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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dengan berkembangnya teknologi khususnya pada smartphone, sudah 

banyak sekali fitur-fitur dari smartphone yang sangat berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Dan sudah banyak aplikasi pada smartphone yang dibuat oleh 

pengembang aplikasi untuk memudahkan pengguna aplikasi dalam melakukan 

sesuatu, contohnya seperti pemesanan atau peminjaman barang.  

Saat ini telah beradar adanya peminjaman inkubator bayi gratis hasil karya 

mahasiswa Universitas Indonesia yang telah disebar luaskan ke seluruh nusantara. 

Akan tetapi belum ada aplikasi untuk peminjamannya, sehingga peneliti berinisiatif 

membuat aplikasi untuk melakukan peminjaman inkubator dengan basis aplikasi 

smartphone android demi mempermudah calon peminjam memesan inkubator 

untuk bayi mereka. 

Penelitian yang berkaiatan dengan pembuatan aplikasi peminjaman berbasis 

android yaitu pembuatan aplikasi peminjaman dan pengembalian lcd proyektor 

yang dilakukan oleh Dicky Juliawan[1]. Aplikasi tersebut dibuat untuk membantu 

staff pengajar agar memesan lcd proyektor tidak perlu harus pergi ke ruangan 

penyedia lcd proyektor. Sehingga yang dibutuhkan hanyalah memesannya lewat 

aplikai. Aplikasi tersebut dibuat menggunakan platform android studio dan metode 

yang digunakan adalah Certain Factor, metode umumnya dipakai untuk 

menghadapi masalah yang tidak pasti, ketidak pastian ini bisa merupakan 

probabilitas. 

Dan adapun penelitian yang serupa yaitu aplikasi peminjaman ruang rapat 

gubernur berbasis android yang dilakukan oleh Rendy Rian Chrisna Putra[2]. 

Dalam aplikasi peminjaman ini bertujuan calon peminjam dapat meminjam ruangan 

tanpa harus menemui pihak pengelola. Dan dari data peminjaman tersebut 

pengelola dapat melihat laporan peminjaman sehingga mempermudah pengelola 

dalam pemeliharaan ruangan secara berkala. Pada penelitiannya digunakan metode 

Object Oriented Programming, dimana metode ini merupakan metode pemograman 

berorientasi objek dengan cara mengikuti model yang telah ada dikehidupan sehari-
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hari dan database yang digunakan yaitu MySQL database sebagai sarana 

penyimpana data. 

Pada penelitian ini peneliti akan merancang suau aplikasi peminjaman 

inkubator bayi berbasis android dengan menggunakan platform android studio 

sebagai sarana pembuatan aplikasinya. Sehingga diharapkan dapat membantu calon 

peminjam agar segera mendapatkan bantuan inkubator segera. 

 

2.2. Yayasan Bayi Prematur Indonesia 

Yayasan Bayi Prematur Indonesia(YABAPI) adalah yayasan yang 

memberikan layanan peminjaman inkubator bayi secara gratis. Yayasan yang 

didirikian pada tahun 2015 oleh Prof. Raldi Artono Koestoer telah menyebar 

luaskan lebih dari 200 inkubator bayi keseluruh nusantara. Saat ini sudah terdapat 

agen relawan di 100 kota diindonesia. 

 

2.3. Inkubator Bayi 

Inkubator bayi merupakan alat yang digunakan untuk bayi yang terlahir 

prematur. Alat ini membantu bayi agar mendapat kehangatan dan menjaga 

kelembapan serta mengontrol oksigen pada bayi dan dikontrol segala aspek 

lingkungan sekitar bayi dengan alat tersebut[3]. 

 

2.4. Android 

Android merupakan sistem operasi dengan basis Linux yang dirancang 

untuk perangkat bergerak seperti smartphone dan komputer tablet. Android pertama 

kali di kembangkan oleh Android,inc yang didukung secara finasial oleh Google, 

kemudian Android diambil alaih oleh Google pada tahun 2005. 

 Android menyediakan platform terbuka untuk para pengembang aplikasi 

tanpa adanya perjanjian dengan Google sehingga pengembang dapat dengan leluasa 

menciptakan sebuah karya aplikasi miliknya dan dapat dipakai pada perangkat 

bergerak seperti smartphone. Dan pengembang dapat menjual aplikasi buatan 

mereka sebagai produk atau sebagai solusi dari permasalahan penggunanya. 
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2.5. Android Studio 

Android Studio merupakan Integrated Developmet Enviroment (IDE) 

sebagai platform terbuka untuk Android yang pertama kali dirilis versi 0.1 pada 

bulan mei 2013 oleh Google.  

Android Studio didesain khusus untuk pengembangan aplikasi android yang 

didirikan dengan basis JetBrainns’ Intellij IDEA. IDE Android Studio ini dibuat 

menggantikan Eclipse Development Tools (ADT) yang pada awalnya merupakan 

IDE pertama dalam menciptakan aplikasi bagi Android[4]. Android studio 

menyediakan fitur-fitur yang dapat berguna dalam mendukung dalam 

pengembangan aplikasi peminjaman inkubator yang dibuat. 

 

2.3.1. Java 

Java merupakan bahasa pemograman yang memakai interpreter serta 

compiler dalam proses pembuatan programnya. Bahasa Java merupakan salah satu 

bahasa pemograman selain Kotlin yang digunakan android studio dalam proses 

pemogramannya[5]. 

 

2.6. Google Maps 

Google Maps merupakan peta online yang dapat pengguna lakukan untuk 

melihat suatu daerah pada lokasi tertentu di dunia melalui suatu browser. Google 

Maps  merupakan layanan gratis oleh Google. Layanan ini sering dipakai para 

pengembang untuk menambahkan fitur peta pada aplikasi yang mereka buat. 

Dengan adanya Google Maps API pengembang tidak perlu lagi membuat petanya 

sendiri, sehingga pengembang bisa lebih berfokus pada pemogramannya[6].  

Tujuan layanan ini digunakan oleh para pengembang adalah memudahkan 

mereka dalam melihat alamat, mecari lokasi, dan lain sebagainya. 

 

2.7. Database 

Database merupakan himpunan dari berbagai arsip yang saling terhubung dan 

terorganisasi agar dapat digunakan kembali dengan waktu yang singkat. Singkatnya 

database dibuat untuk mengatur arsip data. 
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Structured Query Language (SQL) merupakan suatu bahasa yang digunakan 

untuk mengakses data pada database reasional. Bahasa SQL merupakan bahasa 

yang koprehensif yang berisikan statement bagi data definitions, queries serta 

updates, dikarnakna bahasa ini memiliki dua bentuk seperti Data Definition 

Language (DDL) yang digunakan untuk mendefinisikan, merubah, serta 

menghapus database. Dan Data Manipulation Language (DML) yang digunakan 

untuk memanipulasi data yang ada pada suatu tabel[7]. 

MySQL merupakan perangkat lunak database yang memilki basis SQL yang 

merupakan implementasi system manajement database relasional. MySQL 

digunakan secara langsung dengan mengetik syntaxnya dan dapat digunakan secara 

embedded SQL, yang berarti perintahnya dapat disisipkan ke pemograman tertentu. 

MySQL ini merupakan salah satu dari aplikasi Database Management System 

(DBMS) yang merupakan aplikasi yang dipakai mengelola database.  

 

2.8. System Development Life Cycle  

System Development Life Cycle merupakan sebuah metode pengembangan 

system yang terdiri dari beberapa kegiatan utama, yaitu analisa, pengembangan, 

pengujian, dan implementasi. Pada System Development di setiap kegiatannya dapat 

di jelaskan melalui suatu tujuan dan hasil dari kegitan pada system[8]. 

 

2.9. Unified Modeling Language 

 Unified Modeling language merupakan metode atau langkah 

pengembangan suatu sistem berorientasi objek sebagai pendukung dari 

pengembangan sistem yang akan dibuat. UML menggunakan bahasa standar yang 

mudah dipahami dan digunakan untuk mendokumentasi serta membantu 

membangun perangkat lunak yang akan dibuat[9]. 

 

2.9.1. Use Case Diagram 

 Use Case Diagram merupakan suatu diagram yang menjelaskan aktifitas 

system pada perangkat lunak secara umum. Use Case Diagram menjelaskan fungsi 

dari fitur perangkat lunak dan siapa saja yang dapat mengakses system perangkat 
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lunak tersebut. Pada perancangan diagramnya menggunakan simbol-simbol yang 

mudah di mengerti oleh orang awam[10].  

 

2.9.2. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan suatu diagram yang menunjukan rangkaian 

gambaran aktivitas dalam suatu aplikasi. Pemodelan workflow yang digunakan 

pada activity diagram hampir mirip dengan flowchart.  

 

2.9.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan suatu diagram interaksi suatu objek yang 

tersusun berdasarkan urutan waktu atau gambaran pertahap dari suatu activity. 

 

2.10. Application Programming Interface 

 Application Programming Interface (API) merupakan dokumentasi yang 

dapat membantu dalam pengembangan perangkat lunak, dokumentasi yang 

dimaksud adalah API menyediakan interface, struktur, dan fungsi dan lain 

sebagainya untuk mempermudah dalam proses development[11]. 

 

2.11. phpMyAdmin 

phpMyadmin merupakan suatu program yang memiliki basis php yang 

digunakan untuk mendukung operasi MySQL seperti pengolalaan basis data dan 

tabel. phpMyAdmin ini digunakan untuk mempermudah database MySQL dalam 

pengoprasiannya.  

  

2.12. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram(ERD) adalah model data yang dikembangkan 

berdasarkan objek demi menjelaskan hubungan antara basis data. ERD 

mendeskripsikan data atau objek yang dibuat berdasarkan dari dunia nyata yang 

disebut entitas serta hubungan antara entitas-entitas tersebut. 
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