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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait aplikasi 

antrian, antara lain sebagai berikut : 

Puspa Setia Pratiwi, Andri Lestari (2013), pada penelitiannya menghasilkan 

sebuah sistem e-prescribing yang berfungsi sebagai pembuatan resep secara digital, 

pencatatan obat dan penyakit di apotek klinik. 

Tata Sutabri, Dian Herdi Yanto (2015), pada penelitiannya membuat 

aplikasi e-prescribing di Rumah Sakit Haji Jakarta dengan cara dokter menuliskan 

resep obat untuk pasien menggunakan digital pen, setelah selesai tulisan tersebut 

disimpan ke program aplikasi, yang akan mengkalibrasi tulisan manual dokter 

tersebut ke bentuk format digital, dan langsung terkirim ke apoteker.  

Dian Rakasiwi, Ria Arafiyah, Fariani Hermin Indiyah (2018), Cara kerja 

sistem ini adalah dokter akan menginput obat-obatan yang dibutuhkan untuk 

memulihkan kondisi pasien pada halaman web, kemudian resep yang telah diinput 

oleh dokter akan terintegrasi dengan apoteker sehingga apoteker dapat langsung 

mengetahui obat apa saja yang harus diracik tanpa perlu menunggu pasien yang 

menyerahkan resep dokter terlebih dahulu di Rumah Sakit Gigi dan Mulut TNI-AU 

Jakarta. 

Rina Alfah, Try Viananda Nova Megariani, Rusdina (2018), pada penelitian 

ini dengan membuat aplikasi E-Prescribing dengan barcode system dengan 
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menggunakan Development Tools Power Builder dan database sybase pada rumah 

sakit Pertamina Tanjung. 

Asep Budiman Kusdinar, Muhammad Irfan (2018), pada implementasi web 

ini menggunakan model terstruktur yaitu model yang menggambarkan kondisi 

entitas-entitas tertentu secara teratur tahap demi tahap secara sistematis sehingga 

dapat diterapkan dalam bahasa pemrograman dan basis data yang juga terstruktur. 

Implementasi Web Resep Elektronik ini sudah digunakan Di Lingkungan Rumah 

Sakit Besar Di Kota Sukabumi. 

Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian ini. Beberapa kelebihan dan kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian sebelumnya akan di kaji sesuai kondisi di RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten, sehingga didapat hasil yang lebih baik.  

Tinjauan pustaka secara rinci dapat dilihat pada tabel perbandingan 

penelitian pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Penelitian 

Peneliti Judul Objek/ 

Metode/ 

Teknologi 

Bahasa Pemrograman/ 

Database 

Puspa Setia 

Pratiwi, Andri 

Lestari (2013) 

E-Prescribing : Studi Kasus 

Perancangan dan Implementasi 

Sistem Resep Obat Apotik Klinik 

- PHP dengan framework  

CodeIgniter, 

Phpmyadmin 

Tata Sutabri, Dian 

Herdi Yanto 

(2015) 

Implementasi Aplikasi E-

Prescribing Menggunakan Digital 

Pen Pada Rumah Sakit Haji Jakarta 

Rumah Sakit 

Haji Jakarta / 

Digital Pen 

PHP, MySQL 
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Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Penelitian Lanjutan 
Peneliti Judul Objek/ 

Metode/ 

Teknologi 

Bahasa 

Pemrograman/ 

Database 

Dian Rakasiwi, 

Ria Arafiyah, 

Fariani Hermin 

Indiyah (2018) 

Rancang Bangun Sistem Electronic 

Prescribing Dokter dengan 

Menggunakan Codeigniter 

Rumah  Sakit  

Gigi  dan 

Mulut  TNI-

AU Jakarta 

PHP dengan 

framework  

CodeIgniter, MySQL 

Rina Alfah, Try 

Viananda Nova 

Megariani, 

Rusdina (2018) 

Sistem E – Prescribing Dan 

Barcode System Untuk Resep Obat 

di Rumah Sakit 

RS Pertamina 

Tanjung / 

Barcode 

System 

Development Tools 

Power Builder, 

Sybase 

Asep Budiman 

Kusdinar, 

Muhammad Irfan 

(2018) 

Implementasi Model Terstruktur 

Pada Resep Elektronik Berbasis 

Web 

Rumah Sakit 

Besar di kota 

Sukabumi 

PHP, MySQL 

Usulan Peneliti Implementasi Modul E-Prescribing 

Rumah Sakit (Studi kasus : RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro) 

RSUP dr. 

Soeradji 

Tirtonegoro 

Klaten 

PHP dengan 

framework  Yii, 

MySQL Enterprise 

Edition 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. E-Prescribing RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit di RSUP dr.Soeradji 

Tirtonegoro Klaten dilakukan secara mandiri sejak tahun 2015, dan Modul E-

Prescribing (Electronic Prescribing) ini adalah salah satu modul dari SINERGIS 

(Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terintegrasi RSUP dr. Soeradji 
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Tirtonegoro) yang dikembangkan pada tahun 2019. Implementasi modul e-

prescribing RSUP dr. Soeradji Tirtoengoro merupakan salah satu perwujudan dan 

transformasi proses peresepan obat secara manual ke proses peresepan berbasis 

elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih 

spesifik bahwa sistem e-prescribing yang diimplementasikan mempunyai ruang 

lingkup peresepan secara elektronik yang mengacu kepada alur bisnis proses di 

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

Teknis dari modul E-Prescribing yang diimplementasikan ini, Dokter dapat 

melihat riwayat resep obat pasien pada kunjungan sebelumnya, kemudian membuat 

resep obat jadi maupun resep obat racikan secara elektronik yang dihubungkan 

dengan ketersediaan obat, sehingga resep langsung bisa terbaca di apotek farmasi 

untuk dilakukan verifikasi obat oleh Apoteker. Modul e-prescribing akan 

mempercepat pemberian resep obat dan meminimalisir kesalahan pembacaan resep 

obat oleh apoteker. Aplikasi ini akan menghasilkan laporan berdasarkan kebutuhan. 

2.2.2. E-Prescribing 

Menurut Menurut Ika Susanti (2013) Resep adalah permintaan tertulis dari 

seorang dokter yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku kepada apoteker untuk menyiapkan atau meracik obat serta menyerahkan 

obat tersebut kepada pasien. 

Menurut Pratiwi P.S. dan Lestari A. (2013) E-prescribing adalah resep yang 

ditransmisikan menggunakan media elektronik untuk menggantikan tulisan tangan, 

yang menghubungkan berbagai informasi antara dokter, alat pembuat resep 

elektronik, dan apotek baik secara langsung ataupun tidak langsung. E-prescribing 
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tidak hanya mentransmisikan informasi secara dua arah antara dokter dengan alat 

pembuat resep elektronik tetapi juga menggabungkan system catatan elektronik 

kesehatan yaitu yang dikenal dengan HER (Electronic Health Record) System. 

Sistem catatan kesehatan elektronik ini bertujuan untuk membantu pasien dalam 

merencanakan pengobatan lebih lanjut, informasi tentang riwayat pengobatan 

sebelumnya, dosis obat yang digunakan, alergi, dan efek dari obat yang dikonsumsi. 

Dalam sistem e-prescribing terdapat dua pilihan sistem yang dapat digunakan yaitu 

sistem Stand-alone dan Sistem HER dengan modul e-prescribing yang terintegrasi. 

Menurut SK Menteri Kesehatan Nomor 1027 Medical error adalah kejadian 

yang sudah merugikan pasien akibat kesalahan pemakaian obat, selama dalam masa 

penanganan oleh tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat kita cegah. Apoteker 

harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan 

(medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam 

menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya 

hal tersebut. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan 

lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang 

rasional. 

2.2.3. PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut M. Rudyanto Arief (2011, hal. 43) PHP (Hypertext Preprocessor) 

adalah bahasa server-slide scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat 

halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side scripting maka 

sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server kemudian hasilnya 

dikirimkan ke browser dalam format HTML. Dengan demikian kode program yang 
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ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user sehingga keamanan halaman web 

lebih terjamin. PHP dirancang untuk membentuk halaman web yang dinamis, yaitu 

halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan 

terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. 

Menurut Valade (2004, hal. 16), PHP dapat berkembang sangat cepat karena 

memiliki banyak kelebihan, antara lain sebagai berikut: 

1. cepat, karena kode PHP tertanam dalam HTML, sehingga memiliki respons 

yang lebih cepat. 

2. tidak mahal, karena PHP tersedia secara gratis dan bebas digunakan oleh siapa 

saja. 

3. mudah digunakan, PHP berisi banyak fitur-fitur khusus dan fungsi yang 

dibutuhkan untuk membuat halaman web dinamis. 

4. dapat berjalan di berbagai sistem operasi, Windows, Linux, Mac OS, dan 

turunan dari Unix. 

5. dukungan tersedia secara luas, banyak pengguna yang memberikan dukungan 

secara gratis melalui email dan forum. 

6. aman, karena kode PHP tidak terlihat saat dieksekusi dan hanya menghasilkan 

HTML. 

7. dirancang untuk mendukung database, PHP memang dirancang untuk 

berinteraksi dengan database. 

8. open source, lisensi open source memungkinkan programmer untuk 

memodifikasi software PHP agar sesuai dengan kebutuhan.  
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2.2.4. Framework (Kerangka Kerja) Yii 

Menurut Badiyanto dan Yosef Murya (2018, hal. 2) Framework secara 

sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi/prosedur-prosedur dan 

class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programer, tanpa harus 

membuat fungsi atau class dari awal. 

Menurut Badiyanto (2016, hal. 9) Yii adalah framework (kerangka kerja) 

PHP berbasis-komponen, dan kinerja terbaik untuk pengembangan aplikasi Web 

berskala-besar. Yii menyediakan reusability maksimum dalam pemrograman Web 

dan mampu meningkatkan kecepatan pengembangan secara signifikan. Nama Yii 

diambil dari singkatan "Yes It Is!". Yi juga merupakan framework yang merespon 

paling tepat dan akurat. Sehubungan dengan itu, penggunakan framework 

membutuhkan pemahaman dasar-dasar pemrograman secara procedural maupun 

pemrograman berorientasi objek. Framework Yii menggunakan dua konsep yang 

paling penting, yaitu object-oriented programming (OOP) dan Model-View-

Controller) 

Menurut Badiyanto (2016, hal. 27) Model-View-Controller (MVC) adalah 

model pembuatan program yang menerapkan arsitektur yang memisahkan proses, 

tampilan, dan bagian yang menghubungkan antara proses dan tampilan. Pembuatan 

program yang menggunakan MVC ini biasanya dikemas dalam kerangka kerja 

(Framework), sehingga pengembang aplikasi tinggal menggunakan kernagka kerja 

yang sudah disediakan.  

 



12 
 

 

 

 
 
 

 

Penjelasan mengenai arsitektur MVC adalah seperti pada Gambar 2.1 

Controller
filter, action

Model
Database, proses bisnis, 

dll

View

permintaan
HTTP, CLI, dll

balasan
HTML, RSS, XML,
JSON, dll

template, layout
 

Gambar 2.1 Arsitektur MVC (Model View Controller) 

 Menurut Badiyanto (2016, hal. 28) menjelaskan fungsi dari masing-masing 

bagian adalah sebagai berikut ini:  

1. Model adalah suatu objek yang tidak mengandung informasi tentang user 

interface. Model juga suatu kelas yang berisi metode/ fungsi yang merupakan 

kumpulan dari proses-proses. Model juga sebuah instance dari model atau 

sebuah class yang menurunkan model. Model digunakan untuk menyimpan 

data dan proses bisnis; 

2. View merupakan merupakan kumpulan dari kelas yang mewakili unsur-unsur 

dalam antarmuka user (semua hal user dapat melihat dan merespon pada layar, 

seperti tombol, tampilan kotak, dari sebagainya); 

3. Controller merupakan kelas yang menghubungkan model dan view, dan 

digunakan untuk berkomunikasi antara kelas dalam model dan view. 
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2.2.5. MySQL Enterprise Edtion 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh 

dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual 

dibawah lisensi komersial untuk kasuskasus dimana penggunaannya tidak cocok 

dengan penggunaan GPL.  

MySQL Community Edition adalah versi gratis dari MySQL. Tersedia 

dibawah lisensi GNU GPL (General Public License) dan didukung oleh komunitas 

open source yang aktif. Lalu, MySQL Standard Edition adalah versi paling dasar 

dari MySQL, memiliki fitur yang sama dengan Community Edition namun 

dilengkapi dengan lisensi dari Oracle dan Layanan Premier dari Oracle, seperti 

sudah dijelaskan sebelumnya.  

MySQL Enterprise Edtion merupakan MySQL dengan sekumpulan fitur 

tingkat lanjut, dan layanan teknis untuk bisa mencapai kemampuan tertinggi dari 

MySQL, baik dari segi scalability, security, reliability, dan uptime dari MySQL. 

MySQL Enterprise mengurangi resiko dan ongkos dalam mengembangkan aplikasi 

MySQL yang vital. 

 


