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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Android 

Android adalah sebuah sistem operasi yang berjalan pada sebuah 

perangkat mobile yang berbasis linux dan berisi sistem operasi, middleware serta 

aplikasi. Android bersifat open source sehingga para pengembang dapat 

menciptakan banyak aplikasi android secara bebas. Aplikasi android dapat 

dikembangan melalui sistem Operasi Windows, Mac OS maupun linux. Android 

memiliki mesin bernama "Dalvik Virtual Machine" untuk memastikan agar  

feature yang terdapat pada perangkat mobile tersebut dapat berjalan lebih efisien 

[8].  

Komponen pada aplikasi Android sebagai berikut : 

a. Activities

Activity menyajikan Graphic User Interface (GUI) kepada pengguna 

sehingga pengguna dapat melakukan interaksi pada aplikasi android 

yang dibuat.  

b. Service

Service tidak memiliki GUI tetapi berjalan di background. Hal ini 

memungkinkan agar aplikasi tetap dapat berjalan walaupun sedang 

menjalankan aplikasi lain. Service selalu dijalankan pada thread utama 

dari proses aplikasi tersebut. 

c. Broadcast Receiver

Broadcast receiver berfungsi untuk menerima dan bereaksi untuk 

menyampaikan notifikasi. Misal pada saat Battery low, zona waktu 

berubah, gambar telah selesai didownload, dll. Broadcast receiver tidak 

memiliki GUI, tetapi memliki sebuah activity untuk merespon informasi 

yang mereka terima dan mengirimkan informasi kepada pengguna 

seperti getar, perubahan almpu latar, dll 
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d. Content Provider 

Content provider membuat kumpulan aplikasi data sehingga dapat 

digunakan oleh aplikasi lain. Content provider menyediakan cara untuk 

mengakses data yang dibutuhkan, misalnya maps atau kontak dan 

navigasi 

 

2.2  Website 

Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data baik 

yang berupa text, gambar, suara maupun animasi yang bergerak. Juga dapat 

berisi gabungan dari semuanya [9]. Website dirancang dari kumpulan baris kode 

HTML yang membentuk sebuah tampilan agar dapat dilihat oleh pengguna. 

Website juga dapat digunakan untuk menampilkan hasil data yang tersimpan 

dalam sebuah database tertentu. Sebuah website dapat diakses melalui sebuah 

browser yang terdapat pada personal computer maupun perangkat bergerak 

(mobile). Website digunakan untuk menampilkan informasi tertentu kepada 

pengguna, juga dapat digunakan untuk melakukan suatu transaksi seperti 

transaksi belanja online atau transaksi internet banking. 

 

2.3  Web Server 

Web Server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world 

wide web (www). Web sever akan menunggu permintaan dari client yang 

menggunakan web browser seperti chrome, Mozilla, Dll. Ketika ada permintaan, 

web server akan memproses permintaan tersebut dan memberikan hasilnya 

berupa data yang diinginkan ke browser. Data tersebut memiliki format standard 

yang disebut SGML (Standar General Markup Language) [10]. Web Server 

berkomunikasi dengan clientnya menggunakan HTTP(Hypertext transfer 

Protocol). Dengan menggunakan HTTP, komunikasi antara web server dan 

kliennya dapat saling dimengerti dan lebih mudah. 

Contoh standarisasi web server antara lain: 

a. Spesifikasi HTML, CSS, DOM dan XHTML (W3C) 
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b. Spesifikasi Javascript (ECMA) 

c. URL, HTTP (IETF) dalam bentuk dokumen RFC          

 

2.4  Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP atau Hypertext Preprocessor adalah suatu bahasa pemrograman 

berbasis web yang diterapkan pada sisi server side. PHP dapat disisipkan 

diantara skrip bahasa HTML (Hypertext Transfer Protocol) dan akan dieksekusi 

secara langsung pada server [9]. Kode PHP tidak terlihat di browser. Browser 

hanya akan mengeksekusi melalui web server dan kemudian akan menampilkan 

hasil jadi yang diterima dalam bentuk HTML. PHP mendukung komunikasi 

dengan layanan lain melalui protocol IMAP, SNMP, NNTP, POP3 dan HTTP. 

Fungsi-fungsi yang terdapat di PHP tidak case sensitive, hanya variablenya saja 

yang case sensitive. Kode PHP selalu diawali dengan tanda lebih kecil “<” dan 

juga selalu diakhiri dengan tanda lebih besar “> 

Kelebihan menggunakan PHP adalah memiliki kecepatan akses yang 

tinggi. PHP dapat berjalan di system operasi Windows, Unix dan Mac. PHP juga 

dapat digunakan secara gratis dan dapat berjalan pada web server Apache, 

Xitami, Dll 

 

2.5  Java Script Object Notation (JSON) 

Java Script Object Notation atau yang biasa disingkat JSON adalah format 

untuk pertukaran data yang ringan serta mudah dibaca dan ditulis oleh manusia. 

Format ini mudah diterjemahkan dan di-generate oleh komputer [11]. JSON 

merupakan perluasan dari fungsi-fungsi javascript yang digunakan untuk 

mempermudah pertukaran data [4]. JSON memiliki ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan dengan XML. Ukuran data yang kecil akan lebih menghasilkan 

respond yang cepat [12]. 

Di dalam json, format penulisan terdiri dari Object dan array dimana 

sebuah object diawali dengan tanda kurung kurawal buka “ { ” dan diakhiri 

dengan tanda kurung kurawal tutup “ } ”. Sedangkan Array yang berisi 
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kumpulan data-data akan diawali oleh tanda kurung siku buka “ [ ” dan diakhiri 

dengan kurung siku tutup “ ] ”. 

Berikut adalah contoh format penulisan JSON: 

 

Gambar 2. 1 - Contoh format penulisan JSON 

Pada Gambar 2.1 dapat dibaca bahwa terdapat JSON object yang 

didalamnya terdapat JSON Array bernama Data_user. Di dalam JSON Array 

tersebut terdapat beberapa JSON Object yang terdiri dari beberapa field data 

(kode_user, nim, nama).  

 

2.6 Firebase Cloud Messaging (FCM) 

Firebase Cloud Messaging (FCM) adalah layanan gratis dari google yang 

mengizinkan para pengembang aplikasi untuk mengirim pesan antara server dan 

aplikasi pada klien. Baik dari server ke aplikasi klien, maupun dari aplikasi klien 

ke server. Cara penggunaannya cukup mudah. Pada dokumentasi Firebase telah 

disediakan contoh pemanggilan FCM ke berbagai platform yang digunakan. 
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Gambar 2.6 1 - FCM Arsitektur 

Server FCM akan mengambil pesan dari server dan akan mengirimkan 

pesan tersebut ke aplikasi klien yang sudah dipasang di perangkat masing-

masing. Server FCM akan menggunakan protocol HTTP dan XMPP untuk 

berkomunikasi dengan server FCM. Apabila perangkat klien tidak aktif (offline), 

maka pesan tersebut akan disimpan secara berurutan dan akan dikirimkan pada 

saat perangkat klien telah aktif kembali (online) [13]. Aplikasi klien yang 

menggunakan layanan FCM harus terlebih dahulu didaftarkan untuk 

mendapatkan unique identifier yang disebut token registrasi agar dapat 

menerima dan mengirim pesan. Token registrasi bisa didapatkan secara gratis 

dengan mendaftarkan nama aplikasi beserta nama package pada proyek 

Android. 

 

2.7 Push Notification 

Push Notification adalah sebuah layanan dimana sebuah notifikasi 

diberikan secara real time. Implementasi push notification dapat dilakukan 

dengan menggunakan layanan Firebase Cloud Messaging (FCM) yang 

disediakan oleh Google secara cuma-cuma. Pada aplikasi yang dibuat oleh 

penulis, push notification akan digunakan untuk mengirimkan pengingat jadwal 

dan untuk pencarian pengganti. Hal ini membutuhkan push notification agar 

pengguna dapat langsung menerima pesan secara real time tanpa harus terlebih 

dahulu membuka aplikasi yang sudah terpasang pada perangkat. 
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2.8 Application Programming Interface (API) 

API (Application Programming Interface) adalah sekumpulan fungsi, 

perintah dan protocol yang dapat digunakan oleh pengembang aplikasi pada 

saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu [14]. API 

digunakan untuk memfasilitasi proses pertukaran informasi atau data antara 

aplikasi perangkat lunak. API berfungsi sebagai penjembatan antara aplikasi 

perangkat lunak. API memiliki kemampuan komunikasi antar proses melalui 

perantara file, socket atau layanan IPC lainnya. Semakin kecil ukuran API akan 

semakin baik karena akan mempercepat proses komunikasi.  


