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1 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang PDAM Batul pernah dilakukan oleh Agus 

Wahyudi(2010). Sistem yang dibuat yaitu Sistem Informasi Pembayaran 

Rekening Air, dalam sistem tersebut dibuat menggunakan teknologi MySQL 

sebagai  dan Database sebagai penyimpanan data agar pencatatan setiap 

pembayaran rekening air dapat dikelola dengan baik. 

Penelitian tentang pemanfaatan web service pernah dilakukan oleh Boggy 

M Setiawan(2017). Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi Donor Darah yang 

digunakan untuk mengelola data pendonoran darah, aplikasi ini memanfaatkan 

fungsi Date and Time Query dari MySQL dimana dengan fungsi tersebut dapat 

digunakan untuk memanipulasi tanggal dan waktu. 

Penelitian tentang memanfaatkan web service juga pernah dilakukan oleh 

Niko Radino(2017). Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi rekam medik 

dari Apotek dan Klinik Panesha Yogyakarta, aplikasi ini berguna bagi dokter, 

perawat dan pasien untuk dapat melihat data yang berada dalam sistem sehingga 

data rekam medik dari pasien dapat dikelola dengan baik. 

Penelitian tentang memanfaatkan web service juga pernah dilakukan oleh 

Shinta Saptarini(2017). Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi E-Commerce 

yang memanfaatkan teknologi REST(Representational State Transfer) sebagai 

tempat untuk pertukaran data dari client ke server maupun sebaliknya.
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Adapun perbandingan beberapa pustaka yang digunakan sebagai referensi 

pada penelitian ini adalah : 

 

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 

Nama 

Peneliti 

Objek Teknologi Bahasa 

Pemrograman 

Interface 

Agus 

Wahyudi 

(2010) 

PDAM 

Bantul 

MySQL, 

Database 

PHP Sistem 

Informasi 

Pembayaran 

Rekening Air  

Boggy M 

Setiawan 

(2017) 

Pendonor 

Darah 

Web Service, 

Android, 

Date and Time 

Query, Client-

Server 

Java, PHP Aplikasi 

Android 

Pendaftaran 

Donor Darah  

Niko 

Radino 

Wiguna 

Brata 

(2017) 

Apotek dan 

Klinik Panesha 

Yogyakarta 

Web Service, 

Android, 

Client-Server 

PHP, HTML 5, 

Javascript 

Aplikasi 

Android 

Rekam Medik 

Shinta 

Saptarini 

(2017) 

E-Commerce Web Service, 

REST API, 

Android, 

Client-Server 

Java, PHP Aplikasi  

E-Commerce 

(Usulan) 

 (2020) 

PDAM Bantul Web Service,  

REST API, 

Firebase 

Cloud 

Messaging, 

Android, 

Client-Server 

Java, PHP Aplikasi 

Pelayanan Air 
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2.2 Dasar Teori 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan 

diatas maka dasar teori yang didapatkan sebagai berikut : 

2.1.1 Web Service 

Web service adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interaksi yang bisa beroperasi machine-to-machine di atas jaringan. 

Web service mempunyai alat penghubung yang diuraikan di dalam format 

machine-processable (secara spesifik WSDL). Sistem lain saling berhubungan 

dengan web service di dalam cara yang ditentukan oleh deskripsinya yang 

menggunakan pesan SOAP, secara khas disampaikan menggunakan HTTP dengan 

XML serialization, bersama dengan standar lain yang terkait dengan web (Booth, D. 

et al, 2004). 

Web service berbeda interaksinya dengan website biasa, dimana jika pada 

website biasa client melakukan request dan akan secara langsung website akan 

melakukan response yang berupa menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh 

client, sedangkan pada web service hubungan antara client dan server tidak terjadi 

secara langsung. 

Hubungan antara client dan server dijembatani oleh file web service dalam 

format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditanggani tidak secara 

langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut sebagai web 

service. Peran dari web service ini akan mempermudah distribusi sekaligus 
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integrasi database yang tersebar di beberapa server sekaligus (Kurniawati, Rachel 

dkk, 2015). 

2.2.1 REST 

REST merupakan akronim dari Representational State Transfer, dan jika 

dibandingkan dengan protokol-protokol lainnya seperti SOAP atau XML-RPC, 

REST lebih diartikan sebagai seperangkat prinsip daripada sebagai protokol. 

REST adalah seperangkat ide tentang bagaimana data dapat ditransfer dengan 

lancar. REST mengambil keuntungan besar dari fitur-fitur yang ada pada HTTP 

(Suwignyo dkk, 2015). 

Menurut Pautasso (2008), metode REST didasari oleh empat prinsip utama 

teknologi yaitu :  

- Resource identifier melalui URI (Uniform Resource Identifier), REST web 

service mencari sekumpulan sumber daya yang mengidentifikasi interakdi 

antar client.  

- Uniform Interface , sumber daya yang dimanipulasi CRUD ( Create, Read, 

Update, Delete) menggunakan operasi PUT, GET, POST, dan DELETE.  

- Self-descriptive message, sumber daya informasi tidak terikat, sehingga 

dapat mengakses berbagai format konten (HTML, XML, PDF, JPEG, 

Plain Text dan lainnya). Metadatapun dapat digunakan.  

- Stateful intetactions melalui hyperlinks, setiap interaksi dengan suatu 

sumber daya bersifat stateless, yaitu request messages tergantung jenis 

kontennya. 
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2.2.2 API 

API merupakan software interface yang terdiri atas kumpulan instruksi 

yang disimpan dalam bentuk library dan menjelaskan bagaimana agar suatu 

software dapat berinteraksi dengan software lain. Penjelasan ini dapat 

dicontohkan dengan analogi apabila akan dibangun suatu rumah. Dengan 

menyewa kontraktor yang dapat menangani bagian yang berbeda, pemilik rumah 

dapat memberikan tugas yang perlu dilakukan oleh kontraktor tanpa harus 

mengetahui bagaimana cara kontraktor menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dari 

analogi tersebut, rumah merupakan software yang akan dibuat, dan kontraktor 

merupakan API yang mengerjakan bagian tertentu dari software tersebut tanpa 

harus diketahui bagaimana prosedur dalam melakukan pekerjaan tersebut(Reddy, 

Martin, 2011). 

2.2.3 Firebase Cloud Messaging (FCM) 

Firebase Cloud Messaging (FCM) adalah solusi pengiriman pesan lintas 

platform yang memungkinkan Anda mengirimkan pesan dengan tepercaya tanpa 

biaya. Dengan FCM, Anda dapat memberi tahu aplikasi klien bahwa email baru 

atau data lainnya tersedia untuk disinkronkan. Anda dapat mengirim pesan 

notifikasi untuk mendorong interaksi kembali dan retensi pengguna. 

2.2.4 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian 
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dari Bahasa Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - 

Desember 1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran-data. 

2.2.5 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencangkup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang 

baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel atau smartphone. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentukkam Open Handset Alliance, konsorsium dari 

34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.(Safaat H, Nazruddin. 

2012) 

2.2.6 PDAM Kabupaten Bantul 

PDAM Bantul yang merupakan badan penyedia layanan distribusi air di 

wilayah Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah di 

Kabupaten Bantul, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul 

mempunyai tugas dan fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. 

Fungsi sosial yaitu melayani kebutuhan dasar masyarakat dalam penyediaan air 

http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
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bersih, sedangkan fungsi ekonomi yaitu dituntut untuk berpola fungsi ekonomi 

perusahaan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan yaitu mencukupi kebutuhan 

air bersih kepada masyarakat, PDAM Bantul mempunyai visi dan misi perusahaan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Visi, Misi dan Sasaran Perusahaan 

VISI Visi dari PDAM Bantul: "Mcnjadi Perusahaan yang 

Mandiri dan Prefesional" Penjelasan visi: 

- Menjadi perusahaan yang mandiri, artinya dapat 

melakukan kegiatan operasional dengan 

memanfaatkan potensi dan sumber daya yang 

tersedia secara optimal. 

- Menjadi perusahaan yang sehat dalam arti 

kinerjanya, baik dalam aspek keuangan, 

operasional dan administrasinya. 

- Menjadi perusahaan yang profesional artinya 

dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada pelanggan. 

MISI - Melayani kebutuhan air bersih yang memenuhi 

persyaratan kesehatan sebagai pendukung utama 

sarana dasar pemukiman bagi masyarakat. 

- Mengembangkan perusahaan agar dapat berperan 

sebagai BUMD yang sehat di daerah otonomi 

Kabupaten Bantul 

- Menunjang pembangunan daerah dengan 

memberikan kontribusi kepada pemerintah 
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daerah Kabupaten Bantul 

- Mengutamakan pelayanan yang memuaskan 

kepada masyarakat agar dapat mendukung 

pembangunan. 

- Membangun perusahaan yang mempunyai 

akuntabilitas, transparansi dan demokratis yang 

baik. 

SASARAN 

PERUSAHAAN 

- Mengelola sarana penyediaan air bersih di 

wilayah Kabupaten Bantul. 

- Menangani dan melayani kebutuhan air bersih 

perumahan, pemukiman niaga, industri dll. yang 

berada di wilayah Kabupaten Bantul dan 

sekitarnya. 

- Mengemban dua fungsi yaitu fungsi sosial dan 

fungsi ekonomi perusahaan. 

- Bekerja sama dengan masyarakat melalui 

kemitraan atas dasar saling menguntungkan. 

- Meningkatkan kualitas SDM perusahaan agar 

menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berguna bagi perusahaan, 

masyarakat dan Negara. 

2.2.7 SIAP PRIMA 

SIAP PRIMA yang merupakan kependekan dari “Sistem Informasi 

Aplikasi Pelayanan Pengaduan Rekening Informasi lain Melalui Android”, SIAP 

PRIMA merupakan salah satu layanan informasi yang dimiliki oleh PDAM 

Kabupaten Bantul. Dalam aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur utama, 

diantaranya :  
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A. Melakukan pendaftaran pasang baru 

Dibawah ini merupakan prosedur pendaftaran baru yang digunakan oleh pihak 

PDAM Kabupaten Bantul. 

1. Pemohon dapat datang langsung ke kantor PDAM PUSAT atau kantor Unit 

PDAM di wilayah masing-masing untuk mengisi formulir pendaftaran dan 

menyerahkan foto copy KTP, Rek listrik dan nomor telpon/HP 

2. Kemudian petugas survey akan melakukan peninjauan alamat lokasi yang 

diajukan untuk menentukan dapat dan tidaknya dilayani dengan kondisi 

perpipaan PDAM yang ada. Hasil survey atau RAB akan diinformasikan 

kepada pemohon termasuk bila ada tambahan biaya akan diikut sertakan 

dalam RAB tersebut. Tambahan biaya meliputi antara lain: 

- Perpipaan dan asesoris bila kebutuhan pipa lebih dari 1 meter 

- Tambahan biaya pengerjaan/pemasangan diluar paket 

- Biaya penyeberangan Jalan (Crossing) atau gorong-gorong 

3. Selanjutnya pemohon melakukan pembayaran serta menandatangani surat 

pernyataan bermaterai Rp. 6000. 

4. Setelah sambungan rumah terpasang, pelanggan akan menerima surat 

pemberitahuan pembayaran rekening air dari PDAM Kabupaten Bantul. 

5. Pembayaran Rekening Air dapat dilayani dari tgl 1 s.d 20 setiap bulannya 

antara lain di:  

- Kantor Pusat PDAM Kabupaten Bantul 

- BANK BRI dan ATM BRI 
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- PT. POS di seluruh Indonesia 

- PD.BPR. BANK BANTUL 

- Loket2 yang bekerja sama dengan PDAM BANTUL 

Batas pembayaran tanggal 20 setiap bulannya, jika tanggal 20 jatuh pada hari 

libur pembayaran diberi kelonggaran 1 hari setelah hari libur. 

B. Melihat tagihan rekening air 

Dalam tagihan rekening air terdapat informasi penggunaan air dan biaya yang 

dibayarkan oleh pelanggan kepada pihak PDAM Kabupaten Bantul, informasi 

tersebut meliputi standar awal, standar akhir, biaya penggunaan air, denda, biaya 

segel, angsuran air, angsuran non air, jumlah tagihan, status bayar dan tanggal 

bayar. 

C. Mengirimkan pengaduan 

Dalam pengaduan pelanggan terdapat sebuah formulir, dalam formulir 

pengaduan tersebut pelanggan mengisi pengaduan yang ada dan mengirimkan 

foto pengaduan. 

D. Melihat informasi gangguan air 

Dalam informasi gangguan air pelanggan terdapat informasi mengenai 

gangguan air PDAM Kabupaten Bantul diantaranya wilayah yang terdampak 

gangguan air, hari, tanggal, estimasi waktu perbaikan, gangguan yang terjadi, 

alternatif dan penanganan. 


