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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini merupakan referensi penulisan dalam 

membangun aplikasi pencarian jasa pemeliharaan bangunan. Referensi penelitian 

ditunjukkan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Penelitian 

Peneliti Judul 
Metode/ 

Teknologi 

Bahasa 

Pemrog

raman 

Inter

face 

Danela, 

Kristofer. dkk 

(2017) 

Pembuatan Aplikasi Crowdsource Untuk 

Jasa Rumah Tangga Berbasis Android 

CodeIgniter

, MySQL 

PHP, 

Java 

GUI 

Dharmawan, 

Hafiz (2018) 

Aplikasi Pencarian Petugas PMI Terdekat 

Untuk Pendonor Darah dan Informasi 

Stok Darah Secara Realtime Berbasis 

Android 

Firebase Java, 

Javascri

pt 

GUI 

Hatta, Heliza 

Rahamania. 

dkk (2016) 

Penerapan Metode Weighted Product 

Untuk Pemilihan Lokasi Lahan Baru 

Pemakaman Muslim Lahan Baru 

Pemakaman Muslim Dengan Visualisasi 

Google Maps 

Weighted 

Product, 

Google Map 

PHP GUI 

Pratama, Ary 

(2017) 

Aplikasi Penyedia Jasa Tukang Bangunan 

Pada PT. Sahabat Anugrah Sejati – 

General Contractor Berbasis Android 

Waterfall, 

MySQL 

Java, 

PHP 

GUI 

Wahyudi, 

Mochammad 

Arif (2017) 

Rancang Bangun Sistem Rekomendasi 

Pemilihan Lokasi Kuliner Menggunakan 

Metode Weighted Product Berbasis 

Android 

Weighted 

Product, 

Google Map 

Java, 

PHP 

GUI 

 

Danela (2017) membahas tentang pembuatan aplikasi crowdsource untuk jasa 

rumah tangga berbasis Android. Teknologi yang digunakan pasa aplikasi ini adalah 

CodeIgniter sebagai framework PHP dan Mysql sebagai ruang penyimanan data. 
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Aplikasi ini digunakan sebagai menjadi wadah informasi, menghubungkan pencari 

jasa dan penyedia jasa, serta mendukung proses pembuatan permintaan, penawaran, 

negosiasi, dan kesepakatan jasa antar pencari jasa dan penyedia jasa. Proses 

pemesanan penyedia jasa adalah pencari jasa memilih keterampilan yang telah di 

sediakan kemudian dilanjutkan dengan negosiasi. Persetujuan pesanan dilakukan oleh 

administrator. 

Dharmawan (2018) membuat aplikasi pencarian yang menerapkan teknologi 

Firebase untuk mendapatkan informasi stok darah secara realtime. Penulis juga 

menggunakan library GeoFire untuk melakukan pencarian PMI terdekat dalam jarak 

maksimal 10km. Data stok diisikan oleh Admin dan petugas PMI. 

Penerapkan metode Weighted Product untuk menentukan lokasi lahan 

pemakaman baru dibuat oleh Hatta (2016). Aplikasi ini bekerja dengan menerima 

masukan dari administrator berupa data calon lahan pemakaman baru kemudian 

sistem melakukan perhitungan menggunakan metode Wighted Product. Hasil dari 

perhitungan tersebut ditampilkan ke dalam peta. 

Aplikasi pencarian jasa tukang bangunan sesuai dengan kebutuhan telah 

dibuat oleh Pratama (2017). Aplikasi ini dilengkapi dengan teknologi MySQL 

sebagai ruang penyimpanan dan metode waterfall digunakan sebagai acuan dalam 

proses pengembangan aplikasi. Aplikasi berbasis Android memiliki dua pengguna 

yaitu pelanggan dan penyedia jasa. Pelanggan dapat melakukan pencarian dan 

pemesanan jasa sesuai dengan kebutuhan, sedangkan penyedia jasa dapat menerima 

pesanan. 
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Aplikasi sistem rekomendasi pemilihan lokasi kuliner menggunakan metode 

Weighted Product berbasis Android telah dibuat oleh Wahyudi (2017). Pada aplikasi 

ini data restoran, data administrator, berita, dan kriteria diisikan oleh administrator. 

Selanjutnya peselancar mengisikan nilai bobot berdasarkan kriteria yang telah 

diisikan oleh administrator. Kemudian sistem meminta webservice untuk melakukan 

operasi perhitungan metode Weighted Product. Data kembalian dari webservice 

ditampilkan pada layar pengguna.  

Penulis mengusulkan Aplikasi Pencarian Jasa Pemeliharaan Bangunan 

dirancang menggunakan teknologi Firebase Push Notifications digunakan untuk 

mengirimkan notifikasi dan Firebase Firestore Database digunakan sebagai 

penyimpanan data yang mendukung transaksi data secara realtime. Mengoptiomalkan 

pencarian dengan menggunakan metode Weighted Product. Memanfaatkan bahasa 

pemrograman java dan dilengkapi dengan GUI (Graphic User Interface). Aplikasi 

berbasis Android digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pencarian jasa dan 

melakukan pemesanan jasa sedangkan dari sisi penyedia jasa digunakan untuk 

menerima pesanan. Aplikasi berbasis web digunakan oleh administrator untuk 

mengelola data pelanggan, penyedia jasa, pesanan, keluhan, deposit, dan 

menampilkan peringkat. 

2.2. Dasar Teori. 

2.2.1.  Android 

Android merupakan sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux yang 

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android adalah sistem operasi 

yang dikembangkan oleh Google. 
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Untuk mengembangkan Android dibentuk OHA (Open Handset Aliance), 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras (hardware), peranti lunak (software) 

dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile 

dan Nvidia. Pada tanggal 5 November 2007, Android dirilis pertama kali. Android 

bersama OHA menyatakan mendukung pengembangan open source pada perangkat 

mobile (Supardi, 2015). 

2.2.2.  Firebase 

Firebase adalah platform pengembangan aplikasi seluler dan web yang 

menyediakan berbagai tools dan layanan kepada pengembang untuk membantu dalam 

mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi, meningkatkan basis pengguna dan 

memperoleh lebih banyak keuntungan (Firebase, 2018). 

Firebase Cloud Firestore adalah database NoSQL dengan format 

penyimpanan dokumen yang disimpan di cloud dan dapat diakses langsung melalui 

SDK oleh iOS, Android, dan aplikasi web. Selain REST dan RPC API, Cloud 

Firestore juga tersedia di Node.js, Java, Python, dan Go SDK (Firebase, 2018).  

Firebase Cloud Messaging atau biasa disingkat FCM adalah salah satu library 

yang menyediakan fungsi push notifications. Dengan FCM pengembang aplikasi 

dapat mengirim pesan notifikasi untuk meningkatkan interaksi pengguna (Firebase, 

2018). 

2.2.3.  Java 

Java merupakan bahasa pemrograman salah satu dari sekian banyak bahasa 

pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk telepon 

genggam.  Bahasa pemrograman ini pertama dibuat oleh James Gosling saat masih 
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bergabung Sun Microsystems. Bahasa pemrograman ini merupakan pengembangan 

dari bahasa pemrograman C++ karena banyak mengadopsi sintak C dan C++. Saat ini 

Java merupakan bahasa pemrograman yang paling poluper digunakan dan secara luas 

dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi atau pun 

aplikasi berbasis web. 

Kelebihan Java dari bahasa pemrograman yang lain adalah bisa dijalankan di 

berbagai jenis sistem operasi sehingga dikenal juga bahasa pemrograman 

multiplatform, bersifat pemrograman berorientasi object (PBO), memliki library yang 

lengkap (Nofriadi, 2018). 

2.2.4.  Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sebuah sistem yang digunakan 

untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan 

semiterstruktur namun tidak untuk menggantikan peran penilaian mereka (Turban et 

al, 2005). 

Weighted Product merupakan sebuah metode di dalam penentuan sebuah 

keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating 

setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan 

(Nofriansyah, 2015). Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Preferensi 

untuk alternatif dapat dilihat pada persamaan (1) : 

 

Keterangan persamaan (1)  

S : Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S  

X : Nilai kriteria  
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W : Bo bot kriteria/sub kriteria  

i : Alternatif  

j : Kriteria 

dimana ∑j = 1. Wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan 

bernilai negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif dapat 

dilihat pada persamaan (2) : 

 
Keterangan persamaan (2) :  

V : Preferensi alternatif  

X : Nilai Kriteria  

W: Bobot kriteria  

i : Alternatif  

j : Kriteria  

n : Banyaknya kriteria  

* : Banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S 

Proses dari perhitungan pada persamaan satu dan persamaan dua dapat digambarkan 

seperti dalam flowchart gambar 2.1. pada gambar 2.1 langkah pertama adalah 

memasukkan nilai alternative, kriteria, nilai kriteria, dan bobot. Proses selanjutnya 

adalah perbaikan bobot dilanjutkan dengan pemangkatan vector S terhadap bobot 

kriteria. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perhitungan vector V yang 

merupakan nilai alternative keputusan. Apabila perhitungan sudah selesai proses 

terakhir adalah menampilkan nilai alternatif keputusan. 
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Gambar 2.1 Flowchart Diagram Algoritma Metode Weighted Product 

Sumber: Jurnal Infotel Vol. 8 No.1 Mei 2016 


