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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan beberapa studi yang pernah dilakukan 

sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa 

penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.  

Heri Budhi Iswanto (2012) adalah mahasiswa Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jawa Timur Jurusan Teknik Informatika yang melakukan 

penelitian dengan Judul “Aplikasi Jadwal Kuliah Berbasis Web dan Android”. 

Pada sistem ini data jadwal mata kuliah dibuat dan disimpan dengan 

menggunakan MySQL sebagai database yang dikoneksikan dengan web server. 

Aplikasi ini dikembangan berbasis Web dan Android. Pengguna yang memiliki 

perangkat mobile dengan Sistem  Operasi  Android  diharapkan dapat  terbantu  

untuk mengetahui  informasi  jadwal  mata  kuliah  yang  disajikan  oleh  aplikasi  

ini. Aplikasi ini juga bisa diakses melalui web browser bagi pengguna yang tidak 

memiliki perangkat Android. 

Galoh Randicha (2014) melakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Penjadwalan Sidang Tugas Akhir Berbasis Web dengan Pesan Pengingat Melalui 

SMS dan Aplikasi pada Perangkat Android di Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Diponegoro”. Sistem yang dibangun berjalan pada lingkungan web service 

Apache dan database MySQL. Metode web service berhasil  diterapkan pada 

aplikasi di perangkat Android dengan memanfaatkan JSON sebagai format 
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pertukaran data memungkinkan pertukaran data lintas platform tanpa tergantung 

pada jenis aplikasi yang digunakan di sisi klien. Sistem ini mampu memberikan  

informasi jadwal sidang tugas  akhir dengan  cepat  dan  dapat  diakses  kapanpun 

dan dimanapun.  

Arif Winandar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Notifikasi Android untuk Membantu Penyebaran Informasi dan Komunikasi 

Sivitas Universitas Darma Persada” menekankan pentingnya informasi yang 

update dan penyebarannya kepada pihak-pihak terkait, dalam kasus ini civitas 

akademik. Kehadiran smartphone Android sebagai perangkat komunikasi mobile 

yang paling banyak digunakan saat ini bisa dimanfaatkan untuk membantu 

penyebaran informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan fitur notifikasi. 

Notifikasi adalah pemberitahuan mengenai informasi atau pengumuman dari 

pihak tertentu kepada pihak yang dituju yang dilakukan melalui aplikasi yang 

terinstall di smartphone. Notifikasi sangat penting bagi penerima informasi, 

karena dengan notifikasi, informasi tersebut dapat langsung diketahui oleh 

penerima.  
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Perbandingan antara beberapa hasil penelitian bisa dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian 

Penulis Judul Teknologi Deskripsi Sistem 

Heri Budhi 

Iswanto 

(2012) 

Aplikasi Jadwal 

Kuliah Berbasis Web 

dan Android 

Web Service, 

MySQL 

Penyimpanan data pada sistem 

menggunakan database MySQL yang 

dikoneksikan dengan web server. Sistem 

dibuat dalam dua bentuk yaitu aplikasi 

android dan web. 

Galoh 

Randicha 

(2014) 

Sistem Penjadwalan 

Sidang Tugas Akhir 

Berbasis Web dengan 

Pesan Pengingat 

Melalui SMS dan 

Aplikasi pada 

Perangkat Android di 

Jurusan Teknik 

Elektro Universitas 

Diponegoro 

Web Service, 

MySQL, 

SMS 

Sistem berjalan pada lingkungan web 

service Apache dan database MySQL. 

Menerapkan metode web service dengan 

memanfaatkan JSON sebagai format 

pertukaran data sehingga 

memungkinkan pertukaran data lintas 

platform  

Arif 

Winandar 

(2015) 

Penerapan Notifikasi 

Android untuk 

Membantu Penyebaran 

Informasi dan 

Komunikasi Sivitas 

Universitas Darma 

Persada 

Android 

Notification, 

Web Service, 

SQLite, 

Sistem yang dibangun mampu 

mengirimkan informasi dalam bentuk 

teks bersama dengan notifikasi kepada 

pengguna atau penerima yang dituju.  

Reyhan 

Pradipta 

Sumardi 

(2017) 

Aplikasi Mobile 

Notification Informasi 

Perkuliahan Berbasis 

Android 

FCM, 

MySQL, 

Web Service 

Dengan sistem client yang dapat di 

jalankan pada mobile devices maka 

mahasiswa dengan mudah mendapatkan 

informasi yang disebarkan, dimana saja 

dan kapan saja.  
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Penulis Judul Teknologi Deskripsi Sistem 

Mursito 

(2017) 

Penggunaan Firebase 

Cloud Messaging pada 

Aplikasi Logbook 

TAS 

FCM, 

Angularjs, 

NoSQL 

Implementasi FCM menggunakan 

database NoSQL yang menyimpan data 

sebagai dokumen JSON sederhana 

sehingga tidak membutuhkan file php 

seperti pada penggunaan database 

MySQL.  

Diusulkan: 

Robbi 

Zulfikar 

(2018) 

Membangun Sistem 

Penjadwalan Vaksinasi 

dengan Fitur Push 

Notification 

Menggunakan 

Firebase Cloud 

Messaging (Studi 

Kasus PT. Medion) 

FCM, PHP, 

MySQL 

Sistem yang akan dibangun diharapkan 

mampu menerima inputan, menyimpan,  

dan menyajikan data secara online serta 

mengirimkan notifikasi yang diperlukan 

kepada user yang bersangkutan 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. PT. Medion 

PT. Medion adalah perusahaan farmasi peternakan dengan produk utama 

vaksin, obat & vitamin, dan alat-alat peternakan. Saat ini memiliki lebih dari 51 

kantor cabang yang tersebar di kawasan Asia dan Afrika. Dengan didukung oleh 

teknologi tinggi dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practice), serta sistem 

informasi yang memadai, Medion menjadi salah satu pemain utama dalam industri 

peternakan. 

PT. Medion didirikan di Bandung pada tahun 1969 dalam bentuk home 

industry dengan produk obat dan vitamin. Pada tahun 1976 berdiri lokasi industri 

I di Jalan Babakan Ciparay 282 Bandung, kemudian pada tahun 1989 berdiri 
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lokasi industri II di Jalan Raya Batujajar – Cimareme Padalarang. Pada tahun 

1990, Medion mulai memproduksi vaksin dan pada tahun 1991 mulai 

memproduksi alat peternakan. 

Produk Medion bergerak di bidang farmasi dengan produk utamanya 

adalah obat– obatan , vitamin, dan vaksin untuk ternak. Namun demikian, Medion 

juga memproduksi alat – alat peternakan dan menawarkan layanan jasa vaksinasi 

untuk mendukung produk utamanya. Pelayanan jasa vaksinasi di PT. Medion 

dilakukan oleh Vaksinator dan Koordinator. Koordinator bertugas menerima 

orderan vaksinasi dari customer dan menjadwalkan vaksinasi untuk dilakukan 

oleh vaksinator. Vaksinator bertugas melakukan vaksinasi untuk plasma sesuai 

dengan jadwal dan kemudian melaporkan hasilnya setelah selesai. Entitas-entitas 

dan proses bisnis di PT. Medion yang berhubungan dengan aplikasi penjadwalan 

vaksinasi yang akan dibangun bisa dilihat di Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Proses Bisnis Terkait Penjadwalan Vaksinasi di PT. Medion 
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2.2.2. Vaksinasi 

Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh ternak 

untuk melindungi ternak dari penyakit. Vaksin sendiri merupakan 

mikroorganisme/agen infeksi yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan 

diformulasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi buatan. Fungsinya 

ialah menggertak pembentukan kekebalan (antibodi) pada ternak sehingga dapat 

mencegah infeksi penyakit. Pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, melalui tetes mata, tetes hidung, tetes mulut, air minum, injeksi 

intramuscular dan atau subcutan, tusuk sayap, dan semprot (Mutridjo, 2001).  

2.2.3. Penjadwalan 

Penjadwalan merupakan bagian yang strategis dari proses perencanaan dan 

pengendalian produksi dan juga merupakan rencana pengaturan urutan kerja serta 

pengalokasian sumber waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang harus 

diselesaikan serta proses pengorganisasian, pemilihan, dan penentuan waktu 

penggunaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output seperti yang 

diharapkan dalam waktu yang diharapkan (Thomas Morton dan David W Pentico, 

2001). 

2.2.4. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk ponsel yang berbasis Linux. 

Android SDK (Software Development Kit) menyediakan tools dan API 

(Application Programming Interface) yang diperlukan bagi para pengembang 

untuk membuat dan mengembangkan aplikasi yang digunakan pada ponsel 
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bersistem operasi Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 

Tools yang digunakan untuk membangun aplikasi android adalah Android Studio 

IDE. 

2.2.5. Notifikasi 

Notifikasi adalah pemberitahuan mengenai informasi atau pengumuman 

dari pihak tertentu kepada pihak yang dituju yang dilakukan melalui media 

tertentu seperti email, sms, maupun push notification di smartphone. Push 

notification adalah pesan pendek yang muncul secara otomatis di layar 

smartphone. Push Notification tetap bisa diterima dan dimunculkan meskipun 

pemilik smartphone tidak sedang membuka aplikasi yang bersangkutan. 

Notifikasi sangat penting bagi penerima informasi, karena dengan notifikasi, 

informasi tersebut dapat langsung diketahui oleh penerima. Notifikasi diperlukan 

ketika informasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait tidak 

memungkinkan untuk diberitahukan secara langsung atau tatap muka. Notifikasi 

memungkinkan keakuratan atau ketepatan informasi yang diberikan, khususnya 

dalam hal waktu. 

2.2.6. Firebase Cloud Messaging dan Push Notification 

Firebase adalah penyedia layanan berupa database realtime, hosting, 

authentification, storage, hosting, dan lain-lain. Firebase dikembangkan oleh 

Google dan dapat digunakan di berbagai platform. Firebase Cloud Messaging 

(FCM) adalah salah satu layanan Firebase yang menyediakan solusi pengiriman 

pesan lintas platform tanpa biaya.  

FCM memiliki kemampuan untuk memberi tahu aplikasi klien bahwa 
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email baru atau data lainnya tersedia untuk disinkronkan. FCM juga dapat 

mengirim pesan notifikasi untuk mendorong interaksi kembali dan retensi 

pengguna. Untuk kasus penggunaan seperti messaging instan, pesan dapat 

mentransfer payload hingga 4 KB ke aplikasi klien.  

Kemampuan utama dari FCM antara lain adalah: 

1. Mengirim pesan notification atau pesan data 

FCM memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dalam bentuk push 

notification yang ditampilkan kepada pengguna. Atau mengirim pesan data 

dan menentukan sepenuhnya apa yang terjadi dalam kode aplikasi. 

2. Penargetan pesan serbaguna 

FCM mampu mendistribusikan pesan ke aplikasi klien dengan salah satu 

dari 3 cara berikut: ke satu perangkat, ke grup perangkat, atau ke perangkat 

yang berlangganan topik. 

3. Mengirim pesan dari aplikasi klien 

Mengirim push notification, chat, dan pesan lain dari perangkat ke server 

melalui saluran koneksi FCM yang andal dan hemat baterai. 

Implementasi FCM mencakup dua komponen utama untuk mengirim dan 

menerima pesan. Komponen yang pertama yaitu lingkungan tepercaya seperti 

Cloud Functions for Firebase atau server aplikasi yang akan digunakan untuk 

membuat, menargetkan, dan mengirim pesan. Pesan dapat dikirim melalui Admin 

SDK atau API HTTP dan XMPP. Komponen yang kedua adalah aplikasi klien 

iOS, Android, atau Web (JavaScript) yang menerima pesan. 
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Gambar 2.2 Komponen Utama FCM 

Untuk pengujian atau pemasaran dan pendorong interaksi pengguna, pesan 

notifikasi dapat dikirim menggunakan Firebase console. Firebase console 

menyediakan pengujian A/B berbasis analisis untuk membantu menyempurnakan 

dan meningkatkan pesan pemasaran. 

Untuk mengirim pesan notifikasi secara terprogram menggunakan Admin 

SDK atau protokol FCM, perlu disetel kunci notification dengan serangkaian opsi 

key-value bawaan yang diperlukan untuk bagian pesan notifikasi yang terlihat 

oleh pengguna. Misalnya, berikut ini adalah contoh pesan notifikasi berformat 

JSON dalam aplikasi IM. Pengguna bisa berharap akan menemukan pesan dengan 

judul "Portugal vs Denmark" dan teks "great match!" pada perangkat: 
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Gambar 2.3 Format Pesan Push Notification dalam bentuk JSON 

Pesan notifikasi disampaikan ke baki notifikasi saat aplikasi berjalan di 

latar belakang. Untuk aplikasi yang berjalan di latar depan, pesan ditangani oleh 

callback ini: 

 didReceiveRemoteNotification: di iOS. 

 onMessageReceived() di Android, 

kunci notification dalam paket data ini berisi notifikasi. 

 onMessage() di Web/JavaScript. 
 

FCM biasanya mengirimkan pesan segera setelah pesan dikirim. Namun, 

hal tersebut terkadang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya, jika 

platformnya adalah Android, perangkat mungkin dimatikan, offline, atau tidak 

tersedia. Atau FCM sengaja menunda pesan agar aplikasi tidak menggunakan 

resource berlebihan dan berpengaruh negatif pada masa pakai baterai. 

Di Android dan Web/JavaScript, masa aktif maksimum suatu pesan dapat 

ditentukan. Nilainya harus berupa durasi dari 0 hingga 2.419.200 detik (28 hari), 

sama dengan waktu maksimum bagi FCM untuk menyimpan dan mencoba 

mengirimkan pesan. Masa aktif pesan secara default adalah 4 minggu. 

 


