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Abstract— Aplikasi point of sale berbasis android 

merupakan aplikasi yang menangani suatu kegiatan transaksi 

penjualan dan pembelian suatu produk. Pada penelitian ini 

aplikasi point of sale berbasis android tersebut dikembangkan 

dengan menggunakan pendekatan basis data relasional dan 

pendekatan pemrograman berorientasi objek. Dengan 

demikian terdapat ketidaksesuaian antara basis data relasional 

dengan aplikasi yang menggunakan konsep berorientasi objek. 

Ketidaksesuaian tersebut antara lain terkait dengan aspek 

granularity, subtype, identify, association dan data navigation. 

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap aplikasi point 

of sale berbasis android yang akan di bangun dengan 

menggunakan Three-Tier Architecture, dimana ketidaksesuain 

tersebut terletak pada lapisan Logic tier yang dalam hal ini 

adalah Web Api pada aplikasi point of sale. Ketidaksesuain 

yang di temukan pada penelitian ini terjadi pada aspek 

association dalam tabel Customer. Untuk mengatasi 

ketidaksesuaian tersebut, maka diimplementasikan konsep 

Object Relational Mapping (ORM) menggunakan Linq to 

Mysql. Setiap tabel-tabel yang terdapat pada basis data di 

petakan menjadi class-class yang di inisialisasi menjadi suatu 

objek. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa teknik 

ORM menggunakan Linq to Mysql mampu memetakan serta 

menyederhanakan proses penyimpanan dan pengambilan data 

objek di lapisan Web Api pada aplikasi point of sale berbasis 

android. 

Kata kunci: Object Relational Mapping, LINQ, Point Of Sale, 

Android, MySQL 

Abstract—Android based Point of sale application is an 

application that handles an activity of sales and purchases of a 

product. In this study the Android based point of sale application 

was developed using the relational database approach and object 

oriented programming approach. There is a mismatch between 

relational databases and applications that use object oriented 

concepts. These mismatches are related to granularity, subtype, 

identify, association and data navigation aspects. In this study an 

analysis of android based point of sale applications that will be 

built using Three-Tier Architecture, where the incompatibility lies 

in the Logic tier layer, in this case is the Web Fire on the 

application point of sale. The incompatibility found in this study 

occurs in aspects of association in the Customer table. To 

overcome this discrepancy, the concept of Object Relational 

Mapping (ORM) is implemented using Linq to Mysql. Each table 

contained in the database is mapped into classes that are 

initialized into an object. Results of this study it was concluded that 

the ORM technique using Linq to Mysql was able to map and 

simplify the process of storing and retrieving object data in the 

Web Fire layer on an Android-based point of sale application. 

Keyword: Object Relational Mapping, LINQ, Point Of Sale, 

Android, MySQL 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan data riset dari eMarketer, pada tahun 2016 
pengguna smartphone di seluruh dunia telah mencapai 
sekitar 2,15 miliar. Sedangkan di Indonesia, pengguna 
smartphone telah mencapai sekitar 69.4 juta. Pada tahun 
2015, pengguna smartphone di Indonesia sekitar 52.2 juta 
[1]. Ini berarti bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2016 telah 
muncul sekitar 17,2 juta pengguna baru smartphone di 
Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan 
teknologi informasi dalam subbidang teknologi mobile telah 
mengalami perkembangan yang pesat. Seiring dengan 
berkembangnya teknologi informasi, maka hal ini 
mempengaruhi perkembangan dan perubahan yang terjadi 
dalam segala bidang. Di era sekarang, hampir segala bidang 
telah memanfaatkan produk dari teknologi informasi. Salah 
satu nya yaitu bidang ekonomi digital. 

Point Of Sale adalah sebuah sistem yang terdiri dari 
hardware dan software yang didesain sesuai dengan 
keperluan dan dapat diintegrasikan dengan beberapa alat 
pendukung agar dapat membantu mempercepat proses 
transaksi. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan, pada umumnya akan menggunakan sistem 
Point Of Sale dalam menunjang kegiatan usahanya. Secara 
umum, Point Of Sale adalah sebuah sistem yang 
memungkinkan untuk diadakannya transaksi, yang di 
dalamnya termasuk juga penggunaan mesin kasir [2].  

Dengan meningkatnya perkembangan pengguna dan 
teknologi smartphone, Point Of Sale pada modern ini dapat 
di kembangkan dan dapat berjalan di sistem smartphone. 
Pada penelitian ini, penulis mengembangkan aplikasi Point 
Of Sale yang dapat berjalan pada perangkat smartphone 
dengan sistem operasi yang saat ini populer digunakan salah 
satunya adalah Android. Android dirilis pada tahun 2008 dan 
sudah memiliki banyak user yang tersebar diseluruh dunia, 
oleh karena itu android menjadi salah satu sistem operasi  
open source untuk perangkat mobile berbasis linux yang 
memunculkan banyak pengembang (Developer), sehingga 
android mendukung perkembangan cepat. 

Dalam penelitian ini aplikasi Point Of Sale berbasis 
android mampu menangani kegiatan transaksi penjualan dan 
pembelian produk. Aplikasi Point Of Sale tersebut di 
kembangkan menggunakan pemrograman berorientasi objek 
karena akan memudahkan dalam aspek maintenance [3]. 
Sedangkan sistem basis data yang di gunakan adalah basis 
data relasional. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian 
(mismatch paradigm) antara basis data relasional dengan 
aplikasi dengan pendekatan berorientasi objek. 
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Ketidaksesuaian tersebut antara lain aspek granularity, 
subtypes, identitas, asosiasi, dan navigasi data [4]. 

Object Relational Mapping merupakan teknik otomasi 
dan transparansi dari object persistence ke dalam tabel pada 
basis data, menggunakan metadata yang mendeskripsikan 
pemetaan antara objek dan basis data [4]. ORM dapat 
berperan melakukan pemetaan terhadap tabel-tabel pada 
basis data relasional dengan suatu class yang ada pada 
bahasa pemrograman berorientasi objek. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini 
penulis mengimplementasikan konsep Object Relational 
Mapping pada Aplikasi Point Of Sale berbasis Android 
dengan fungsi dasar aplikasi yaitu memberikan layanan dasar 
pengolahan data transaksi, menambahkan stok barang, 
mengubah stok barang, menghapus stok barang, dan laporan. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Object Relational Mismatch 

Object Relational Mismatch adalah ketidaksesuaian 
pengembangan aplikasi dengan menggunakan berorientasi 
objek dengan model database relasional [5]. Ketidaksesuaian 
antara pengembangan aplikasi berorientasi objek dengan 
model database relasional meliputi aspek [4]: 

1) Tingkat kedetailan data (Granularity) adalah suatu 
pemecahan entitas pada atribut-atribut yang lebih 
komplek. Misalnya pada pendekatan berorientasi objek 
pengguna dapat mendefinikan tipe data selain tipe data 
primitif (string, char float, int, dan lain-lain), sedangkan 
di basis data relasional tidak dapat melakukan hal 
tersebut.  

2) Subtipe (Subtypes) adalah masalah ketidaksesuain antara 
pendekatan berorientasi objek dengan basis data 
relasional. Dimana dalam pendekatan berorientasi objek 
di kenal istilah pewarisan (inheritance) menggunakan 
subclass dan superclass sedangkan di dalam basis data 
relasional tidak dikenal pewarisan antartabel. 

3) Identitas (Identity) adalah sebuah  masalah 
ketidaksesuaian pengidentifikasian yang satu dengan 
objek yang lainnya. Dimana dalam pendekatan 
berorientasi objek di identifikasi menggunakan fungsi 
sama dengan (==) dan fungsi equals(). Akan tetapi dalam 
basis data relasional yang membedakan tabel satu dengan 
yang lain megggunakan primary key. 

4) Asosiasi (Association) adalah masalah yang mewakili 
hubungan antara entitas. Pada pendekatan berorientasi 
objek, penghubung antar entitas di kenal sebagai object 
references, akan tetapi pada basis data relasional dikenal 
dengan foreign key. 

5) Navigasi data (Data Navigation) adalah masalah dalam 
pengaksesan suatu objek dari objek lainnya. Dimana 
dalam pendekatan berorientasi objek pengaksesan suatu 
objek dilakukan dengan memanggil Method Getter(). 
Sedangkan pada basis data relasional dilakukan dengan 
menggunakan query join. 

B. Object Relational Mapping 

Object Relational Mapping merupakan teknik otomasi 
dan transparansi data dari object persistence ke dalam tabel 

pada basis data, menggunakan metadata yang 
mendeskripsikan pemetaan antara objek dan basis data [4]. 

Object Relational Mapping menjadi jembatan dalam 
menghubungkan konsep aplikasi berorientasi objek dengan 
basis data relasional yang memiliki perbedaan atau disebut 
Object Relational Mismatch dalam beberapa hal diantaranya 
granularity, subtypes, identify, association, data navigation 
dengan memetakan tabel-tabel pada basis data relasional 
dengan suatu class yang ada pada bahasa pemrograman 
berorientasi objek. 

C. Linq to MySql 

LINQ adalah singkatan dari .NET Language Integrated 

Query yang merupakan ekstensi kerangka baru di .NET 3.5 

LINQ adalah bahasa yang memungkinkan pengguna 

menulis permintaan akses data secara native dalam bahasa 

.NET [6]. 

LINQ (Language Integrated Query) adalah metode yang 

diperkenalkan .NET Framework versi 3.5 untuk 

menjembatani dalam pengaksesan antara objek dan data 

yang terintegrasi dalam bahasa pemrograman C# [7]. 

Berikut adalah arsitektur  LINQ: 

 
Gambar 1. Arsitektur LINQ 

LINQ menjadi salah satu framework yang mendukung 

teknik object relational mapping dengan metode LINQ to 

SQL. LINQ to SQL adalah metode yang memetakan model 

basis data relasional ke dalam bentuk objek yang di 

definisikan kedalam bahasa pemrograman yang digunakan. 

Disamping itu LINQ to SQL digunakan untuk pengelolaan 

data relasional sebagai objek. Proses eksekusi yang di 

lakukan oleh LINQ yaitu menambah data, membaca data, 

mengubah data, dan menghapus data. Manfaat dengan 

adanya LINQ to SQL yaitu memudahkan pembuat aplikasi 

dalam mengurangi kompleksitas kode, serta lebih efisien 

dalam penyusuan kode program. Ada beberapa komponen 

yang berperan penting dalam pengeksekusian query dalam 

LINQ to SQL, antara lain [11]: 

1) LINQ to SQL API - permintaan eksekusi query atas 

nama aplikasi dan mengirimkannya ke LINQ untuk SQL 

Provider. 

2) LINQ to SQL Provider - mengkonversi query untuk 

Transact SQL (T-SQL) dan mengirimkan query baru ke 

Provider ADO untuk eksekusi. 

3) Provider ADO - Setelah eksekusi query, kemudian 

mengirim hasil dalam bentuk DataReader ke dalam 

LINQ to SQL Provider yang kemudian mengubahka ke 

bentuk objek. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Arsitektur Aplikasi 

Aplikai Point of sale berbasis android di bangun 
menggunakan konsep three-tier-architecture yang terdiri 
dari tiga lapisan yaitu presentation tier, application tier, 
database tier. 

  

 

Gambar 2. Three-Tier Architecture Aplikasi Point Of Sale 

Data tier adalah suatu lapisan yang berfungsi untuk 
menyimpan data-data pada aplikasi point of sale. Dalam hal 
ini Data tier merupakan database aplikasi point of sale yang 
berhubungan dengan memori penyimpanan pada system. 
Logic tier adalah lapisan yang berfungsi untuk mengatur 
terjadinya proses membaca, memasukan, meng-update dan 
menghapus data-data pada aplikasi point of sale. Dalam hal 
ini Logic tier merupakan web api  aplikasi point of sale. 
Presentation tier adalah lapisan yang berkaitan dengan user 
interface pada aplikasi point of sale. Dalam hal ini 
presentation tier adalah tampilan pada aplikasi android 
aplikasi point of sale. 

Dengan menggunakan three-tier architecture penerapan 
teknik Object Relational Mapping terletak pada lapisan 
Logic tier yang berkaitan dengan Web Api. 

B. Analisa Masalah Ketidaksesuaian (Object Relational 

Mismatch) 

 Aplikasi point of sale  pada penelitian ini merupakan 
aplikasi yang dibangun menggunakan platform andoid 
dengan memanfaatkan web api php. Pada tahap 
pengembangan selanjutnya aplikasi point of sale di bangun 
menggunakan pendekatan berorientasi objek pada web api 
dan basis data relasional. Namun pada perkembangan 
tersebut peneliti menemukan mismatch yang meliputi satu 
aspek yaitu Asosiasi. Asosiasi mempresentasikan hubungan 
antara dua entitas. Pada pendekatan berorientasi objek, 
penghubung dua objek dikenal dengan istilah object 
reference. Object reference bergantung pada arah dari 
asosiasinya. Jika asosiasi pada dua objek terjadi pada dua 
arah, maka harus didefinisikan dua kali pada setiap kelasnya. 
Sedangkan pada basis data relasional, penghubung dua 
entitas ditandai dengan foreign key. Foregin key pada tabel 
relasional tidak mengenal arah dari asosiasinya. 

 Arah dari asosiasi ini mempengaruhi pengaksesan data 
persisten baik pada pendekatan berorientasi objek maupun 
pada basis data relasional.  

 

Gambar 3. Analisa Mismatch pada aspek Asosiasi 

 Misalnya pada Gambar 3 hubungan kelas User dengan 
kelas Customer. Untuk mengakses informasi dari kelas User 
digunakan perintah customer.getUser(). Sedangkan untuk 
mengakses informasi Customer tidak berlaku perintah yang 
sama, yaitu user.getCustomer() karena asosiasi yang terjadi 
hanya satu arah yaitu dari kelas User ke kelas Customer. 
Sedangkan pada basis data relasional, arah yang terjadi tidak 
akan mempengaruhi cara pengaksesan data. Pada basis data 
relasional digunakan table join untuk mengakses data yang 
berhubungan yang berada di tabel lain. 

C. Penerapan Object Relational Mapping untuk Mengatasi 

Mismatch menggunakan Linq to MySql di dalam Web 

Api 

Pada tahap ini menjelaskan tentang penerapan Object 
Relational Mapping sebagai solusi mismatch yang telah 
ditemukan. Asosiasi antara dua entitas yang terdiri atas one-
to-one, one-to-many, dan many-to-many. Pada penelitian ini 
ditemukan asosiasi one-to-many. Asosiasi tersebut terdapat 
pada tabel Customer dan tabel TransactionGroup. 

 

Gambar 4. Pemetaan Tabel Customer dan TransactionGroup 
ke dalam Class 

Gambar 4. menjelaskan tentang pemetaan Tabel 
Customer dan Tabel TransactionGroup menjadi Class 
Customer dan Class TransactionGroup dan setiap kolom-
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kolom pada Tabel akan di definiskan menjadi property-
property yang dapat di panggil sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 5. Asosiasi pada one-to-many 

Pada Gambar 5 menjelaskan tentang asosiasi yang terdapat 
pada Class Customer dengan Class TransactionGroup yaitu 
One-to-Many menggunakan Linq to MySql. Sehingga 
ditemukan suatu solusi yang di petakan menggunakan Linq 
to MySql sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Penerapan Mapping Asosiasi one-to-many kelas 
Customer dan kelas TransactionGroup 

Pada baris pertama dijelaskan bahwa antara Asosiasi 
pada Class Customer dengan Class TransactionGroup 
dengan asosiasi one-to-many yang tersimpan dalam storage. 
Kemudian atribut Idcustomer dalam hal ini terdefinisikan 
dalam Class TransactionGroup sebagain Foreign Key dengan 
arah asosiasi antara dua class satu arah yaitu dari arah kelas 
Customer ke kelas TransactionGroup. 

Kemudian setelah penyelesaian mismatch dengan aspek 
asosiasi dengan pemetaaan tabel Customer dan 
TransactionGroup. Maka langkah selajutnya yaitu inisialisasi 
Class Customer dan Class TransactionGroup menjadi suatu 
objek yang nantinya digunakan untuk memanggil data 
menggunakan Linq. Berikut adalah penerapan Linq to Mysql 
pada Web Api Customer: 

 

Gambar 7. Linq to Mysql pada Web Api Customer 

 Pada baris pertama menginisialisasi ke dalam bentuk 
objek context dari class PoshardgroundDataContext yang 

berfungsi untuk mengkoneksikan ke class hasil pemetaan 
dari tabel Customer dan tabel TransactionGroup. Kemudian 
pada baris keempat merupakan kueri Linq to Mysql yang 
digunakan untuk memanggil data yang akan dikirimkan oleh 
Linq to Mysql ke basis data. Lalu pada baris keenam adalah 
perulangan yang berfungsi untuk menampung objek ke 
dalam List hasil request Linq to Mysql ke basis data 

D. Pemanggilan Web Api ke dalam Aplikasi Android 

Pada tahap ini menjelaskan tentang pemanggilan Web Api 
yang telah dibangun dan diterapkan Object Relasional 
Mapping menggunakan Linq to Mysql dengan 
memanfaatkan teknologi .NET Framework C# yang 
dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Setelah Web Api 
di publish ke IIS Server maka di dapatkan data dengan 
format JSON seperti berikut: 

 

Gambar 8. Web Api Data JSON Customer 

Kemudian setelah data sudah ter-publish maka tahap 
selanjutnya yaitu memanggil alamat server pada aplikasi 
android. Berikut adalah atribut yang digunakan untuk 
memanggil alamat  server pada kelas Server: 

 

Gambar 9. Pemanggilan Alamat Server Pada Kelas Server 

Lalu setelah atribut yang berisi alamat server terdefinisikan,  
langkah selanjutnya yaitu inisialisasi kelas Server pada kelas 
Customer sebagai berikut: 

 

Gambar 10. Inisialisasi kelas Server dalam kelas Customer 

Setelah proses inisialisasi atribut alamat server telah di 
definiskan pada kelas Customer, maka selanjutnya yaitu 
memanggil data dari alamat server menggunakan Library 
Volley yang berfungsi untuk menangkap data dengan tipe 
JSON. Berikut adalah kode program yang digunakan untuk 
menangkap data JSON: 
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Gambar 10. Parsing JSON Web Api menggunakan Volley 

Pemanggilan data JSON menggunakan method GET 
kemudian data di tampung berdasarkan atribut data JSON 
lalu di tampilkan ke Listview pada antarmuka aplikasi 
android seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 11. Tampilan data Customer pada Aplikasi Point of 
sale berbasis Android 

Pada Gambar 11 merupakan hasil parsing data Customer 
yang di tampilkan pada aplikasi point of sale berbasis 
Android. Melalui fitur Customer pada aplikasi tersebut data 
customer dapat di tampilkan sampai dengan menambah, 
mengubah, dan menghapus data Customer. 

 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Setelah dilakukannya penelitian terhadap permasalahan 
yang terjadi, Implementasi Object Relational Mapping 
(ORM) pada aplikasi point of sale berbasis android, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi teknik Object Relational Mapping pada 
aplikasi point of sale berbasis android dapat 
menyelesaikan masalah aspek ketidaksesuain asosiasi 
dalam pengembangan aplikasi berorientasi objek dengan 
basis data relasional pada lapisan Logic Tier. 

2. Penggunaan teknik Object Relational Mapping dapat 
mempersingkat waktu untuk melakukan pengembangan 
aplikasi. 

3. Linq to Mysql menjadi salah satu framework yang 
dikembangkan oleh Microsoft mampu mendukung teknik 
ORM dan dapat di terapkan pada Web Api Aplikasi point 
of sale berbasis Android.. 
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