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1. BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

sistem yang akan dibuat. 

1.1 Sistem Point Of Sale 

Point Of Sale (POS) yaitu merupakan kegiatan yang berorientasi pada 

penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi [1]. Point of sale 

merupakan sistem yang banyak dipakai para perusahaan yang berjalan dibidang 

retail, karena sistem tersebut sangat memudahkan perusahaan dalam menghitung 

seluruh data yang berkaitan dengan transaksi sebuah perusahaan. Para pengembang 

menggunakan sistem Point of sale untuk mempermudah perhitungan seluruh data 

transaksi yang berkaitan dengan perusahaan dan menjadikan acuhan dalam 

perkembangan sebuah perusahaan. Sistem Point of sale banyak ditemukan di toko-

toko retail atau supermarket mulai dari yang menengah kebawah maupun yang 

menegah keatas.  

Beberapa fungsi yang terdapat dalam sistem Point of sale : 

1. Mendata setiap transaksi dengan lengkap dan detail. 

2. Mengecek persediaan barang, sisa stok maupunjumlah barang yang masih 

tersisa dimanapun secara acak. 

3. Laporan penjualan yang real-time sesuai transaksi yang telah terjadi. 

4. Mempersingkat proses transaksi dan menjaga kenyamanan setiap transaksi 

yang berlangsung  

Saat ini banyak sistem Point of sale yang berkembang pesat dengan 

memanfaatkan jaringan internet sebagai kemudahan dalam melihat data transaksi 

yang dikirim untuk mendapatkan data yang dapat diakses dimanapun. 

1.2 Webservice (restful) 

Web service adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan [4], 

juga merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung 

interaksi dan sinkronasi data antar sistem pada suatu jaringan [5].Web service 

sendiri tidak mempunyai tampilan interface dia hanya sebuah proses bisnis logic, 
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proses dan data dalam pertukaran data antar jaringan. website pada umumnya 

digunakan untuk melakukan request yang dilakukan antar client dan server. 

Sedangkan pada web service hubungan antara client dan server tidak terjadi secara 

langsung. Hubungan antara client dan server dijembatani oleh file web service 

dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database  tidak akan ditangani 

secara langsung oleh web, melainkan melalui perantara berupa web service. Peran 

dari web service tersebut ini akan mempermudah distribusi sekaligus integrasi 

database  yang terdapat di server. 

Rest(Representational State Transfer) merupakan  standard dalam arsitektur 

web yang menggunakan Protocol HTTP untuk pertukaran data [6]. berikut beberapa 

kelebihan dan kekurangan REST [7]  : 

Tabel 1.1 Tabel kelebihan dan kekurangan web service(restful) 

Kelebihan Kekurangan 

Bahasa mudah dipahami Mengasumsi model point to point 

Lebih sederhana unutk dikembangkan Kurang dukungan standar keamanan 

Mudah dipelajari Model transaport HTTP 

 

 

 

 

Ringkas, tidak membutuhkan layer 

pertukaran 

Secara desain lebih dekat dengan web 

1.3 Waterfall Method 

Metode Waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak 

yang melakukan pendekatan yang sistematis dan berurut dari mulai level penggali 

Gambar 1.1 Metode Waterfall 
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kebutuhan sampai kepada pemeliharaan sistem, yang sudah sering dipakai oleh 

pengembang perangkat lunak [8]. Model ini disebut waterfall karena tahap demi 

tahap yang dilalui harus selesai dikerjakan dan juga berjalan berurutan . adapun 

bentuk dari waterfall dapat dilihat dibawah ini : 

a. Analisa kebutuhan sistem 

Pada tahap ini dilakukan penggalian informasi guna mendukung 

perancangan sistem yang akan dibuat mulai dari fungsi serta kebutuhan 

sistem dengan cara mewawancarai pemilik dari toko tersebut. Selain itu 

juga penulis meminta beberapa data penjualan atau hasil print out 

laporan-laporan inventarisasi barang guna mempermudah pembuatan 

desain sistem. 

b. Desain sistem 

Tahap ini penulis melakukan tahap desain sistem sebelum 

melakukan coding. Pada sistem ini terdapat penggabungan dua platform 

yang akan dibuat. Platform pertama adalah berbasih website dan yang 

kedua adalah berbasis android. 

c. Implementasi 

Dalam Tahap ini penulis akan melakukan implementasi dari desain 

sistem yang sudah dibuat kedalam bahasa pemrogaman. Sistem Point 

Of Sale ini akan dibuat menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan 

HTML. 

d. Pengujian/Verifikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem guna membuktikan 

apakah sistem tersebut sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. 

Dimana sistem yang dibuat di website akan dijalankan di PC 

administrator dan untuk sistem yang dibuat di android device akan di 

jalankan di smartphone manager. Pengujian akan dilakukan dengan 

memasukkan beberapa transaksi ke dalam sistem yang dibuat di website 

dan android device digunakan untuk melihat laporan dari transaksi yang 

sudah dilakukan. 

e. Pemeliharaan 
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Pada tahap ini merupakan tahap terakhir yang akan dilakukan 

penulis untuk melengkapi model waterfall. Dimana software yang 

sudah jadi akan dilakukan pemeliharaan ataupun maintance. 

Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada 

langkah-langkah sebelumnya. 

1.4 JSON 

JSON (Java Script Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

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

komputer [9]. JSON banyak dijadikan format untuk sinkronasi data antar sistem 

operasi atau jaringan dalam pengembangan aplikasi yang berjalan di berbeda 

platform. JSON banyak dipakai karena pemakaian yang tergolong mudah dibaca 

dan ditulis manusia. JSON dapat digunakan diberbagai bahasa pemrogaman seperti 

PHP, Java, Python dll. Penggunaaan yang mudah serta mudah membuat para 

pengembang banyak memakai JSON sebagai representasi pertukaran data antar 

clien dan server. Penggunaan JSON di dalam website biasanya bersanding dengan 

AJAX dan Javascript dimana kedua perintah tersebut sangat membantu dalam 

pengimplementasian JSON untuk pertukaran data. 

1.5 JavaScript 

Javascript adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk 

membuat sebuah halaman web yang lebih responsif dan interaktif [10]. Javascript 

merupakan script yang banyak disisipkan pada HTML untuk pembuatan website, 

script tersebut memiliki fungsing yang memudahkan pengembang dalam 

mempercantik tampilan website menjadi lebih responsive dan interaktif.      

1.6 PHP 

PHP adalah bahasa pemrogaman yang didesain agar dapat disisipkan 

dengan mudah ke halaman HTML [11]. PHP  banyak digunakan pengembang dalam 

pembuatan aplikasi berbasis website, php sendiri salah satu bahasa pemrogaman 

script yang bisa dijalankan dan di proses di computer server. Sebenarnya PHP 

bukanlah pemrogaman yang wajib ada di halaman website oleh karena itu PHP 

lebih sering disisipkan di HTML akan tetapi tanpa PHP, website akan kelihatan 

monoton atau statis, maka dari itu sebagai penunjang website yang dinamis PHP 
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sangatlah di perlukan untuk membangun sebuah website yang dapat berinteraksi 

dua arah antara user pengguna dan aplikasi yang ada di website.    

1.7 Framework Codeigniter 

Framework atau bisa disebut software framework adalah sebuah direktori 

hirarki yang merangkum beberapa sumber atau resource seperti (library, class, 

image file, reference documentation) yang tersimpan dalam satu paket [12]. 

Framework biasa disebut juga sebagai platform pendukung untuk memudahkan 

pengembang dalam membuat perangkat lunak.  

Sedangkan Codeigniter adalah framework untuk pengembang aplikasi 

untuk membangun sebuah website menggunakan PHP [13]. Framework ini 

bertujuan untuk memudahkan pengembang dalam penulisan code menjadi lebih 

mudah dan cepat. Codeigniter memungkinkan pengembang untuk lebih fokus 

kepengerjaan sebuah perangkat lunak dengan meminimalisir code menggunakan 

beberapa toolkit yang disediakan oleh codeigniter.   

1.8 MySql 

Mysql adalah database open source paling populer di dunia. Dengan kinerja 

yang telah terbukti MySql memberikan kehandalan dan kemudahan penggunaan 

MySql telah menjadi pilihan basis data terkemuka untuk beberapa aplikasi berbasis 

web [14]. Beberapa keistimewaan yang dapat diambil jika menggunakan mysql : 

a. Portabilitas, mysql dapat berjalan stabl di berbagai operation sistem. 

b. Perangkat lunak dengan sumber terbuka atau dapat digunkan secara gratis. 

c. Multi-user, mysql dapat digunakan user secara bersamaaan tanpa mengalami 

masalah. 

d. Ragam tipe data yang dapat digunakan. 

e. Memiliki ragam perintah dan fungsi yang lengkap dalam query. 

f.  Memiliki lapis keamanan yang baik untuk penyimpanan data. 

g. Konektifitas, mysql dapat melkukan koneksi menggunkan beberapa protokol 

yang ada. 

h. Lokalisasi, dapat mendeteksi kesalahan dengan beberapa bahasa. 

i. Klien dan peralatan, dilengkapi dengan beberapa tools untuk administrasi basis 

data. 

j. Memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel. 
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1.9 PhoneGap 

Phonegap adalah sebuah kerangka aplikasi yang memungkin kan anda 

untuk membangun aplikasi native dengan menggunkan HTML dan Javascript [15]. 

Phonegap banyak digunakan untuk mempermudah pembuatan aplikasi android 

menggunakan bahasa HTML dan Javascript, di dalam kerangka aplikasi tersebut 

sudah terdapat beberapa library yang dapat digunakan untuk menjalankan bahsa 

HTML di lain platform khususnya android ataupun ios. Phonegap merupakan 

aplikasi open source yang juga berjalan menggunakan apache ‘cordova’. Aplikasi 

Phonegap bisa menjadi emulator untuk user interface pembuatan aplikasi 

menggunakan HTML dan Javascript dan juga CSS dapat menjadi pendukung 

bahasa HTML. Aplikasi phonegap juga mempunyai beberapa library yang 

kompatibel dengan mobile seperti efek getar,kamera, ataupun library lainnya yang 

terdapat pada mobile.    

1.10 Android 

Android adalah sistem operasi yang dapat disesuaikan, mudah digunakan, dan 

memberdayakan lebih dari satu milyar perangkat di seluruh dunia mulai dari 

ponsel,tablet dan banyak lagi [16]. Android merupakan sistem operasi yang banyak 

dipakai didalam mobile karena kemudahan dan open pengaksesannya, android juga 

mempunyai versi-versi yang disemayatkan tiap mobile phone guna menunjang 

pengendalian aplikasi yang ada dalam mobile. 


