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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori – teori dasar maupun teori 

pendukung yang digunakan untuk membuat ataupun merancang sistem sehingga 

memiliki dasar yang kuat serta untuk mendukung dalam proses pembuatan Tugas 

Akhir ini. 

 

2.1 Konsep Dasar Informasi  

Pengertian informasi menurut Jogiyanto HM (2005) yaitu data yang diolah 

menjadi bntuk yang lebih berguna dan lebih brarti bagi penerimanya. Sumber  

utama informasi yaitu data. Data merupakan kenyatan yang menggambarkan 

suatu kejadian nyata. Kejadian adalah sesuatu yang trjadi pada saat tertentu. 

Pengolahan data yang kemudian menjadi informasi memiliki siklusnya. Siklus 

tersebut disebut sbagai siklus informasi atau siklus pengolah data. Gambar 2.1 

merupakan gambaran dari siklus informasi. 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Informasi (Jogiyanto HM, 2005) 

Informasi yang baik merupakan informasi yang berpedoman terhadap 

faktor - faktor penunjang, diantaranya yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. 

Kualitas suatu informasi dapat digambarkan sebagai sebuah bentuk bangunan 

yang dibangun dengan tiga pilar sehingga tampak kokoh, seperti berikut. 
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Gambar 2.2 Kualitas Informasi (Jogiyanto HM, 2005) 

Maksud akurat yaitu informasi haris bebas dari kesalahan dan tidak 

menyesatkan. Kemudia tepat waktu yaitu informasi yang datang kepada penerima 

tidak bileh terlambat. Sedangkan relevan adalah informasi trsebut mempunyai 

manfaat untuk dapat digunakan pemakaiinya. 

 

2.2 Registrasi Online 

 Registrasi atau juga disebut dengan pendaftaran merupakan salah satu cara 

untuk melakukan pendaftaran. Registrasi ini dilakukan untuk maksud dan tujuan 

tertentu sehingga data yang di daftarkan akan tersimpan di dalam sebuah sistem 

yang nantinya akan di daftarkan.  

Saat melakukan proses registrasi, dapat dilakukan dengan cara manual atau 

online. Registrasi manual yaitu pendaftaran yang dilakukan secara langsung atau 

dengan perantara yang melibatkan kontak fisik serta media yang digunakan 

seperti kertas serta bolpoin untuk mengisi form pendaftaran. Sedangkan registrasi 

online adalah pendaftaran yang dilakukan  secara tidak langsung atau tanpa 

perantara yang tidak melibatkan kontak fisik juga menggunakan media elektronik 

untuk memfasilitasi dan juga didukung oleh teknologi internet untuk dapat 

mengakses secara online dimana pendaftaran bisa dilakukan darimana dan kapan 

saja tanpa ada ruang yang menghambat. 
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2.4 Use Case Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013) Use Case menjelaskan tentang 

sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dngan sistem informasi yang dibuat. 

Simbol - simbol use case diagram dapat dlihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Simbol Diagram Use Case 

(Shalahuddin dan Rosa (2013) 

 

2.5 Android 

Android merupakan sistem operasi yang open source artinya aplikasi dapat 

di-modifikasi dan dikembangkan secara bebas oleh pembuat aplikasi dan 

pengembang aplikasi. Android menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam 

pengembangan aplikasi. Artinya, satu aplikasi android yang dibangun dapat 

berjalan diberbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi android. Pasar 

aplikasi Android yang bersifat open source menjadikan Android sebagai platform 

populer bagi penyedia aplikasi pihak ketiga. 
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Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, Android telah 

mengalami perkembangan yang begitu pesat, dilihat dengan banyaknya versi 

sistem operasi android. Tabel 2.3 menunjukkan dari awal mula android 

diluncurkan hingga saat ini. 

Tabel 2.3 Versi - versi Android 

VERSI ANDROID Level API TANGGAL RILIS CODENAME 

1.0 1 23 September 2008  

1.1 2 9 Februari 2009  

1.5 3x 30 April 2009 Cupcake 

1.6 4 15 September 2009 Donut 

2.0/2.0.1/2.1 5/6/7 26 Oktober 2009 Eclair 

2.2-2.3 8 20 Mei 2010 Froyo 

2.3-2.3.2/2.3.3-2.3.7 9/10 6 Desember 2010 Gingerbread 

3.0/3.1/3.2-3.2.6 11/12/13 22 Februari 2011 Honeycomb 

4.0-4.0.2/4.0.3-4.0.4 14/15 19 Oktober 2011 Ice Cream 

Sandwich 

4.1-4.1.2/4.2-

4.2.2/4.3-4.3.1 

16/17/18 27 Juni 2012 Jelly Bean 

4.4-4.4.4/4.4w 19/20 31 Oktober 2013 KitKat 

5.0-5.0.2/5.1-5.1.1 21/22 12 November 2014 Lollipop 

6.0-6.0.1 23 5 Oktober 2015 Marshmallow 

7.0/7.1-7.1.2 24/25 22 Agustus 2016 Nougat 

8.0 26 24 Juli 2017 Oreo 

2.6 Java Development Kit 

Android studio dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Begitupula dengan aplikasi yang digunakan Android 

juga dikembangkan menggunakan Java. Oleh sebab itu, Java Development 

Kit (JDK) adalah komponen pertama yang harus diinstal. Pengembangan 

android membutuhkan instalasi baik versi 6 atau 7 edisi standar kit Java 

Platform pembangunan. Java disediakan dikedua paket pengembangan 

(JDK) dan runtime. Untuk keperluan pengembangan Android, JDK harus 
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diinstal. Jika JDK belum cocok diinstal pada sistem, maka download paket 

JDK terbaru yang sesuai dengan sistem komputer yang digunakan. 

 

2.7 Android Studio 

Pada 16 Mei 2013, Google meluncurkan Android Studio sebagai 

lingkungan pengembangan terintegrasi (Integrated Development Environment / 

IDE) baru untuk Android. Didasarkan pada IntelliJ IDEA, Android Studio 

menyediakan beberapa fitur tambahan dan pengembangan dari Eclipse ADT 

(Android Development Tools) yang sebelumnya digunakan dalam pengembangan 

aplikasi Android. Versi stabil pertama Android Studio dirilis pada Desember 2014 

dan menjadi IDE resmi yang digunakan dalam pengembangan Android. 

 

2.8 Database 

Basis data atau yang biasa disebut database adalah kumpulan dari data - 

data maupun penjelasan tentang data yang logis saling berkaitan untuk digunakan 

bersama dalam memenuh kebutuhan informasi menurut Connoly and Beg (2005). 

Jadi, basis data merupakan tempat penyimpanan data - data yang dapat digunakan 

oleh banyak pengguna. Seluruh komponen basis data tidaklagi dimiliki oleh satu 

perusahaan, tetapi menjadi sumber daya perusahaan yang dapat digunakan 

bersama. Tujuan perancangan basis data menurut Abdillah (2003) adalah :  

1. Mempermudah pengertian struktur informasi. 

2. Mendukung kebutuhan proses dan objek penampilan. 

3. Untuk melengkapi informasi yang berisi tentang kebutuhan 

pengguna secara khusus dan aplikasinya. 

 

2.9 Software Development Life Cycle 

Menurut Ladjamudin (2009: 38), Metode System Development Life Cycle 

atau disingkat SDLC merupakan pngembangan yang berfungsi sbagai sebuah 

mekanisme untuk mengidentifikasikan software (perangkat lunak). Proses sistem 

pengembangan ini melewati tahapan - tahapan mulai dari sistem dirancanakan 

sampai dengan implementasi. Tahapan - tahapan dalam pengembangan sistem ini 
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dinamakan Software Development Life Cycle (SDLC) karna pada setiap tahapan 

pada sistem akan dikerjakan scara berurut dari atas ke bawah dari perencanaan, 

analisis, desain, implementasi dan perawatan (Supriyanto, 2010 : 271 - 275). 

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut : 

 

      Gambar 2.3 Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Untuk tahapan perawatan tidak diikutsertakan karna pada bagian 

perawatan dan keamanan ada pada bagian nyata(real) darii implementasi software 

(Marle P. Martin, 2000) Terdapat beberapa langkah yang digunakan yaitu:  

a. Membuat sistem informasi yang baru. 

b. Menentukan hardware dan software. 

c. Menentukan permintaan yang akan memakai sistem informasi. 

d. Memilih soluisi atau pemecahan masalah yang paling baik.  

e. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan atau peningkatan sistim 

informasi yang baru apabila diperlukan. 

f. Menghubungkan dan menguji sistem informasi yang baru. 

g. Mempelajari serta menganalisa sistem informasi yang sdang berjalan. 

h. Merancang suatu sistem informasi yang baru. 

i. Melakukan survei dan menila kelayakan projek pengembangan sistem 

informasi. 
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Penjelasan alur flowchart pada Gambar 2.4 mulai dari melakukan 

pendaftaran pada menu registrasi, baik untuk pasien lama yang telah 

memiliki MRID (Medical Record) ataupun pasien baru yang belum 

memilki MRID dapat melakukan pendaftaran. Jika tidak memiliki 

MRID, cukup kosongkan kolom MRID dan melengkapi kolom 

pendaftaran berikutnya yang meliputi nama lengkap, tanggal lahir, 

jenis kelamin, email, nomor handphone, jenis pembayaran dan 

password. Apabila pasien telah memiliki MRID masukkan MRID 

tersebut dan melengkapi DOB (Date Of Birth) serta kolom masukan 

lainnya yang kemudian sistem akan mencocokan antara MRID dan 

DOB sebagai tahap pengecekan. Setelah itu login sesuai dengan email 

yang di daftarkan. Berikutnya pilih poli yang dituju, lalu pilih lokasi 

Rumah Sakit Hermina terdekat serta pilih dokter spesialis. Kemudian 

pilih tanggal dan jam praktek dokter. Setelah pilih dokter tambahkan 

pasien kemudian melakukan proses pendaftaran. Bukti pendaftaran 

dapat dilihat pada menu my appointment. 

2. Medicaboo : Aplikasi Kesehatan 

Aplikasi Medicaboo merupakan yang pertama di Indonesia yang dapat 

melakukan booking kamar rawat inap di rumah sakit yang tersedia dan 

membuat janji dengan dokter secara online. Aplikasi ini bergerak 

dibidang kesehatan yang dapat menampilkan informasi rumah sakit 

dan dokter serta untuk mempermudah pasien dalam melakukan 

pendaftaran rawat inap. Untuk pemesanan kamar rawat inap terdapat 

berbagai macam informasi kamar rawat inap mulai dari foto, fasilitas, 

harga, metode pembayaran dan lainnya secara lengkap. Pilih kamar 

rawat inap yang sesuai dengan kebutuhan. 
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Gambar 2.5 Flowchart Aplikasi Medicaboo 

Pada Gambar 2.5 dapat dijelaskan untuk melakukan registrasi 

dilakukan pendaftaran terlebih dahulu pada menu registrasi. Kemudia 

melengkapi kolom pendaftaran berikutnya yang meliputi nama 

lengkap, alamat email, password dan jenis kelamin. Setelah proses 

pendaftaran selesai, terdapat dua menu yaitu pesan kamar rawat inap 

dan buat janji dengan dokter. Untuk pesan kamar, pilih lokasi rumah 

sakit kemudian tipe kamar. Tipe kamar tersedia mulai dari kelas 3, 

kelas 2, kelas 1, VIP hingga VVIP . Perlu diketahui tipe kamar 

menyesuaikan dengan rumah sakit yang dituju. Informasi detail 

tentang rumah sakit seperti lokasi di peta, fasilitas, jumlah dokter, 

nomor telepon rumah sakit, deskripsi, kebijakan rumah sakit dan 

metode pembayaran yang digunakan rumah sakit. Pilih ruang untuk 

pemesanan akan tampil harga tiap tipe kamar lalu pesan. Setelah pilih 

tipe kamar kemudian melakukan proses pendaftaran. Untuk menu buat 

janji dengan dokter pilih lokasi rumah sakit dan spesialis dokter. 
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Kemudian pilih dokter, informasi yang ditampilkan yaitu biaya dokter, 

alamat beserta peta lokasi rumah sakit, nomor telepon, jadwal dokter, 

layanan kesehatan, pendidikan terakhir, pengalaman dan keanggotaan. 

Setelah pilih dokter kemudian melakukan proses pendaftaran. Bukti 

pendaftaran dapat dilihat pada menu pemesanan sebelumnya. 




