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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Aplikasi yang dibuat oleh Andre Argisitawan, 2014. 

Menggunakan JSON sebagai pertukaran data dan metode 

penyampaian data dari aplikasi android menuju database MySQL 

di server. Penggunaan JSON ini digunakan untuk aplikasi 

kepramukaan, sedangkan aplikasi ini menggunakan JSON untuk 

pendaftaran donor darah. 

Aplikasi yang dibuat oleh Suwarni, 2014. Menggunakan 

metode client-server untuk penerimaan peserta didik baru, user 

terbagi menjadi dua yaitu user admin dan user publik. 

Penggunaan client-server pada aplikasi pendaftaran donor darah 

adalah client berjalan pada aplikasi android dan server berjalan 

pada web service. 

 Penelitian yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah wawancara dengan narasumber, yaitu pegawai dari Unit 

Pelayanan Transfusi Darah (UPTD) Rumah Sakit Sardjito, 

Yogyakarta dan berjudul “Aplikasi Android Pendaftaran Donor 

Darah Berbasis Client-Server”. Aplikasi akan berbasis client-
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server, dengan client adalah pengguna android yang ingin 

mendaftar sebagai calon pendonor darah dan server adalah 

pengelola bank darah yang akan mengawasi database dan 

melihat daftar calon pendonor melalui web service. Pertukaran 

data untuk aplikasi ini menggunakan JSON (Java script Object 

Notation). Pendonor memiliki masa menunggu 70 hari setelah 

melakukan donor darah. Aplikasi akan menggunakan fungsi Date 

and Time pada Query MySQL untuk mengelola data pendonor 

tersebut.  

Tabel 1.1. Tabel Analisis Tinjauan Pustaka 

 
 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Donor Darah 

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari 
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digunakan pada transfusi darah. Transfusi Darah adalah proses 

pemindahan darah dari pendonor kepada resipien.  

Golongan darah berperan penting selama proses transfusi 

darah. Jika jenis darah yang tidak kompatibel ditransfusikan 

dalam tubuh, akan terbukti berakibat fatal. Berikut adalah tabel 

kecocokan darah  

 
Gambar 2.1. Tabel Kecocokan Darah RBC (Sumber : 

http://www.alodokter.com/) 
Syarat-syarat teknis menjadi donor darah: 

 Umur 17-60 tahun (17 tahun diperbolehkan donor bila 

mendapat ijin tertulis dari orang tua) 

 Tekanan darah baik yaitu sistole = 100 – 140 mmHg, 

diastole = 60 – 90 mmHg. Petugas Akan menulis dengan 

formula systole per diastole, seperti contoh 120/80. 

Hipertensi (di atas 140/90) dan hipotensi (dibawah 90/60) 

adalah jenis tekanan darah yang tidak diperbolehkan 

mendonor 



  8  
 
 

 Hemoglobin baik pria maupun perempuan minimal 12,5 

gram 

2.2.2 Web Service 

Web service adalah aplikasi sekumpulan data (database), 

perangkat lunak (software) atau bagian dari perangkat lunak 

yang dapat diakses oleh berbagai piranti dengan sebuah 

perantara tertentu.  Umumnya, web services  dapat diidentifikasi 

dengan menggunakan URL seperti web pada umumnya. Web 

service dapat diartikan juga  sebuah metode pertukaran data, 

tanpa memperhatikan dimana sebuah database ditanamkan, 

dibuat dalam bahasa apa sebuah aplikasi yang mengkonsumsi 

data, dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. 

2.2.3 Android 

Android adalah sebuah system operasi telepon seluler dan 

komputer tablet layar sentuh (touchscreen) berbasis Linux. 

Awalnya, Android merupakan produk dari Android Inc., tetapi 

Google mengakuisisi Android dan semua kekayaan intelektual 

milik Android Inc., diperoleh Google dan sistem Android 

dikembangkan kembali. 

Sistem operasi ini membuka pintu untuk para developer 

untuk mengembangkan software ini dengan Android Software 

Development Kit (Android SDK), yang menyediakan tool dan API 

7 
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yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi pada platform 

Android menggunakan pemrograman JAVA. 

Google mengibaratkan Android sebagai sebuah tumpukan 

software. Setiap lapisan dari tumpukan ini menghimpun 

beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dari 

sistem operasi. Susunan lapisan tersebut adalah Arsitektur dari 

Aplikasi berbasis Android yang digambarkan sebagai berikut : 

 
Gambar 2.2. Arsitektur Android  

(sumber : http://www.tutorialspoint.com/) 

2.2.4 Java Script Object Notation (JSON) 

Java Script Object Notation (JSON) adalah format 

pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh 

manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat (generate)  

oleh computer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari 



  10  
 
 

Bahasa Pemrograman JavaScript Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - 

Desember 1999. Format teks JSON tidak bergantung pada 

bahasa pemprograman apapun karena menggunakan gaya 

bahasa yang umum digunakan oleh bahasa program C termasuk 

C, C++, C#, Java, JavaScript,Perl, Python dll. Oleh karena itu, 

JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data.  

2.2.5 Asynchronous Task 

Android tidak lagi mengijinkan sebuah aplikasi mengakses 

internet (HTTP Connection) secara langsung dari main UI thread 

sejak versi 3.0 (Honeycomb). Oleh karena itu, Asynchronous 

Task (AsyncTask) sangat penting untuk menjadi jembatan 

komunikasi antara PHP yang berada pada posisi internet dengan 

Android. 

AsyncTask adalah sebuah class abstrak yang digunakan 

untuk melakukan operasi di background dan menampilkannya di 

UI. Dengan AsyncTask, user tidak harus menunggu proses load 

ambil data dari Internet.  

Parameter dalam AsyncTask : 

1. Params : array dalam metode doInBackground 

2. Progress : progress bar untuk metode onProgressUpdate 

3. Result : hasil dari operasi yang dilakukan metode 

doInBackground dan diberikan ke metode onPostExecute 
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Metode dalam AsyncTask : 

1. onPreExecute() : dijalankan di UI Thread sebelum 

background dijalankan. 

2. doInBackground() : dijalankan dalam thread background 

setelah metode onPreExecute() dijalankan. 

3. onPostExecute() : dijalankan di UI Thread setelah 

doInBackground() selesai dan hasil proses tersebut akan 

menjadi parameter untuk metode onPostExecute(). 

2.2.6 Date and Time Query MySQL 

MySQL merupakan aplikasi Relationship Database 

Management System (RDBMS) paling poluper di dunia. SQL 

biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-

instruksi untuk manipulasi data. Perintah SQL ini sering juga 

disingkat dengan sebutan ‘query‘. 

Salah satu query dalam MySQL adalah fungsi Date and 

Time. Fungsi Date and Time dalam query MySQL adalah untuk 

manipulasi tanggal dan waktu, seperti menambah atau 

mengurangi Tahun, bulan, hari, jam, menit dan detik dari waktu 

tertentu. 

Ada beberapa cara untuk menambahkan tanggal dan jam 

tertentu di MySQL, yaitu  : 
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1. Menggunakan operator plus (+) dan  minus (-) diikuti 

keyword INTERVAL dan unit dari Interval. 

2. Menggunakan fungsi-fungsi seperti, DATE_ADD, 

DATE_SUB, ADDDATE, SUBDATE, SUBTIME, PERIOD_ADD. 


