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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Aplikasi WEB 

 Aplikasi web adalah aplikasi yang menggunkan  web browser yang harus terhubung dengan 

internet atau terkoneksi dengan internet. Suatu perangkat lunak komputer yang menggunakan 

bahasa pemrogrman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, JavaScript, 

AJAX, Java, PHP dan beruntung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi [5]. 

2.2 Android 

Android adalah suatu perangkat bergerak yang ditarapkan dilayar sentuh biasanya pada 

smartphone, tablet, juga komputer. Sistem operasi yang sangat berkembang untuk saat ini 

berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi sendiri. Android memiliki aplikasi native Google yang terintegrasi 

seperti pushmail Gmail, Google Maps, dan Google Calendar. Google bekerjasama dengan 

Android Inc., perusahaan yang berada di Palo Alto, California Amerika Serikat. Para pendiri 

Android Inc. bekerja pada Google, di antaranya Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris 

White.  

Gambar  2.2 Logo Aplikasi Android 
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Ikon android ini sudah banayak yang tau, yaitu sebuah robot berwarna hijau. Android adalah 

salah satu platform sistem operasi yang digemari masyakat karena sifatnya yang open source 

sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengembangan. Android merupakan 

generasi baru platform mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan 

aplikasi [3]. 

2.3  Aplikasi  

Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak (software) yang memiliki tugas tertentu bagi 

penggunanya. Aplikasi memiliki beberapa macam seperti apliksasi  dekstop aplikasi yang 

digunakan pada komputer ada aplikasi mobile apikasi yang digunanakan untuk smartphone. 

Aplikasi juga dapat membantu penggunanya memudahkan dalam melakukan sebuah pekerjaan. 

Aplikasi memiliki fungsi yang sangat penting untuk masyarakat saat ini dengan kemajuan 

IPTEK yang sangat pesat.  Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu prpogram yang siap 

untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain 

yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju [2]. 

2.4 Android Studio 

Android studio adalah IDE resmi Android, yang bertujuan untuk mempercepat 

pengembangan dan membantu membuat aplikasi di perangkat android. Android Studio 

merupakan pengembangan dari Eclipse IDE yang sebelumnya digunakan untuk Android 

Development dan Android Studio dibuat berdasarkan IDE Java populer yaitu Intellij IDE. Sejak 

saat itu, Android studio menggantikan Eclipse sebagai IDE resmi untuk mengembangkan 

aplikasi Android [6]. 

  

 

 

 

Gambar 2.4 Gambar Simbol Android studio 

2.5 E-COMMERCE 

E-commerce (Electronic Commerce),  adalah membeli dan menjual secara elektronik sebuah 

aplikasi yang dijadikan transaksi jual beli dengan menggunakan media internet. Sebuah media 
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komunikasi perdagangan mulai dari produksi, iklan, pengiriman, pembayaran. Dengan adanya 

ini masyarakat bisa dengan mudah membeli barang yang diingkan tanpa harus datang kesebuah 

toko hanya dengan mengakses interenet dengan ps komputer atau smarthphone.  

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki e-commerce dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis 

yang dilakukan secara offline [4].  Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut ini : 

1. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet seperti 

pakain, mobil, sepeda dll. 

2. Tempat menjual produk: tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki 

domain dan hosting. 

3. Cara menerima pesanan: Email, telpon, sms dan lain-lain.  

4. Cara pembayaran: Credit card, Paypal, Tunai 

5. Metode pengiriman: Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE 

6. Customer service: email, Contact us, Telepon, Chat jika tersedia dalam software 

2.6 PHP (Hypertext Preprocessor)  

Php adalah “sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk scripting, sistem kerja dari 

program ini adalah sebagai interpreter bukan sebagai compiler” [8]. 

 

2.7 MySQL (My Structure Query Language)  

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL Database 

Management System atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre 

SQL dan lainnya” [7]. 

 




