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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

  Terdapat sejumlah referensi yang saling berhubungan terhadap objek 

pembahasan-pembahasan didalam penelitian yang dibuat oleh sang penulis antara 

lain sebagai berikut: 

  Penelitian dari (Мурашко М.А., 2017) bisa dijelaskan bahwa aplikasi 

delivery restoran pizza berbasis android yang mempunyai fungsi sebagai media 

pemesanan pesan antar yang tujuannya supaya memudahkan kemudahan kepada 

pembeli didalam upaya memesan makanan yang efisiensi dan cepat. 

  Penelitian dari (Andreas Willliams Moritz, Budhi Irawan, 2015) bisa 

disimpulkan bahwa aplikasi sistem pemesanan makanan secara online bisa 

memakai hosting server,sehingga pengguna bisa mengakses aplikasi dimana saja 

dan kapan saja. 

  Dapat dilihat sendiri bahwa pada beberapa tinjauan pustaka sudah 

dijelaskan diatas sang penulis akan membuat sebuah penelitian yang berjudul 

“PERANCANGAN IMPLEMENTASI APLIKASI MOBILE RESTORAN 

BERBASIS ANDROID” yang berfunsi sebagai penyedia layanan terhadap 

masyarakat yang mempunyai suatu tujuan yaitu memudahkan pemesanan menu 

delivery makanan dengan cara real time. Perbedaan daripada sejumlah penelitian 

diatas adalah isi konten berserta prosesnya.  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem 

Sistem bisa diartikan juga sebagai sebuah jaringan kerja daripada sejumlah 

prosedur-prosedur yang saling berkaitan atau berhubung yang telah digabung 

untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu (Мурашко М.А., 2017). 

Sedangkan menurut (Hendiyanto, Arham, & Khudzaeva, 2017) sistem 

adalah kumpulan sejumlah solusi untuk memecahkan sebuah masalah oleh suatu 

perusahaan. 

2.2.2 Sistem informasi 

Sistem informasi bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem yang ada 

didalam organisasi perusahaan yang mana mempunyai suatu kebutuhan 

pengelolaan tranksasi dari perusahaan (Hariyati, Silvana, MT, & Akbar, 2017).  

Sistem informasi juga mempunyai beberapa jenis-jenis komponen yang 

isinya yaitu blok masukan, blok model dan blok keluaran, serta memiliki arti lain 

juga sebagai sebuah sistem yang bekerja sama yang mempunyai tujuan mencari, 

memproses dan juga menyimpan informasi sehingga dapat membantu sebuah 

organisasi agar bisa mencapai tujuannya (Hariyati et al., 2017). 

2.2.3 Aplikasi 

Aplikasi bisa diartikan sebagai suatu subkelas perangkat lunak komputer 

yang memakai suatu keahlian komputer agar dapat mengerjakan sebuah tugas 

pengguna (Hasan Abdurahman, 2014). 

Aplikasi bisa juga diartikan sebagai sebuah program yang telah siap 

dipakai yang bertujuan melaksanakan perintah daripada pengguna. Serta memiliki 
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fungsi lain yaitu sebagai solusi pemecahan masalah dengan memakai cara proses 

data yang mengarah kepada suatu komputansi (Hasan Abdurahman, 2014).  

 2.2.4 Mobile Android 

 Mobile android bisa diartikan sebagai sebuah sistem operasi yang 

mempunyai basis linux yang telah diciptakan khusus untuk telepon pintar dan 

tablet (David, 2018). 

2.2.5 Analisis Sistem 

Analisis sistem bisa diartikan juga sebagai sebuah alur pengembangan 

sistem yang bertujuan agar dapat memilih apa saja yang harus dikerjakan sistem 

dengan cara mengikuti sistem yang sudah ada sebelumnya dan juga 

memprosesnya sesuai dengan apa yang diinginkan (Andreas Willliams Moritz, 

Budhi Irawan, 2015). 

2.2.6 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis Kebutuhan Sistem bisa diartikan sebagai cara kita memahami apa 

itu sebenarnya kebutuhan sistem baru serta cara mengembankan sistem dengan 

kebutuhan yang disebutkan tersebut atau bisa juga memutuskan bahwa sistem 

baru itu tidak perlu atau dibutuhkan sama sekalli (Andreas Willliams Moritz, 

Budhi Irawan, 2015). 

2.2.7 Analisis Kelayakan Sistem 

Analisis Kelayakan Sistem bisa dijelaskan sebagai cara menolak ukur 

bahwa seberapa praktis pengembangan sistem terhadap seorang pengguna 

(Hariyati et al., 2017). 
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2.2.8 Use Case Diagram 

Use Case Diagram diartikan sebagai salah satu diagram alat bantu khusus 

yang dipakai dengan tujuan agar mengetahui fungsi apa saja yang ada terdapat 

didalam sebuah sistem. Use Case Diagram memiliki 2 isi yaitu use case dan actor 

(Hendini, 2016). 

2.2.9    Squence Diagram 

Squence Diagram diartikan sebagai salah satu diagram alat bantu khusus 

yang dipakai yang bertujuan untuk menjelaskan apa saja isi daripada kiriman 

message beserta waktu pelaksaannya (Hendini, 2016). 

2.2.10 Activicty Diagram 

Activicty Diagram diartikan sebagai salah satu diagram alat bantu khusus 

yang dipakai yang bertujuan sebagai alur proses didalam sistem yang sedang 

berjalan. (Hendini, 2016). 

2.2.11 Class Diagram 

Class Diagram diartikan sebagai salah satu diagram alat bantu khusus 

yang dipakai yang bertujuan sebagai gambaran class didalam sistem berserta 

hubunganya dengan class lain. (Hendini, 2016). 

2.3 Perangkat Lunak Yang Dipakai 

2.3.1 Android Studio 

Android Studio merupakan salah satu komponen terpenting untuk 

menciptakan sebuah aplikasi android. Android Studio memiliki fitur canggih 
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seperti editor kode cerdas dengan keahlian penyelesaian kode, mengoptimalkan 

kode serta analisis kode akurat(Purnama, 2018).  
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