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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

  Fredialto Mario De Deus (2018), membangun sebuah aplikasi notifikasi 

penjadwalan pasien rawat jalan yang dapat membantu masyarakat dalam 

mendapatkan informasi jadwal pelayanan rawat jalan, pada sistem ini pasien 

rawat jalan tidak dapat melihat status antrian sebelum melakukan pendaftaran 

pemeriksaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Pamudita Saputri (2018) dalam  skripsi 

yang berjudul “Aplikasi Informasi Antrian Pelayanan Pasien Rawat Jalan Di 

Poliklinik Berbasis Android (Studi Kasus: RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten)” 

pada sistem antrian ini, Pasien tidak dapat melihat riwayat kunjungan 

pemeriksaan pasien itu sendiri, dan pada sistem ini pengunjung tidak mengetahui 

kapan jam pemeriksaan pengunjung tersebut, pengunjung hanya mengetahui 

jadwal jam praktik dokter. 

 Heri Rumboko (2017), membuat aplikasi pendaftaran pasien berbasis web 

mobile di Klinik Ghalan Kotagede Yogyakarta yang  akan membantu  pengunjung 

untuk  mendaftar  pemeriksaan  maupun  fisioterapi, pada sistem ini  

Pengunjung  harus  mendaftar pada  hari H pemeriksaan, dan Pengunjung harus 

melakukan  daftar ulang satu jam sebelum periksa.  

  Sedangkan  penelitian yang akan dibuat ini, membuat aplikasi antrian 

pasien  rawat  jalan  yang ditujukan  untuk pasien yang melakukan  pemeriksaan 
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pada Dokter umum, Pengunjung dapat melihat status antrian sebelum melakukan 

pendaftaran, Pasien  dapat melihat riwayat kunjungan pemeriksaan pasien itu 

sendiri, Pengunjung dapat memilih tanggal pemeriksaan sesuai dengan jadwal 

dokter, dan pada aplikasi  ini pengunjung dapat melihat jadwal Dokter umum 

yang bekerja. 

Tabel 2.1 perbandingan penelitian sebelumnya 

No Nama 

Pengarang 

Judul Bahasa 

Pemograman 

Keterangan 

1 Fredialto Mario 

De Deus 

(2018) 

Implementasi 

Teknologi Api 

Whatsapp pada 

Aplikasi  

Penjadwalan 

Rawat  jalan  

Bebbasis Web 

 

PHP, database 

Mysql ,  

Framework Yii 

dan API 

Whatsapp 

- Menampilkan 

notifikasi 

penjadwalan pasien 

rawat jalan 

- pasien rawat jalan 

tidak dapat melihat 

status antrian 

sebelum melakukan 

pendaftaran 

pemeriksaan.  

2 Pamudita  

Saputri (2018)   

Aplikasi 

Informasi Antrian  

Pelayanan Pasien  

Rawat jalan di 

Poliklinik 

Berbasis Android. 

(Studi Kasus : 

RSUP dr.Soeradji 

Tirtonegoro 

Klaten) 

Java(Android), 

C++, Java, Perl, 

PHP, Python, 

TCL, database 

Mysql 

  

 

- Menampilkan 

Informasi Antrian 

Pelayanan pasien 

rawat jalan 

- tidak mengetahui 

kapan jam 

pemeriksaan pasien 

tersebut, pasien 

hanya mengetahui 

jadwal jam praktik 
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dokter. 

3 Heri 

Rumboko 

(2017) 

 

Sistem Informasi 

Pendaftaran 

Pasien Berbasis 

Web Mobile  

PHP, HTML, 

Bootstrap, 

database 

Mysql 

 

- Menampilkan 

sistem informasi 

pendaftaran pasien 

berbasis web mobile. 

- Pasien harus  

mendaftar  pada  hari  

H  pemeriksaan,  dan  

Pasien harus 

melakukan  daftar  

ulang  satu  jam  

sebelum  periksa. 

4 Usulan (2018) 
Aplikasi Antrian 

Pasien Rawat 

Jalan Berbasis 

Web pada 

pemeriksaan 

Dokter Umum 

dengan 

menggunakan 

Metode FCFS 

(First Come First 

Served) studi 

kasus (RSI 

Hidayatullah) 

 

PHP,  

Framework 

Codeigniter, 

database 

Mysql, dan 

Java(Android),  

 

 

- Sistem Informasi 

antrian pasien rawat 

jalan pada 

pemeriksaan Dokter 

umum 

- menampilkan daftar 

antrian sebelum 

melakukan 

pendaftaran 

pemeriksaan. 

- menampilkan 

tanggal, jadwal jam 

praktik dokter dan 

jam pemeriksaan 

pasien tersebut, Satu 

kali pendaftaran 

untuk satu kali 

pemeriksaan 
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2.2. Dasar Teori 

1.2.1 Antrian 

 Antrian adalah barisan orang maupun barang yang menunggu untuk 

diproses. Antrian diproses secara sekuensial, dengan sistem itu orang maupun 

barang yang datang pertama akan diproses terlebih dahulu sesuai dengan metode 

yang di terapkan pada sebuah sistem antrian tersebut. Antrian ini bisa ditemukan 

di berbagai bidang pelayanan publik, salah satu contohnya adalah pelayanan 

kesehatan.  

Antrian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah suatu proses yang 

berhubungan dengan suatu kedatangan seseorang untuk mendapatkan suatu 

fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu antrian dan pada akhirnya 

meninggalkan fasilitas tersebut. Jadi, sistem antrian merupakan himpunan 

pelanggan, pelayan dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan 

dan pemrosesan masalahnya pada suatu antrian tersebut. 

2.2.2 PHP 

 PHP adalah sebuah bahasa pemograman yang berjalan dalam sebuah web-

server(server side). PHP diciptakan oleh programmer unix dan peri yang bernama 

Rasmus Lerdoft pada bulan Agustus – September 1994. Pada awalnya, Rasmus 

mencoba menciptakan sebuah script dalam website pribadinya dengan tujuan 

untuk memonitor siapa saja yang mengunjungi websitenya.  

 Pada awal PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs 

personal). Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 
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menamakannya PHP/FI pada sekitar tahun 1995, dan diperkenalkan kepada 

beberapa programmer pemula dengan alasan bahasa yang digunakan oleh PHP 

cukup sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya Rasmus menulis ulang PHP 

dengan bahasa C untuk meningkatkan kecepatan aksesnya. 

 Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang berasal dari 

halaman website oleh browser. Berdasarkan URL atau alamat website dalam 

jaringan internet, browser akan menemukan sebuah alamat dari webserver, 

mengidentifikasi halam yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi 

yang dibutuhkan oleh webserver. 

2.2.3 Framework Codeigniter 

Framework Codeigniter adalah sebuah  framework php yang bersifat Open 

source dan menggunakan metode MVC (Model, View, Controller). Codeigniter 

bersiat free alias tidak berbayar, framework codeigniter di buat dengan tujuan 

sama seperti framework lainnya yaitu untuk memudahkan developer atau 

programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus 

membuatnya dari awal dengan menuliskan sintax program yang sama berulang-

ulang. Hal ini memiliki kegunaan untuk menghemat waktu dan terciptanya source 

code yang bersih dan terstruktur. 

MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama 

menjadi tiga komponen yaitu Model, View dan Controller. 

1. Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan 

atau manipulasi database. Semua instruksi yang berhubungan dengan 

pengolahan database di letakan di dalam model 
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2.  View merupakan bagian yang menangani halam user interface atau halaman 

yang muncul pada user. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view 

untuk memisahkannya dengan controller dan model sehingga memudahkan 

web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. 

3. Controller merupakan kumpulan intruksi aksi yang menghubungkan model 

dan view, jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung, 

dari view kemudian controller yang mengolah intruksi. 

2.2.4 MYSQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan  

sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia 

sebagai perangkat lunak gratis dibawa lisensi GNU General Public Licence 

(GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus 

dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

 MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama 

dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah 

sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan 

pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan 

mudah secara otomatis. 

2.2.5 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 
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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. 

2.2.6 First Come First Served 

 First Come First Served (FCFS) adalah sebuah metode antrian dimana 

antrian ini melakukan proses penyelesaian dengan cara yang tiba lebih dahulu 

akan di layani lebih dahulu tetapi jika  ada proses yang tiba pada waktu yang 

sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan nomor dalam antrian 

dan proses pada antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di 

depannya selesai. Setiap proses nomor antrian yang berada pada status ready di 

masukan kedalam FCFS (First Come First Served)  queue dan akan di proses 

sesuai dengan nomor antrian. 
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Dibawah ini merupakan contoh proses penukaran waktu pemeriksaan. 

Tabel 2.2 Penukaran waktu pemeriksaan 

 

 

Tabel 2.3 Kondisi Data Antrian baru 

No 

Antrian 
Nama Pasien 

Waktu 

Kedatangan 

Waktu 

Pemeriksaan 

002 Nama Pasien 2 9:40 9:40 

001 Nama Pasien 1 9:43 9:45 

003 Nama Pasien 3 9:45 9:50 

004 Nama Pasien 4 9:50 9:55 

 

Penukaran posisi antrian pemeriksaan untuk mempercepat waktu 

pengeksekusian data yang sudah berada pada status ready yang akan di eksekusi 

terlebih dahulu, dengan catatan nomor antrian yang sudah ada status ready yang 

mendekati data antrian yang siap di eksekusi namun belum datang yang akan di 

ganti dengan antrian dengan status ready, ketika terjadi penukaran data maka akan 

muncul notifikasi pemeritahuan perubahan jadwal hanya pada dua data pasien RSI 

Hidayatullah 

 

No 

Antrian 

Nama Pasien Waktu 

Kedatangan 

Waktu 

Pemeriksaan 

001 Nama Pasien 1 9:43 9:40 

002 Nama Pasien 2 9:40 9:45 

003 Nama Pasien 3 9:45 9:50 

004 Nama Pasien 4 9:50 9:55 
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2.2.7 RSI Hidayatullah 

RSI Hidayatullah adalah sebuah Rumah sakit di Yogyakarta yang terlatak 

di jl.Veteran No. 184, pandeyan, umbulharjo,kota Yogyakarta. RSI Hidatullah 

merupakan salah satu rumah sakit yang sangat mementingkan pelayanan akan 

kepuasan pelanggan, pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah RSI Hidayatullah, dimana jumlah 

pasien rawat jalan pada pemeriksaan Dokter Umum  yang datang untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan setiap harinya tidak selalu sama. 

  Di RSI Hidayatullah sendiri terdapat dua Poli Umum dan memiliki 

delapan Dokter Umum, dalam satu Poli Dokter Umum ada empat Dokter Umum 

yang bertugas dalam dua kali 24 jam yang saling bergantian, dimana setiap 

Dokter Umum tersebut memiliki waktu bertugas selama enam jam. Di rumah sakit 

tersebut, proses antrian yang sudah berjalan saat ini masih menggunakan antrian 

manual yaitu setiap pengunjung yang datang ke RSI Hidayatullah akan 

mengambil nomor antrian secara manual di RSI Hidayatullah. Dalam situasi 

seperti itu, akan terjadi penumpukan pengunjung yang akan menimbulkan 

peningkatan antrian untuk dilayani.  

 Peningkatan antrian di RSI Hidayatullah banyak ditemukan pada pasien 

pemeriksaan Dokter umum, Permasalahan pada sistem antrian manual di RSI 

Hidayatullah tersebut cenderung tidak efektif karena pengunjung yang mendaftar 

tidak mengetahui waktu memperoleh pelayanan medis dengan tepat di RSI 
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Hidayatullah, Keadaan ini menyebabkan banyaknya waktu pengunjung yang 

terbuang hanya untuk mengantri, Ruang tunggu yang terbatas juga menyebabkan 

ketidaknyamanan jika banyak pasien rawat jalan yang melakukan antria untuk 

mendapat pelayanan medis di RSI Hidaytullah. 
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