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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile adalah aplikasi yang terdapat di setiap mobile phone yang 

dapat membantu mobilitas pengguna dalam keseharian. Menggunakan aplikasi 

mobile phone kita dapat melakukan banyak hal dari mencari informasi, bermain, 

mendengarkan musik, melihat vidio, bahkan dengan berbelanja sekalipun hal itu 

dapat kita lakukan di dalam aplikasi mobile.[3] Pada saat ini, Aplikasi 

Mobilebanyak membawa pengaruhi terhadap segala aspek dalam kehidupan 

masyarakat sedangkan untuk  Mobile internet akan membawa banyak pengaruh 

dan perubahan terhadap  cara bergaul dengan keluarga, dengan tetangga, 

memperoleh hiburan, cara berbisnis dan mengelola keuangan. Berdasarkan 

pengembangan Aplikasi mobile memiliki beberapa jenis diantaranya: 

a. Niche Market

Niche Market adalah suatu istilah yang lebih di kenal diinternet pada 

suatu produk atau kategori yang lebih spsifik. Bisa dikatakan bahwa Niche 

Market ini memacu hanya pada satu brand saja yang tidak menjalur contoh, 

jika kita ingin membeli jilbab brand zoya maka yang di tampilkan oleh 

niche market hanya penjual jilbab yang dimaksutkan saja. Dalam aplikasi 

ini cakupan kecil namun, kefokusan dalam fungsi benar-benar 

terealisasikan, sehingga para penggunanya tidak bingung dan langsung 

terfokus pada hal yang diinginkan. 

b. Big Data

Big Data adalah suatu jenis aplikasi yang terfokus pada penyimpanan 

dan berbagi informasi penggunanya untuk memberikan profil personal. 

Aplikasi Big Data ini juga sering digunakan untuk mengidentifikasi sikap 

dalam interaksi pengguna dan internet. 

c. Teknologi AR dan VR

Teknologi AR (Augmented Reality) adalah Intergrasi Informasi 

digital dengan lingkungan secara langsung atau waktu sekarang pada saat 

penggunaan teknologi kemudian menambahkan keterangan atau informasi 

update dan VR (Virtual Reality) adalah simulasi komputer yang 
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menggambarkan lingkungan tiga dimensi dan dapat berinteraksi dengan 

seseorang. 

2.2 Android 

Android merupakan SO perangkat yang bergerak dikembangkan oleh 

Google berbasis Linux dari kernel linux v2.6. Pertama kali Android 

dikembangkan oleh Android, Inc. Perusahaan yang berbasis di Palo Alto, 

California, US. Andy Rubin adalah pengembangnya, Android kemudian 

diakusisi oleh GoogleInc. Selanjutnya Android dikembangkan menjadi 

platform perangkat bergerak. Dikarenakan rencana Google yang ingin masuk 

kedalam pasar telepon seluler. Pengembangannya menggunakan Linux, 

sehingga memungkinkan komunitas ataupun non-komunitas IT untuk dapat 

mengembangkan dan membuat aplikasinya sendiri.  (Liyantanto, 2011).  

 

Perangkat yang berbasis Android mempunyai satu layar antarmuka (interface). 

Pada umumnya, pertama kali yang dilihat saat menghidupkan Android dilayar 

home. Bila menjalankan game seperti AngryBird, User Interface-nya  menumpuk 

ditampilan layar home. Jika button help diklik maka UI help akan menimpa UI 

sebelumnya, begitu seterusnya. Setiap user interface diwakili oleh kelas Activity 

(Activity class). Kita tidak bisa mengontrol setiap status karena semuanya sudah 

ditangai oleh sistem.[4] 

 Aplikasi android terdiri dari 4 komponen yaitu : 

a. Activity  

Activity adalah bagian dari sebuah aplikasi yang dipakai untuk 

berinteraksi dengan user. Sebuah activity memiliki user interface, seperti 

Gambar 2.1Logo dan Interface Aplikasi Android 
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aplikasi Gmail saat menampilkan inbox atau music player saat menampilkan 

daftar lagu, ataup pada sederetan menu sebuah game. 

b. Service 

Service ini tidak memiliki user interface, namun berjalannya secara 

backround.  Misalnya music player,sambil memutar lagu pengguna aplikasi 

tetap bsia menjalankan aplikasi lainnya.  

c. Broadcast Receiver  

Broadcast Receiver  ini dipakai untuk menerima isyarat dari system 

Android, misalnya pada saat baterai low atau screen off/ layar mati.  

d. Content Providers  

Dengan content providers ini, data aplikasi bisa diakses atau digunakan 

dari aplikasi lainnya, misalnya informasi kontak bisa diakses oleh aplikasi 

apa saja yang memiliki izin akses. 

 

2.3 Android Studio 

Android studio merupakan suatu (IDE) Integrated Development Environment 

yang banyak  digunakan  developer karena dengan android studio kita dapat 

membuat aplikasi android yang istensinya pada Apk atau XAPK. Fitur-fitur yang 

lebih banyak dan fitur lebih menunjang untuk aplikasi Android yang dirancang. 

Berikut merupakan gambar tampilan dari android studio. 

Gambar 2.2Interface Android Studio 
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fitur-fitur android studio  memiliki GUI aplikasi android yang lebih mudah, 

projectnya yang berbasis grandle build, refactory dan untuk membenai bug dapat 

dilakukan dengan cepat, tool baru yang diberi nama link diklaim dapat 

memonitoring kecepatan, kegunaan serta kompetibilitas aplikasi dan didukung 

oleh google cloud pada platform untuk setiap aplikasi yang dikembangkan. 

2.4 Node.Js 

Node.js merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk 

pengembangan aplikasi web dengan sintaks bahasa pemrograman JavaScript. 

Yang biasanya javascript digunakan sebagai bahasa pemrograman yang berjalan 

disisi client saja, maka dengan ditambah node.js dapat melengkapi peran dari 

javascript, sehingga javascript dapat digunakan untuk bahasa pemrograman yang 

berjalan di aplikasi server dan juga dukungan dari V8 Engine buatan Google.  

 

Node.js memiliki banyak keebihan, berikut merupakan kelebihan dari 

menggunakan node.js yaitu databse noSQL seperti MongoDB dapat mensukung 

langsung javascript sehingga interface dengan database akan lebih mudah,  bahasa 

pemrograman node.js menggunakan javascript merupakan bahasa pemrograman 

yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, dalam membuat aplikasi real 

time node.js sangat bisa diandalkan, node.js dapat menangani ribuan koneksi 

dalam waktu bersamaan dengan menggunakan resource minimum untuk setiap 

Gambar 2.3Simbol Node.JS 
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prosesnya, node.js merupakan project open sourch sehingga pengguna dapat 

melihat struktur kode dan juga dapat berkontribusi dalam pengenbangannya. 

2.5 Mongo DB 

Mongo DB adalah penyimpanan data base berbentuk document selain data 

teks Mongo DB juga dapat menangani data binary.Dalam sistem data base Mongo 

DB tidak diperlukan untuk pemberian Primery Key karena setiap data yang di 

inputkan memiliki id masing-masing yang unik yang diberi oleh sistem. Berikut 

merupakan gambar logo dari MongoDB. 

 

 

 

  MongoDB memiliki beberapa fitur seperti ataumatic scalling, high 

performance dan high availability, selain itu mongoDB memilik beberapa 

kelebihan yaitu user tidak perlu membuat struktur table, karena MongoDB akan 

otomatis membuat struktur tablenya saat proses insert, performa yang 

ditawarkanoleh mongoDB lebih cepat yang disebabkan oleh cache dan format 

dokumen yang berbentuk JSON. 

2.6 M-COMMERCE  

M-commerce  (Mobile commerce) merupakan aplikasi yang dapat di gunakan  

perdagangan online yang menggunakan aplikasi mobile aplikasi ataupun web 

yang bersekala luas, memperdagangkan produk dengan maintenence langsung 

dari pemilik  M-commerce itu sendiri. Adanya kemunculan M-commerce sangat 

mempermuda bagi konsumen karena hanya menggunakan M-commerce barang 

yang di inginkan begitu mudah di dapatkan. Suksesnya sebuah M-commerce dari 

rancangan yang menarik dan fungsi-fungsi yang kompleks. 

 

Gambar 2.4 Simbol MongoDB 
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Adapun keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan M-commerce 

sebagai berikut: 

1. Keuntungan dari M-commerce 

a. Biayanya yang hemat dan mudahnya dalam membuka bisnis baru. 

b. M-commerce dapat digunakan kapan saja. 

c. Mobile device bisa diselaraskan karena admin dapat mengendalikan 

data sendiri. 

d. Mendapatkan laba yang besar. 

2. Kerugian dari M-commerce 

a. Pada Mobile device grafik yang ditawarkan tidak setinggi seperti yang 

ada pada PC. 

b. Mobile device mempunyai layar yang tidak cukup besar sehingga 

membatasi tampilan aplikasi. 

 

 


