purnawan, 2014), (More & Chandran, 2016),  (Adnyana & 

Efendi, 2014). 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. POS (Point Of Sale) 

POS merupakan suatu sistem yang memungkinkan untuk transaksi, yang 

didalamnya termasuk juga pemakaian mesin kasir. Dalam ruang lingkup POS, suatu 

mesin kasir tidak berdiri sendiri akan tetapi sudah termasuk di dalamnya aplikasi 

penunjang dan perangkat lain. Sistem POS tidak hanya melaksanakan transaksi jual 

beli, didalamnya juga bisa terintegrasi perhitungan akuntansi, manajemen barang 

dan stok, modul penggajian karyawan, perhitungan hutang-piutang, dan berbagai 

jenis fungsi lainnya (Pamungkas & Yuliansyah, 2017). 

 

2.2.2. Android 

Android adalah suatu sistem operasi perangkat smartphone berbasis linux yang 

terdiri dari sistem operasi, middleware, serta aplikasi. Pengembang dengan bebas membuat 

aplikasi android karena merupakan platform terbuka (Open Source) (Pamungkas & 

Yuliansyah, 2017). 

 

2.2.3. Framework7 

Framework7 merupakan sebuah framework mobile HTML gratis dan open-

source untuk pengembangan software mobile hybrid ataupun aplikasi web dengan 

interface dan konsep asli Android & iOS. Ini merupakan suatu software prototyping 
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yang dibutuhkan untuk menampilkan prototype aplikasi kerja secepat mungkin 

ketika diperlukan (Kharlampidi, 2016). 

 

2.2.4. Hybrid apps 

Hybrid apps adalah gabungan antara aplikasi native dan aplikasi web, sama 

seperti native apps, hybrid apps juga bisa tersedia di apps store. Aplikasi hybrid 

juga sangat popular karena memungkinkan pengembangan bisa dari aplikasi web 

ke platform aplikasi mobile dan dengan demikian secara signifikan mengurangi 

biaya pengembangan pengembangan aplikasi mobile ( More & Chandran, 2016). 

 

2.2.5. API(Application Programming Interface) 

API merupakan software pemrograman yang secara khusus dikembangkan 

untuk dipakai sebagai device komunikasi antara beberapa komponen software. 

Biasanya, hasil output dari API dapat berupa data XML ataupun JSON, tergantung 

dari situs mana yang menyediakan API tersebut (Hasan, Sholeh, & Iswahyudi, 

2014). 

 

2.2.6. Flowchart 

Flowchart adalah langkah-langkah urutan kerja sebuah proses yang 

ditampilkan dengan memakai simbol simbol yang disusun secara terurut (Iswandy, 

2015). 

Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah serta hubungan 

antara proses dengan instruksinya. Tujuannya adalah menjelaskan gambaran secara 

garis besar untuk aplikasi yang dirancang (Sagita & Prasetiyowati, 2013). 
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Ada beberapa simbol-simbol flowchart serta fungsinya yang bisa dilihat 

pada Tabel 2.2 Tabel Simbol Flowchart Diagram 

Tabel 2.2 Tabel Simbol Flowchart Diagram 

Simbol Nama Arti 

 Flowline Digunakan untuk 

menghubungkan simbol 

dan menunjukkan  aliran 

data. 

 Terminal Digunakan untuk 

menggambarkan mulai dan 

berakhir suatu proses. 

 Input/Output Digunakan untuk operasi 

input dan output. 

 Processing Digunakan untuk 

penghitungan aritmatik dan 

manipulasi data. 

 Decision Digunakan untuk logika 

atau perbandingan operasi. 

 Manual Input Digunakan untuk 

memasukan data secara 

manual melalui keyboard 

 Document Menyatakan input berasal 

dari dokumen dalam 

bentuk kertas 

 Magnetic disk Data disimpan dalam 

database yang digunakan 

sebagai master file 
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2.2.7. ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD merupakan gambaran jenis hubungan antara file-file yang tersedia, 

dimana Entitas merupakan sebuah kesatuan ataupun kesimpulan data yang 

mempunyai kateristik yang sejenis. Entitas dapat berupa seseorang, lokasi, obyek, 

peristiwa maupun konsep yang dapat memberikan atau yang mengandung suatu 

informasi. ERD mempunyai satu atau lebih komponen utama yaitu Entity (Entitas) 

dan Relation (Relasi). Kedua komponen tersebut, masing-masing dilengkapi 

dengan sejumlah atribut yang mempresentasikan semua fakta yang terdapat di 

dunia nyata.(Iswandy, 2015). 

ERD merupakan bagan dari sistem yang menyelesaikan ikatan antar 

entitas beserta relasi yang saling terhubung. ERD menyediakan jenis untuk 

menunjukkan struktur keseluruhan dari data pengguna. Dalam ERD data-data itu 

ditampilkan dengan memakai symbol entity. Dalam pembuatan sistem ini memiliki 

beberapa entitas yang saling terhubung untuk memberikan data-data yang 

dibutuhkan oleh sistem (Yuliawan, Sunarto, & Soebijono, 2013). 

ERD merupakan sebuah model jaringan kerja yang menjelaskan susunan 

data yang disimpan dari sistem secara abstrak dan sebagai penerjemah ikatan antara 

entitas entitas yang ada. ERD berisikan komponen komponen entity serta himpunan 

yang saling berhubungan yang ditandai dengan ada primary key yang terdapat pada 

setiap file (Yuarita & Marisa, 2017). 
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2.2.8. UML (Unified Modeling Language) 

UML adalah bahasa visual dalam pemodelan yang mungkin dalam 

pengembang sistem merancang suatu blueprint yang bisa menampilkan visi mereka 

tentang suatu sistem dalam bentuk yang standar, gampang dimengerti, dan 

memberikan mekanisme untuk kemudahan dalam komunikasi dengan pihak lain 

(Simaremare, Subriadi, & Wibowo, 2013). 

Berikut adalah beberapa macam Unified Modeling Language (UML) 

diagram yang biasa dipakai: 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan 

kelakuan atau kebiasaan sistem (Simaremare, Subriadi, & Wibowo, 2013). 

Pada Tabel 2.3 menggambarkan simbol-simbol Use Case Diagram dengan 

keterangan. 

Tabel 2.3 Tabel Simbol Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor Siapa saja yang terlibat 

dalam aksi tersebut. 

 Use Case Untuk mengetahui aksi atau 

prosedur apa yang ada 

didalam sistem. 

 Relationship Bagaimana aksi-aksi saling 

berelasi satu sama lain 

didalam sistem. 

USE 

CASE 
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2. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan bagan yang menjelaskan sifat dinamis secara 

alamiah suatu sistem kedalam bentuk model aliran serta control dari aktivitas 

ke aktivitas lainnya (Simaremare, Subriadi, & Wibowo, 2013). 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan sebuah bagan yang menampilkan dan 

memperlihatkan interaksi antar obyek didalam sistem yang disusun dalam 

suatu rangkaian atau urutan waktu. Interaksi antara objek tersebut merupakan 

user, tampilan, dan lain sebagainya yang berupa “pesan/message” 

(Simaremare, Subriadi, & Wibowo, 2013). 

4. Class Diagram 

Class diagram adalah bagan yang sangat sering dijumpai dalam pemodelan 

berbasis UML. Didalam Class diagram terdapat class dan interface beserta 

atribut atribut serta operasinya, hubungan yang terjadi antara objek, constraint 

terhadap objek-objek yang saling berhubungan dan inheritance untuk 

organisasi kelas yang lebih baik (Winata & Setiawan, 2013). 

 

2.2.9. SDLC (System Development Life Cycle) 

SDLC adalah satu dari sekian banyak metode classic yang sangat sering 

dipakai untuk melakukan mengembangkan sistem agar lebih terstruktur serta 

pembagian tugas lebih jelas, memelihara dan menggunakan sistem informasi 

(Adnyana & Efendi, 2014). 
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Beberapa tahapan SDLC sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 SDLC(System Development Life Cycle) 

1. Tahap Perencanaan Sistem (System Planning) 

Tahap perencanaan adalah tahap awal pengembangan sistem yang 

mendefinisikan perkiraan kebutuhan-kebutuhan sumber daya, pembentukan tim 

pengembang, mendefinisikan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi 

masalah yang bisa diselesaikan, menentukan strategi pengembangan sistem, dan 

pemilihan aplikasi (Adnyana & Efendi, 2014). 

2. Tahap Analisis Sistem (System Analysis) 

Tahap analisis adalah tahap menganalisa kebutuhan pada sistem, kemungkinan 

masalah yang akan dihadapi dalam pengembangan sistem, serta cara 

penyelesaian masalah yang dihadapi (Adnyana & Efendi, 2014). 
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3. Tahap Perancangan Sistem (System Design) 

Tahap Perancangan adalah tahap setelah analisis sistem yang menentukan 

proses dan data yang diperlukan oleh sistem, membuat skema database dan 

merancang user interface (Adnyana & Efendi, 2014). 

4. Tahap Implementasi Sistem (System Implementation) 

Tahap implementasi Sistem atau penerapan sistem merupakan tahap pembuatan 

database sesuai skema rancangan dan perancangan aplikasi yang berdasarkan 

design sistem yang telah siap untuk dioperasikan, serta perbaikan aplikasi 

(debugging) (Adnyana & Efendi, 2014). 

5. Tahap Pengujian Sistem (System Testing) 

Tahap yang bisa dipakai untuk membuat keputusan apakah sistem yang 

dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan user atau belum, apabila belum, tahap 

selanjutnya bersifat interatif, yaitu kembali pada langkah-langkah sebelumnya. 

Dan fungsi dari pengujian tersebut adalah untuk menghilangkan atau 

mengurangi cacat pada program sehingga sistem yang dirancang benar-benar 

bisa membantu para user saat mereka melaksanakan aktivitas – aktivitasnya 

(Sofyan, Puspitorini, & Yulianto, 2016). 

6. Tahap Pemeliharaan/Perawatan Sistem (System Maintenance) 

Tahap pemeliharaan atau perawatan sistem adalah langkah yang dilaksanakan 

setelah tahap implementasi yang meliputi pemakaian sistem, audit sistem, 

penjagaan sistem, perbaikan sistem serta peningkatan sistem (Sofyan, 

Puspitorini, & Yulianto, 2016). 
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2.3. Aplikasi Yang Digunakan Dalam Pengembangan Sistem 

2.3.1. Sublime Text 

Sublime Text adalah cross-platformeditor teks dan kode program, dengan 

user interface pemrograman Aplikasi Python (API). Sublime didistrisbusikan 

sebagai perangkat lunak bebas. Sublime Text tidak memiliki dialog pengaturan 

grafis dan sepenuhnya dikonfigurasi dengan mengedit file teks. Sublime Text juga 

mendukung beberapa bahasa pemrograman mulai dari PHP, C#, HTML, ASP, C++, 

C, dan lain sebagainya (Jaya, Buana, & Wiranatha, 2015). 

2.3.2. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri (localhost) yang terdiri atas program Apache, HTTP 

Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 

sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia 

dalam GNU (General Public License) dan bebas, merupakan web server yang 

mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk 

mendapatkannya dapat mengunduh langsung dari web resminya (Yuarita & Marisa, 

2017). 

 

2.3.3. PHP 

Hypertext Preprocessor adalah bahasa script yang bisa disisipkan atau 

ditanam kedalam HTML. PHP biasanya digunakan untuk pemrograman situs web 

dynamic. PHP juga bisa dipakai untuk membangun suatu CMS. PHP adalah 
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singkatan dari Personal Home Page yang bearti Situs personal. PHP awalnya 

dirancang pada Tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, pada saat itu PHP dikenal dengan 

Form Interpreted (FI), yang bentuknya berupa sekumpulan script yang dipakai 

untuk memproses data formulir dari web kemudian Rasmus merilis kode referensi 

tersebut kepada umum dan menamakannya PHP/FI (Pratiwi, Sukarsa, & Purnawan,  

2014). 

 

2.3.4. MySQL 

MySQL merupakan sebuah software sistem manajemen basis data SQL 

(Database management system) atau DBMS yang Multi-user, Multithread, dengan 

kira kira enam juta pemakai di dunia. MySQL merupakan sebuah implementasi dari 

sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang diproduksi secara bebas di 

bawah license GPL (General Public License). SQL merupakan suatu konsep 

pengoperasian database, terutama untuk seleksi atau pemilihan maupun data yang 

masuk, yang memungkinkan pengoperasian data dilakukan dengan sangat mudah 

secara otomatis (Pratiwi, Sukarsa, & Purnawan, 2014). 

 

2.3.5. PhoneGap 

PhoneGap merupakan suatu platform HTML5 yang memungkinkan para 

pengembang menggunakan teknologi berbasis web (Javascript, CSS, HTML,) 

untuk membangun aplikasi mobile asli. Dengan menggunakan PhoneGap, 

pengembang bisa mengembangkan aplikasi mereka dan menyebarkannya kedalam 

enam platform mobile utama serta ke apps store, Android, Apple iOS, Samsung 
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Bada, Symbian, Windows Phone, WebOS, dan Blackberry (Adnyana & Efendi, 

2014). 

Tipe dari aplikasi ini dikenal sebagai hybrid application. PhoneGap 

dirancang untuk mempermudah mobile development. PhoneGap bekerja dengan 

cara menggubah web application package menjadi native application. Native 

application ini adalah aplikasi yang di buat dan install langsung di dalam device, 

dengan menggunakan bahasa pemrograman yang selayaknya digunakan untuk 

membuat aplikasi tersebut. Kemudian aplikasi yang telah dibuat akan ditampilkan 

dalam bentuk web view yang memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi 

dengan aplikasi tersebut (Akbar, Hasan, & Ardiesa, 2015). 

 

2.3.6. Web Browser 

Web browser merupakan suatu program yang digunakan untuk 

menampilkan halaman website yang berbentuk kode HTML. Semua halaman web 

ditulis dengan bahasa HTML (Hypertext Mark Up Language). Walaupun beberapa 

file mempunyai ekstensi yang berbeda (contoh: .html, .php, .php3), keluaran file-

file tersebut tetap berupa HTML. Dengan menggunakan web browser kita bisa 

mendapatkan suatu informasi yang ada pada server web (Susanti, 2016). 
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