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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengantar E- commerce 

E-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis 

(perdagangan, periklanan, pemesanan, pertukaran) bagi produk , jasa dan informasi 

secara online menggunakan media elektronik seperti jaringan komputer (internet) 

atau media elektronik lainnya. 

Adapun pendapat mengenai pengertian dari E-Commerce bahwa E-

Commerce mengacu pada internet untuk belanja online dan jangkauan lebih sempit. 

Dimana E-commerce adalah sub perangkat dari e bisnis. Cara pembayarannya : 

melalui uang digital dengan melalui Ipaymu atau Paypal atau kartu kredit. 

Sedangkan kalau E - Bussiness jangkauannya lebih luas. Area bisnisnya terjadi 

ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan nasabah melalui email 

tetapi pemasaran atau penjualannya menggunakan internet. 

Pada umumnya pengunjung website dapat melihat barang atau produk yang 

dijual secara online serta dapat berhubungan antara pihak penjual dan pembeli 

dengan cara salim berkirim pesan via email. 

Dalam kasusnya , melakukan online shopping(belanja online) diperlukan 

koneksi internet dan browser yang mendukung. 

Adapaun proses yang terdapat dalam E-commerce adalah sebagai berikut : 

a. Presentasi electronics(pembuatan website) untuk produk dan layanan. 

b. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan 

c. Secara otomatis account pelanggan aman. 

d. Pembayaran dilakukan secara online. [1] 

2.2 Pengertian Reseller 

Reseller merupakan sebuah penjual yang menjual barang milik penjual 

lain(bukan barang miliknya). Sehingga reseller sendiri mampu membantu 
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memasarkan penjualan dari penjual lain. Sistem yang diterapkan reseller dalam 

ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tak langsung(indirect). 

Distribusi tak langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau 

penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan 

oleh agen, makelar atau reseller. Reseller pun memilik keunggulan tersendiri 

daripada agen atau makelar, kelebihannya adalah reseller tidak mendapat upah dari 

produsen secara langsung melainkan mereka mendapat upah melalui harga khusus 

yang diterapkan untuk reseller sehingga reseller akan mendapat upah dari harga 

yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. Kemudian baik produsen atau 

pihak reseller sama sama mengalami keuntungan meski tidak ada ikatan resmi yang 

terjalin dari kedua belah pihak [4]. 

2.3 Web Service 

2.3.1 Pengertian Web Service 

Web service adalah suatu perangkat lunak yang dibangun untuk mendukung 

interopabilitas sebuah interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service 

berfungsi sebagai suatu fasilitas layanan yang disediakan oleh suatu website, 

layanan tersebut berisi informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat 

berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan – layanan tersebut. Web service 

menyimpan informasi dalam sebuah dokumen, bisa menggunakan dokumen 

dengan format XML atau JSON sehingga data ini dapat diakses oleh sitem yang 

lain meskin berbeda platform, sistem oprasi atau bahasa compiler. 

Web service memiliki tujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar 

developer dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service 

dapat digunakan tanpa perlu  mengetahui detil pemrogramman yang terdapat di 

dalamnya. Pada Tugas Akhir ini, ada beberap alasan menggunakan web service: 

a. Web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa 

logic atau class dan objek yang terpisah dalam suatu ruang lingkup yang 

menjadi satu, sehingga berdampak pada keamanan dapat ditangani dengan 

baik. 

b. Web service memiliki kemudahan dalam proses pengembangannya , karena 

web service tidak membutuhkan registrai khusus ke dalam suatu sistem 
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operasi. Web service cukup di-upload ke web server dan siap diakses oleh 

pihak pihak yang diberikan otorisasi. 

c. Web service berjalan menggunakan port 80 yang merupakan protokol 

standar HTTP , dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi 

khusus di sisi firewall. 

2.3.2 Komponen Web Service 

Ada tiga komponen bagian web service diantaranya adalah : 

a. Service Registry 

Service registry adalah sistem yang mengatur pendaftaran web service. Agar 

suatu web service yang dibuat mudah ditemukan orang lain, maka web 

service itu perlu didaftarkan disini. Pengguna yang membutuhkan suatu web 

service tertentu dapat dengan mudah menemukannya dari daftar yang 

disediakan disini. Deskripsi dari layanan yang tersedia berupa WSDL dan 

UDDI (Universal Description Discovery and Integration). UDDI secara 

singkat adalah yellow pagesnya web service. 

b. Service Requester 

Service requester adalah pengguna yang meminta layanan web service. 

Untuk menggunakan suatu web service, pengguna dapat menemukan web 

service tersebut melalui service registry atau dapat secara langsung 

melakukan hubungan dengan secara service provider. 

c. Service Provider 

Service provider adalah penyedia layanan web service. penyedia dapat 

mendaftarkan web servicenya di service registry atau tidak. Penyedia yang 

mendaftarkan layanannya mengirimkan deskripsi tentang layanannya dalam 

bentuk WSDL dan UDDI [5] 
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Berikut adalah contoh gambar penjelasan ketiga komponen diatas 

 

Gambar 2.1 Komponen Web Service [5] 

 

2.3.3 REST Web Service 

Menurut Richardson, Leonard(2007) REST (Representatitonal State 

Transfer) adalah salah satu jenis web service yang menerapkan konsep perpindahan 

antar state. State disini digambarkan seperti jika browser meminta suatu halaman 

web, maka server akan mengirimkan state halaman website yang sekarang ke 

browser. Bernavigasi melalui link – link yang disediakan sama halnya dengan 

mengganti state dari halaman web. Begitu pula REST berkerja dengan bernavigasi 

melalui link – link HTTP untuk melakukan aktivitas tertentu, seakan – akan terjadi 

perpindahan state satu sama lain. Perintah HTTP yang bisa digunakan adalah fungsi 

GET, POST, PUT atau DELETE. 

Dalam pengaplikasisannya, REST lebih banyak digunakan untuk web 

service yang berorientasi kepada resource. Maksud orientasi pada resource adalah 

orientasi yang menyediakan resource-resource sebagai layanannya dan bukan 

kumpulan – kumpulan dari aktifitas yang mengolah resource itu.  

REST sendiri pun memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan  jenis 

web service lainnya, diantaranya : 
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a. Lightweigt  tidak membutuhkan XML markup tambahan 

b. Hasilnya dapat dibaca dengan mudah oleh manusia (Human Readable 

Result) 

c. Mudah untuk dikembangkan , tidak membutuhkan toolkit 

d. Request dan Response REST dapat dipendekkan sehingga REST lebih 

ringan [6] 

2.4 Java Script Object Notation 

Json(Javascript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat  oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa 

Pemrogramman JavaScript , Standar ECMA-262 Edisi ke- 3 Desember 1999. Json 

merupakan format teks yang tidak bergantung kepada bahasa pemrogramman 

apapun karena menggunakan bahasa yang umum hal tersebut menjadikan json ideal 

sebagai bahasa pertukaran data. 

Json sendiri terdiri dari dua struktur , yang pertama adalah kumpulan 

pasangan nama / nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan sebagai objek. 

Kemudian yang kedua adalah daftar nilai terurutkan(an ordered list of values). Pada 

kebanyakan bahasa hal ini dinyatakan sebagai array. 

Format json sendiri memiliki kelebihan dibanding format yang lainnya, 

yang diantaranya : 

a. Simple and fast 

Karena format penulisan Json sangat sederhana maka ukuran file yang 

dihasilkan pun lebih ramping. Hal ini akan berdampak pada kecepatan 

loading data transfrer, pertukaran data JSON lebih cepat jika dibandingkan 

dengan format lainnya. 

b. Ukuran file yang kecil 

Ukuran dari format JSON sangat kecil dikarenakan JSON hanya 

menggunakan  tanda kurung kurawal sebagai pembeda data datanya. 

c. Kecepatan Parsing 
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Parsing adalah merupakan proses pengenalan bagian bagian terkecil dari 

suatu format dokumen dan proses dari parsing berlangsung pada browser. 

Proses parsing yang digunakan oleh format JSON [7]. 

2.5 PHP 

PHP adalah bahasa server – side scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Pengertian dari server – side scripting 

adalah semua sintax sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan pada 

dokumen yang berbentuk HTML. Proses pembuatan web ini sendiri merupakan 

gabungan dari bahasa pemrogramman HTML dengan PHP. Ketika user akan 

mengakses atau membuka suatu situs yang menggunakan fasilitas server – side 

scripting PHP, maka terlebih dahulu server yang diakses akan memproses semua 

perintah PHP di server kemudian baru ditampilkan ke browser dengan bentuk 

format HTML. 

PHP merupakan sebuah software yang gratis(Open source) dan mampu 

digunakan berbagai platform, sehingga dapat digunakan dengan sistem operasi atau 

web server apapun. 

Kelebihan dari bahasa pemrogramman PHP dengan bahasa pemrogramman 

yang lain: 

a. Bahasa pemrogramman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan kompilasi dalam pengoperasiannya. 

b. PHP mendukung semua jenis web server apapun. 

c. PHP adalah sebuah open source yang dapat digunakan di berbagai sistem 

operasi(linux / windows). 

d. Banyak referensi tentang bahasa pemrogramman PHP, sehingga lebih 

mudah untuk pemahamannya [8]. 

2.6 Android Developer Tools 

Dalam pengembangan Tugas Akhir ini akan menggunakan Android 

Developers Tools sebagai framework-nya (Android, 2011). Karena aplikasi akan 

dijalankan pada sistem operasi Android. a dalam android SDK.  

 Penggunaan sistem operasi Android ini disebabkan sedang populernya 

pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android dan mendapat dukungan 
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penuh untuk menggunakan google API yang memudahkan dalam pengembangan 

aplikasi. 

Pemilihan sistem operasi Android sebagai sistem operasi yang akan 

menjalankan aplikasi yang dihasilkan pada Tugas Akhir, alasannya antara lain: 

a. Developer-kit mudah didapatkan. 

b. Developer-kit dapat digunakan pada berbagai platform, seperti windows, 

mac  

c. Developer-kit lengkap mencakup semua aspek pengembangan aplikasi. 

d. Referensinya lengkap dan banyak ditemukan. 

e. Didukung oleh google API. 

f. Dokumentasi setiap library lengkap dan jelas. 

g. Pembuatan antarmuka pada android lebih mudah dibandingkan 

menggunakan J2ME. 

2.7 Arsitektur Android 

Secara keseluruhan arsitektur dari Android dapat digambarkan sebagi 

berikut: 

a. Application dan Widget 

Application dan Widget ini adalah layer yang hanya mengubungkan dengan 

aplikasi saja. Di bagian ini ada aplikasi inti termasuk kluen emaul , kalender, 

maps dan lain sebagainya. Dan keseluruhan aplikasi dibuat menggunakan 

bahasa pemrogramman JAVA. 

b. Application Framework 

Pada layer inilah para developer melakukan pembuatan aplikasi yang 

nantinya akan dijalankan pada sistem operasi Android. 

Komponen – komponen yang termasuk di dalam layer ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Views 

2. Content Provider 

3. Resource Manager 

4. Notification Manager 

5. Activity Manager 
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6. Libraries 

 

c. Android Runtime 

Layer ini yang berfungsi membuat aplikasi Android dapat dijalankan. 

Dalam pengimplementasiannya menggunakan linux. Dalam bagiannya 

Android Runtime terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Dalvik Virtual Machine 

Virtual Machine berbasis register yang dioptimalkan untuk 

menjalankan fungsi secara efisien yang dimana merupakan 

pengembangan yang mampu membuat Linux Kernel untuk melakukan 

threading dan manajemen tingkat rendah. 

2. Core Libraries 

Bahasa Java digunakan untuk pengembangan aplikasi Android , 

sementara Dalvik Virtual Machine merupakan virtual machine untuk 

java. Sehingga diperlukan libraries yang berfungsi untuk 

menerjemahkan bahasa JAVA/C dan hal tersebut dapat ditangani oleh 

Core Libraries. 

d. Libraries 

Android menggunakan beberapa paket library yang terdapat padaC/C++ 

dengan standar Berkeley Software Distribution (BSD) beberapa library 

yang ada diantaranya : 

1. Media Library berfungsi memutar dan merekam berbagai macam 

format audio dan video 

2. Surface Manager digunakan untuk mengatur hak akses layer dari 

berbagai aplikasi 

3. Graphic library termasuk di dalamnya SGL dan OpenGL untuk 

tampilan 2D dan 3D 

4. SQL lite untuk mengatur relasi database yang digunakan pada aplikasi 

5. SSL dan web Kit untuk browser dan keamanan internet 

e. Linux Kernel 

Android dibangun diatas kernel linux 2.6.Namun secara keseluruhan 

android bukanlah linux, karena dalam android tidak terdapat paket standar 
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yang dimiliki oleh linux lainnya. Linux merupakan sistem operasi terbuka, 

yang handal dalam manajemen proses dan memori. sehingga pada android 

hanya terdapat beberapa servis yang diperlukan seperti keamanan, 

manajemen memori, manajemen proses. Pada kernel linux disediakan drive 

layar , kamera , keypad ,WiFi , Flash Memory , audio dan IPC(Interprocess 

Communication) yang berfungsi mengatur aplikasi [9]. 

 

Berikut adalah gambar dari penjelasan diatas : 

 

Gambar 2.2 Arsitektur Android [9] 

2.8 Ipaymu 

Ipaymu adalah online payment gateway yang merupakan karya anak bangsa 

indonesia. Ipaymu online payment Processor pertama di indonesia yang 

memberikan solusi perdagangan online yang terintegrasi untuk layanan e- 

commerce seperti e- wallet , kartu kredit , penarikan dan transfer uang melalui 

jaringan bank yang ada dan di PT Pos Indonesia. 

Ipaymu sudah banyak melakukan perjanjian kerja sama dengan banyak 

pihak terkait untuk memudahkan pelayanan, sehingga memberikan kualitas yang 



15 

lebih dalam pembayaran berbasis online. Hal tersebut dapat menciptakan 

pengalaman bertransaksi yang mudah , cepat dan nyaman. 

Dalam pengintegrasiannya Ipaymu menerapkan Open Source Platform 

sehingga semua web store atau / merchant dapat menggunakan sistem Ipaymu. 

Ipaymu memiliki sebuah API(Application Programming Interface) , cukup dengan 

terhubung dengan API tersebut maka kita sudah bisa menggunakan jasa Ipaymu. 

Berikut adalah kelebihan yang ditawarkan Ipaymu sebagai Online Payment 

Gateway 

a. Kemudahan dan Kenyamanan Transaksi

Ipaymu mempermudah penggunanya saat bertransaksi, seperti penarikan

dan pengiriman uang , berbelanja online semua dengan mudah dan nyaman

b. Keamanan Ipaymu

Ipaymu sendiri memiliki keamanan yang terbilang mumpuni. Ipaymu

menerapkan securty dengan 256 bit SSL Encryption dan telah diverifikasi

oleh Thawte, sehingga keamanan proses pengambilan data nya sangat

terjaga.

c. Banyak kerjasama dengan Pihak Bank

Pihak Ipaymu sendiri telah banyak melakukan kerja sama dengan berbagai

pihak Bank, tentunya hal ini sangat mempermudah kustomernya yang

hendak ingin melakukan transaksi dengan berbagai pihak bank.

d. Kemudahan dalam mendaftar

Selain Ipaymu menawarkan kemudahan dalam bertransaksi pihak Ipaymu

juga memberikan kemudahan dalam mendaftar sebagai kustomer. Proses

pendaftaran hanya perlu mengisi beberapa form biodata pada website resmi

Ipaymu, kemudian setelah itu akan mendapat verifikasi pendaftaran melalui

email yang di daftarkan [3].




