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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini digunakan sebagai pembimbing antara penelitian 

yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut 

diantaranya sebagai berikut : 

Penelitian tentang aplikasi obat untuk mendukung monitoring distribusi 

obat pada pasien rawat inap telah dilakukan Mardiyanti (2007). Sistem ini 

merupakan sistem informasi untuk me-monitoring tindakan pemberian obat untuk 

pasien rawat inap yang dimana dokter mempunyai rasa tanggung jawab dan 

keselamatan terhadap pasiennya. 

Penelitian tentang penyimpanan data pasien dalam digital yang kecil dan 

sederhana berupa smart card telah dilakukan Sukamto dkk (2012). Dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan menyimpan data-data pasien rekam medis 

secara akurat. Penyimpanan data-data pasien menggunakan media digital yang 

kecil dan sederhana yaitu berupa smart card. 

Penelitian tentang sistem informasi yang dapat melakukan pencatatan data-

data pendaftaran pasien dan memberikan informasi mengenai riwayat rekam 

medis pasien telah dilakukan Nurdiansyah (2014). Sistem yang dibangun 

mengunakan bahasa pemrograman PHP (Personal Home Page) dan database 

untuk pengolahan data menggunakan MySQL, Xampp Web Server dan didukung 

oleh program lainnya notepad++ dan Photoshop. Dengan memanfaatkan teknologi 

informasi 
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untuk mendukung kegiatan operasional. Sistem diatas menyediakan 

aplikasi sistem informasi rekam medis berbasis website sederhana. 

Penelitian tentang sistem informasi monitoring keluhan sampah di kota 

Makassar telah dilakukan Kurniawan dkk (2017). Dengan memanfaatkan 

teknologi PWA dengan fitur service worker untuk melakukan caching file. Pada 

sistem pengambilan data berbentuk JSON melalui API yang kemudian diletakkan 

pada proses caching. Sistem ini berbasis multyplatform. 

Penelitian tentang sistem monitoring pasien oleh dokter pada rumah sakit 

berbasis Android telah dilakukan Azis (2018). Dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan menyimpan data-data pasien rekam medis secara akurat 

menggunakan database SQL Browser. Pada sistem diatas menyediakan aplikasi 

sistem informasi rekam medis berbasis android khusus digunakan oleh dokter. 

Penelitian yang akan dikaji tentang pemanfaatan perkembangan teknologi 

informasi khususnya Progressive Web Apps. Pemanfaatan teknologi Progressive 

Web Apps digunakan untuk membangun prototype sistem informasi monitoring 

pasien yang dapat jalankan ketika hilangnya jaringan internet. Pada penelitian 

sebelumnya sistem monitoring dibuat berbasis web dan android yang tidak dapat 

di akses ketika jaringan internet hilang. Prototype sistem yang dibangun mampu 

mengatasi permasalahan akses sistem ketika hilangnya jaringan internet. Sistem 

yang dibuat adalah aplikasi berbasis web yang dapat di akses melalui 

multiplatform. Sistem yang dibuat  merupakan prototype sistem monitoring pasien 

untuk mengontrol tindakan yang dilakukan oleh perawat dengan intruksi dari 
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dokter ketika dokter tidak berada di rumah sakit. Tabel 2.1 merupakan 

perbandingan penelitian yang diusulkan dengan penelitian sebelumnya. 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 
 

NO 
Penulis 

Database 

Server 
Platform Keterangan 

1. 

Mardiyanti 

2007 
Ya Dekstop 

Sistem informasi untuk 

monitoring tindakan pemberian 

obat untuk pasien rawat inap 

yang dimana dokter mempunyai 

rasa tanggung jawab dan 

keselamatan terhadap pasiennya. 

2. 

Sukamto dkk 

2012 
Tidak Smart Card 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan menyimpan data-

data pasien rekam medis secara 

akurat menggunakan smart card. 

3. 

Nurdiansyah 

2014 
Ya Website 

Sistem informasi yang dapat 

melakukan pencatatan data-data 

pendaftaran pasien dan 

memberikan informasi mengenai 

riwayat rekam medis pasien. 

4. 

Kurniawan 

dkk 

2017 

Tidak Multiplatform 

Sistem informasi monitoring 

yang dapat menampilkan data 

keluhan sampah kota Makassar 

secara offline. 

5. 

Azis 

2018 
Ya Android 

Sistem monitoring pasien oleh 

dokter pada rumah sakit berbasis 

Android. 

6. 

Listiawan 

2019 
Ya Multiplatform 

Prototype sistem monitoring 

pasien menggunakan 

progressive web apps yang 

mampu diakses secara offline 

tanpa jaringan internet apabila 

sistem telah di akses secara 

online sebelumnya. 
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2.2    Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang 

menggunakan komputer biasa disebut sistem informasi berbasis komputer 

(Computer Based Information Systems atau CBIS). Istilah sistem informasi lebih 

sering dipakai tanpa embel-embel berbasis komputer walaupun dalam 

kenyataannya komputer merupakan bagian yang penting. Ada beberapa macam 

definisi sistem informasi yaitu menurut Alter (1992), sistem informasi adalah 

kombinasi antar prosedur kerja, informasi,orang, dan teknologi informasi yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi . Menurut Bornar 

dan Hopwood (1993), sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk 

informasi yang berguna. Menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins (1990), sistem 

informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas 

sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk 

menghimbau, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi 

keluaran kepada para pemakai. (Kadir, 2014). 

 

2.2.2 Monitoring 

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan 

indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/ program 

sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ 

kegiatan itu selanjutnya. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan 
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sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan 

berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu 

yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring 

akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran 

dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan 

umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses 

berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil 

manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk 

mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. (Malik, 2005). 

 

2.2.3 Status Pasien 

Status pasien merupakan bagian dari rekam medis pasien selama pasien 

dirawat inap. Rekam medis adalah alat yang ampuh yang memungkinkan dokter 

yang merawat untuk mencatat riwayat kesehatan pasien dan mengidentifikasi 

masalah atau pola yang dapat membantu menentukan jalannya perawatan 

kesehatan. Tujuan utama dari catatan medis adalah untuk memungkinkan dokter 

untuk memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas kepada pasien mereka. 

Yang dimana terdapat keterangan tersebut berisi tentang identitas, namnesa, 

penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis 

yang diberikan kepada pasien maupun pengobatan yang dirawat inap (College of 

Physicians and Surgeons of Ontario, 2012). 
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2.2.4 Responsif Web Design 

Responsif Web Design adalah suatu keadaan sebuah halaman web yang 

tampilannya akan cocok, rapi dan tetap enak dilihat jika diakses dari perangkat 

apapun dengan resolusi layar yang berbeda. (LePage, 2019). 

2.2.5  Progressive Web Apps 

Progressive web apps merupakan metode pengembangan perangkat lunak 

terbaru yang memungkinkan pengguna merasakan pengalaman menggunakan 

aplikasi mobile melalui browser. Teknologi ini diciptakan karena adanya dilema 

para pemilik situs dan layanan online pada pilihan mengembangkan mobile web 

atau mobile apps. Mobile web kelebihannya adalah proses pembuatannya lebih 

cepat dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui browser baik 

melalui notebook, personal computer maupun melalui mobile device. Sedangkan 

mobile apps kelebihannya adalah fitur yang disediakan lebih kaya, lebih interaktif, 

tetapi pada aplikasi mobile apps, pengguna perlu melakukan installasi pada device 

mobile yang digunakan sehingga perlu space, perlu melakukan update dan 

membutuhkan koneksi data serta kapasitas memori pada device yang cukup untuk 

menjalankan aplikasi tersebut. (Sidharta, 2017). Gambar 2.1 merupakan gambaran 

dari skema aplikasi menggunakan pwa. 
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Gambar 2.1 Skema Aplikasi Menggunakan PWA 
 

2.2.6  Fitur Add to Homescreen pada Progressive Web Apps 

Add to homescreen disebut sebagai prompt instal aplikasi web, 

memudahkan pengguna untuk menginstal Aplikasi Web Progresif Anda di 

perangkat seluler atau dekstop. Setelah pengguna menerima konfirmasi, PWA 

Anda akan ditambahkan ke peluncur mereka, dan itu akan berjalan seperti aplikasi 

yang diinstal lainnya. (LePage, 2019) 

 

2.2.7  Fitur Cache API pada Progressive Web Apps 

Cache API adalah sistem untuk menyimpan dan mengambil permintaan 

jaringan dan respons yang sesuai. Ini mungkin permintaan dan tanggapan reguler 

yang dibuat saat menjalankan aplikasi Anda, atau mereka dapat dibuat hanya 

untuk tujuan menyimpan beberapa data dalam cache. 

API Cache dibuat untuk memungkinkan Pekerja Layanan untuk melakukan 

cache permintaan jaringan sehingga mereka dapat memberikan tanggapan yang 

sesuai bahkan saat offline. Namun, API juga dapat digunakan sebagai mekanisme 

penyimpanan umum. (Scales, 2019). 
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2.2.8  Fitur IndexedDB pada Progressive Web Apps 

IndexedDB adalah sistem basis data transaksional, seperti RDBMS berbasis 

SQL. Namun, tidak seperti RDBMSes berbasis SQL, yang menggunakan tabel 

kolom tetap, IndexedDB adalah database berorientasi objek berbasis JavaScript. 

IndexedDB memungkinkan Anda menyimpan dan mengambil objek yang 

diindeks dengan kunci ; objek apa pun yang didukung oleh algoritma klon 

terstruktur dapat disimpan. Anda perlu menentukan skema database, membuka 

koneksi ke database Anda, dan kemudian mengambil dan memperbarui data 

dalam serangkaian transaksi . IndexedDB adalah cara bagi Anda untuk terus 

menyimpan data di dalam browser pengguna.Karena memungkinkan Anda 

membuat aplikasi web dengan kemampuan kueri yang kaya terlepas dari 

ketersediaan jaringan, aplikasi ini dapat berfungsi baik online maupun 

offline. IndexedDB berguna untuk aplikasi yang menyimpan sejumlah besar data 

(misalnya, katalog DVD di perpustakaan peminjaman) dan aplikasi yang tidak 

memerlukan konektivitas internet terus-menerus untuk bekerja (misalnya, klien 

email, daftar tugas, dan buku catatan). (Walton, 2019). 

 


