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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Pada penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Nafisatun dkk (2016); 

Minanur (2017); Hardiyanto (2017); Setiawan dkk (2016) Akbar dan Prabowo 

(2013). 

 Penelitian yang pertama dilakukan oleh Nafisatun dkk (2016) dalam 

penelitian tersebut terdapat sistem presensi dengan deteksi lokasi dan pengenalan 

wajah dengan menggunakan metode android. Perbedaan terdapat pada 

penggunaan sistem yaitu menggunakan pengenalan wajah dengan android. 

 Penelitian yang kedua dilakukan oleh Minanur (2017) penelitian ini 

termasuk dalam penelitian research and development (R&D) yang merupakan 

desain pengembangan SDLC (Systems Development Life Cycle) dan testing 

(Pengujian) terhadap aplikasi presensi Siswa terintegrasi dengan SMS gateway. 

Penelitian yang diajukan ini topik sistem penggunaan berbeda mobile dengan 

SMS gateway.  

 Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Hardiyanto (2017) Penelitian 

tersebut menjelaskan tentang metode deteksi wajah berbasis pengolahan citra 

untuk identivikasi wajah pada presensi digital, dan pertama kali dikenalkan oleh 

peneliti Viola dan Jones pada tahun 2001.  Penlitian yang diajukan berbeda dalam 

penarapan metode deteksi wajah. 
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       Penelitian yang keempat dilakukan oleh Setiawan dkk (2016) pada 

penelitian yang berjudul perancangan dan implementasi presensi digital guru dan 

karyawan SMA negeri 9 semarang, penelitian ini meliputi perencanaan, analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian dan pemeliharaan dan perangkat lunak 

dibangun dengan framework PHP Phalcon, basis data MySQL, dan aplikasi 

webserver Nginx pada sistem operasi Ubuntu 14.04. 

 Penelitian yang kelima dilakukan Akbar dan Prabowo (2013) Melakukan 

penelitian tentang Aplikasi Absensi Menggunakan Metode Lock GPS Dengan 

Android di PT. PLN(Persero) APP Malang Basecamp Mojokerto. Pada penelitian 

ini dijelaskan bagaimana permasalahan yang terdapat di PT. PLN(Persero) APP 

Malang Basecamp Mojokerto khususnya pada karyawan yang hendak melakukan 

proses absen karena jarak tempat absen dan tempat proyek terlampau jauh. 

Dengan 15 mengimplementasikan metode Lock GPS dan metode perhitungan 

triangulation, peneliti membuat suatu sistem absensi yang dapat diakses karyawan 

secara jarak jauh menggunakan perangkat mobile. Fungsi Synchronize GPS pada 

aplikasi android bertujuan untuk memberikan hak akses absen apabila perangkat 

tersebut telah memasuki area akses yang dibatasi oleh admin. Bagian personalia 

berlaku sebagai server dimana dapat mengelola data karyawan, data absen dan 

data lokasi akses menggunakan fitur edit, delete and create. 

 Penelitian – penelitian diatas digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan 

skripsi tentang “ Aplikasi Presensi Berbasis Mobile Di Intersolusi Cipta Softindo 

’’. adapun perbedaan penelitian – penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang dapat dilihat pada tabel 2.1. : 
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 Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

Penulis Judul  Analisis yang digunakan  Objek penelitian 

Nafisatun(2016) Sistem presensi 

dengan deteksi 

lokasi dan 

pengenalan wajah 

menggunakan 

smartphone android 

Sistem presensi dengan 

mendeteksi lokasi dan 

pengenalan wajah 

 

Fakultas Sains dan 

Matematika 

UNDIP 

minauur(2017) Pengembangan 

aplikasi presensi 

siswa terintegrasi 

dengan SMS 

gateway berbasis 

PHP dan MYSQL 

Aplikasi presensi siswa 

terintegrasi dengan SMS 

gateway berbasis PHP dan 

MYSQL 

Studi Kasus MA 

lanattuth-Thullab 

Mutih Kulon 

Demak 

Hardiyanto(2017) metode deteksi 

wajah berbasis 

pengolahan citra 

untuk identivikasi 

wajah pada presensi 

digital 

deteksi wajah berbasis 

pengolahan citra untuk 

identivikasi wajah pada 

presensi digital 

- 

Setiawan(2016) perancangan dan 

implementasi 

presensi digital 

guru dan karyawan 

SMA negeri 9 

semarang 

perencanaan, analisis, 

perancangan, 

implementasi, pengujian 

dan pemeliharaan dan 

perangkat lunak dibangun 

dengan framework PHP 

Phalcon, basis data 

MySQL, dan aplikasi 

webserver Nginx pada 

sistem operasi Ubuntu 

14.04 

SMA negeri 9 

semarang 

Akbar dan 

Prabowo(2013) 

Aplikasi Absensi 

Menggunakan 

Metode Lock GPS 

Dengan Android di 

PT. PLN(Persero) 

APP Malang 

Basecamp 

Mojokerto 

Absensi Menggunakan 

Metode Lock GPS Dengan 

Android di PT. 

PLN(Persero)  

PT. PLN(Persero) 

APP Malang 

Basecamp 

Mojokerto 
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 Tabel 2.1 Lanjutan 

Penulis(2019) Aplikasi Presensi 

Berbasis Mobil Di 

Intersolusi Cipta 

Softindo 

Presensi yang 

menggunakan API 

GoogleMaps 

melalui perangkat 

seluler dengan 

sistem operasi 

android. 

 

Sistem Presensi di 

Intersolusi Cipta 

Softindo 

 

2.2 Dasar teori  

 Penulis akan menjelaskan beberapa tinjauan sebagai landasan teori dalam 

pengembangan aplikasi presensi menggunakan oprasi android pada Intersolusi 

Cipta Softindo. 

2.2.1  Sekilas tentang Intersolusi Cipta Softindo 

 Intersolusi Cipta Softindo Merupakan developer sistem myHospital 

Information System. Sistem Informasi Menejemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan 

paradigm SMART, menghasilkan sistem yang terintegrasi dan tepat guna sesuai 

dengan kebutuhan Rumah Sakit. myHospital Infomation System terdiri dari 

beberapa modul yang saling terintegrasi (integrated) sehingga akan memudahkan 

dalam tahapan-tahapan implementasinya. 

2.2.2 Mobile 

 Aplikasi mobile merupakan sebuah software yang dibuat dan 

diperuntukkan perangkat portable smartphone yang mengharuskan proses 

mendownload software mobile aplikasi di toko aplikasi agar dapat digunakan. 

Sedangkan untuk jenis toko aplikasinya pun bervariasi seperti Apple app store, 
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Play store, atau blackberry app. Namun saat ini pasar toko aplikasi yang mampu 

menguasai pasar aplikasi adalah google playstore atau playstore sehingga yang 

ingin menggunakan aplikasi atau mempublikasikan sebuah aplikasi maka dengan 

mudah dapat melihat dan mendownload di playstore yang didalamnya ada banyak 

aplikasi. (Safaat,2014)  

2.2.3 MYSQL (My struktured Query Language) 

 Mysql adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basisdata 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis. Setiap pengguna dapat 

secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak 

tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL 

sebenarnya merupakan turuna salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah 

ada sebelumnya; SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoprasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan 

data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis.  

 Kehandalan suatu sistem basis data (DBMS) dapat diketahui dari cara 

kerja pengoptimasi-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang 

dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. 

Sebagai peladen basisdata, MySQL mendukung operasi basisdata transaksional 

maupun operasi basisdata non-transaksional. Pada modus operasi non-

transaksional, MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal untuk kerja dibanding 

perangkat lunak peladen basisdata kompotitor lainnya. (Munandar, 2016). 
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2.2.4 Java 

 Java adalah satu teknologi di dunia Software komputer, yang merupakan 

suatu bahasa pemrograman dan sakaligus suatu platfrorm. Java juga bahasa 

pemrograman berorientasi obyek dan dirancang agar dapat dijalankan di semua 

platform. Java dirancang untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi terbaik, seperti 

aplikasi databese Oracle 8i/9i yang corenya dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman java. Sedangkan java bersifat Netural Architecture, karena java 

compiler yang digunakan untuk mengkompilasi kode program java diracang 

untuk kode yang netral terhadap semua srsitektur perangkat keras yang disebut 

sebagai Java Bytecode (Suyanto, 2015). 

2.2.5 Android studio 

  Android studio adalah lingkungan pengembang terpadu – Integrated 

Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi android, 

berdasarkan IntelliJ IDEA. Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat 

pengembang yang berdaya guna untuk meningkatkan produktiitas anda saat 

membuat aplikasi android. 

 (https://developer.android.com/studio/intro/index.html?hl=id, 14 Februari 

2018). 

 

https://developer.android.com/studio/intro/index.html?hl=id
https://developer.android.com/studio/intro/index.html?hl=id

