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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait aplikasi 

antrian, antara lain sebagai berikut : 

Muhammad Fauzi Masykur (2015), dalam penelitiannya membuat sistem 

antrian perbankan berbasis mobile yang terkoneksi secara real-time mengunakan 

jaringan internet. Aplikasi pihak bank dapat menampilkan informasi, memanggil 

nomor antrian berikutnya dan dapat berfungsi sebagai printer yang kemudian dapat 

menghasilkan tiket antrian dengan cetakan QRCode. Pelanggan dapat melakukan 

scan QRCode atau memasukan syn code yang terdapat pada tiket untuk melakukan 

sinkronisasi antrian. Kemudian pelanggan dapat memantau antriannya 

menggunakan smartphone android mereka. 

Fajar Setya Warsana (2015), dalam penelitiannya membuat aplikasi sistem 

antrian berbasis web di loket keuangan STMIK AKAKOM dengan metode 

responsive dan memanfaatkan teknologi HTML5, websocket, dan javascript untuk 

menampilkan sistem ini di browser pada layar lcd. 

Vina Sectiana Amretadewi (2016), dalam penelitiannya membuat sebuah 

aplikasi sistem antrian yang memungkinkan user untuk mengambil nomor antrian 

dari jarak jauh yang menitikberatkan pada usability dan user experience dari sistem 

antrian yang dikembangkan. Sistem ini juga dilengkapi dengan dashboard untuk 

klinik. 
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Sukma Bahrul Aziz, Tengku Riza, dan Rahmat Tulloh (2015), dalam 

penelitiannya membuat sebuah aplikasi antrian secara online yang terbagi menjadi 

dua user; yaitu sisi pasien yang melakukan antrian menggunakan aplikasi berbasis 

Android dan SMS Gateway. Kemudian sisi petugas berbasis Web. Hasil keluaran 

dari aplikasi sistem antrian ini adalah membuat proses antrian dapat dilakukan 

secara online melalui smartphone android serta disediakan juga fitur notifikasi 

sehingga ketika nomor antrian yang terdekat dipanggil maka pasien mendapatkan 

reminder berupa notifikasi pada android atau SMS pada SMS Gateway untuk segera 

dapat kembali ke lokasi dokter. 

Agus Slamet Rianto (2015), dalam penelitiannya membuat aplikasi antrian 

sebelumnya berbasis desktop menjadi berbasis web dan masih dengan 

menggunakan koneksi websocket client server. Sistem ini dibangun dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML5, dan JavaScript node.js dengan 

mengacu pada MySQL sebagai DBMS (Database Management System). Studi 

kasus untuk pembangunan layanan aplikasi antrian ini dilakukan di STMIK 

AKAKOM YOGYAKARTA. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dicantumkan diatas 

adalah penelitian ini berfokus pada proses FCM (Firebase Cloud Messaging) untuk 

mengirim notifikasi pada aplikasi informasi antrian pelayanan periksa pasien di 

poliklinik rumah sakit.  

Perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Penelitian 

Peneliti Judul Metode/ 

Teknologi 

Bahasa 

Pemrograman 

Perangkat 

yang 

digunakan 

Muhammad 

Fauzi 

Masykur 

(2015) 

Perancangan Sistem 

Antrian Pelanggan 

Perbankan Berbasis 

Mobile 

QRCode Java Android 

SDK, 

Eclipse, 

MongoDB 

Fajar Setya 

Warsana 

(2015) 

Sistem Visualisasi 

Antrian 

Menggunakan 

Metode Responsive 

/ Adaptive Berbasis 

Web 

Responsive 

/ Adaptive 

PHP HTML5,We

bsocket, 

Javascript 

node.js 

Vina 

Sectiana 

Amretadewi 

(2016) 

Perancangan 

Aplikasi Antrian 

Online Pada 

Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 

Web 

Usability, 

User 

Experience 

PHP HTML, 

PHP, 

MySQL, 

jQuery, 

Bootsrap, 

AJAX 

Sukma 

Bahrul 

Aziz, 

Tengku 

Riza, dan 

Rahmat 

Tulloh 

(2015) 

Perancangan dan 

Implementasi 

Aplikasi Sistem 

Antrian Untuk 

Pasien Pada Dokter 

Umum Berbasis 

Android dan SMS 

Gateway 

SMS 

Gateway 

PHP, Java Eclipse, 

Android 

SDK, 

Android 

Developme

nt Tools 

(ADT), 

Gammu 

SMS 

Gateway, 

XAMPP 

Agus 

Slamet 

Rianto 

(2015) 

Aplikasi Antrian 

Layanan 

PEmbayaran SPP, 

PMB, dan Layanan 

Akademik 

Pengajaran Berbasis 

Web 

Websocket 

Client 

Server 

PHP PHP, 

HTML5, 

Javascript 

node.js 
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Usulan 

Peneliti 

(2017) 

Aplikasi Informasi 

Antrian Pelayanan 

Pasien Rawat Jalan 

di Poliklinik 

Berbasis Web 

Mobile (Studi Kasus 

RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten) 

FCM 

(Firebase 

Cloud 

Messaging) 

Java (Android) Android 

SDK, 

MySQL, 

JSON, 

Firebase, 

Web 

Service 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Antrian 

Ma’arif  dan  Tanjung  (2003: 119) mengemukakan bahwa antrian adalah  

situasi barisan tunggu dimana sejumlah kesatuan fisik (pendatang) sedang berusaha  

untuk  menerima  pelayanan  dari fasilitas terbatas (pemberi  pelayanan), sehingga 

pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar dilayani.  

Salahuddin (2010: 97) mengemukakan bahwa antrian atau Queue (baca: 

qyu) adalah salah satu struktur data yang memiliki sistem kerja pertama masuk dan 

pertama keluar seperti halnya antrian pada dunia nyata. Queue pada penambahan 

datanya hanya dapat dilakukan pada salah satu ujung dan penghapusan data hanya 

dapat dilakukan pada ujung yang lain. Elemen baru dimasukan pada bagian 

belakang dalam antrian dan penghapusan elemen hanya dilakukan pada bagian 

ujung depan elemen. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antrian 

adalah suatu proses yang berhubungan dengan suatu kedatangan seseorang pada 

suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu antrian pada akhirnya 

meninggalkan fasilitas tersebut. Jadi, sistem antrian adalah himpunan 
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pelanggan,pelayan dan suatu aturan  yang mengatur kedatangan para pelanggan dan 

pemrosesan masalahnya. 

2.2.2. Android 

Safaat (2012: 1) mengemukakan bahwa android adalah sebuah sistem 

operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi 

Linux. Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada 

perangkat mereka. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam 

peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru 

yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan 

peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 

Motorola, Qualcomm, TMobile, dan Nvidia. Android bersama Open Handset 

Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat 

seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, 

sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. 

2.2.3. Java 

Raharjo , Heryanto, Haryono (2010: 103) mengemukakan bahwa java 

adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk 

telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih 

bergabung di Sun Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis 

tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ 

namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-
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rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya 

dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai Java 

Virtual Machine (JVM). Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum 

(general purpose), dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi 

implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan 

aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platformsistem operasi yang berbeda, 

Java dikenal pula dengan slogannya, "Tulis sekali, jalankan di mana pun". Saat ini 

Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, dan secara 

luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi 

ataupun aplikasi berbasis web. 

2.2.4. MySQL 

MySQL adalah database yang menghubungkan script php menggunakan 

perintah query dan escaps character yang sama dengan php. MySQL mempunyai 

tampilan client yang mempermudah kita dalam mengakses database dengan kata 

sandi untuk mengizinkan proses yang boleh kita lakukan. Untuk masuk ke dalam 

database disediakan user default , yaitu root. Karena termasuk DBMS, MySQL 

menggunakan istilah seperti tabel, baris, dan kolom. Pada MySQL, sebuah baris 

data mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel tersiri atas sejumlah baris dan 

setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. 

Keunggulan MySQL, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. MySQL merupakan program yang multi-threaded, sehingga dapat dipasang 

pada server yang memiliki multi-CPU. 
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2. Didukung program-program umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, Python, 

TCL 

3. Bekerja pada berbagai platform .(tersedia berbagai versi untuk berbagai 

sistem operasi) 

4. Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan konfigurasi 

sistem database. 

5. Memiliki sistem sekuriti yang cukup baik dengan verifikasi host. 

6. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Microsoft Windows. 

7. Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau panjang 

bervariasi 

2.2.5. Firebase 

Firebase Realtime Database adalah database yang di-host di cloud. Data 

disimpan sebagai JSON dan disinkronkan secara realtime ke setiap klien yang 

terhubung. Ketika membuat aplikasi lintas-platform dengan SDK Android, iOS, 

dan JavaScript, semua klien akan berbagi sebuah instance realtime database dan 

menerima update data terbaru secara otomatis. 

Firebase Realtime Database memungkinkan untuk membuat aplikasi 

kolaboratif dan kaya fitur dengan menyediakan akses yang aman ke database, 

langsung dari kode sisi klien. Data disimpan di drive lokal. Bahkan saat offline 

sekalipun, peristiwa realtime terus berlangsung, sehingga pengguna akhir akan 

merasakan pengalaman yang responsif. Ketika koneksi perangkat pulih kembali, 

Realtime Database akan menyinkronkan perubahan data lokal dengan update jarak 

jauh yang terjadi selama klien offline, sehingga setiap perbedaan akan otomatis 

digabungkan. Realtime Database menyediakan bahasa aturan berbasis ekspresi 



13 

 

 

 

yang fleksibel, atau disebut juga aturan keamanan Firebase Realtime Database, 

untuk menentukan metode strukturisasi data dan kapan data dapat dibaca atau 

ditulis. Ketika diintegrasikan dengan Firebase Authentication, developer dapat 

menentukan siapa yang memiliki akses ke data tertentu dan bagaimana mereka 

dapat mengaksesnya.  

Salah satu fitur yang dimiliki firebase yaitu FCM (Firebase Cloud 

Messaging). FCM adalah layanan yang diberikan oleh Firebase untuk 

menggantikan Google Cloud Messaging (GCM). FCM digunakan untuk 

memberikan push notification dan membuat komunikasi dua arah antara device. 

Teknologi yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu XMPP (Extensible Messaging 

and Presence Protocol) dan HTTP (Hypertext Transfer Protocol). (Firebase, 2017, 

Firebase Realtime Database, https://firebase.google.com/docs/database/?hl=id, 

diakses tanggal 19 Desember 2017). 

2.2.6. Alur Pendaftaran Pasien 

Alur pendaftaran pasien rawat jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten, sebagai berikut : 

1. Pasien mengambil nomor antrian dan menunggu dipaggil. 

2. Pasien menuju loket pendaftaran rawat jalan. 

3. Petugas menanyakan apakah sebelumnya pernah berobat ke rumah sakit atau 

belum. Jika sudah pernah berobat ke rumah sakit, pasien merupakan pasien 

lama. Jika belum pernah berobat ke rumah sakit, pasien merupakan pasien 

baru. Kemudian petugas meminta identitas pasien guna untuk melengkapi form 

sebagai identitas diri pasien. Setelah itu pasien baru dibuatkan KIB (Kartu 

Identitas Berobat). 
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4. Jika pasien lama membawa KIB, petugas pendaftaran memasukkan nomor 

rekam medik yang tertera dalam KIB dan apabila tidak membawa KIB petugas 

menanyakan nama dan alamat pasien guna untuk memastikan bahwa identitas 

tersebut sesuai dengan identitas pasien. 

5. Petugas pendaftaran menanyakan pasien akan berobat ke poliklinik mana dan 

mencetak slip pendaftaran. 

6. Setelah itu petugas mengarahkan pasien ke poli yang akan dituju. 

7. Pada poliklinik yang dituju, pasien mengambil nomor antrian periksa dan 

menunggu untuk dipanggil diperiksa. 

 

 

 

 

 


