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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kesehatan  

Kesehatan adalah hal terpenting dalam kehidupan, menjaga pola hidup 

tetap sehat dapat membuat tubuh terhindar dari penyakit dan membuat 

sistem yang berada di tubuh kita dapat bekerja dengan optimal. Semakin 

baik makanan dan pola hidup yang kita lakukan, semakin baik pula energi 

yang akan dihasilkan oleh sistem pencernaan kita, begitu juga sebaliknya, 

namun terkadang banyak orang masih tidak terlalu memperhatikan 

kesehatannya sehingga timbul lah penyakit. Suatu gejala penyakit 

merupakan awal dari sebuah penyakit yang dapat mengancam kesehatan 

seseorang, namun pada kenyataannya gejala penyakit tersebut terkadang 

dianggap remeh oleh kebanyakan orang [4].  

Salah satu masalah di dalam dunia medis adalah gejala-gejala yang 

sebenarnya dapat ditangani lebih awal menjadi penyakit yang lebih serius 

akibat kurangnya pengetahuan. Dalam masyarakat, demam dikenal sebagai 

penyakit yang umumnya terjadi dikalangan masyarakat. Dan hanya sedikit 

yang mengetahui bahwa demam adalah sebuah gejala dari berbagai 

kemungkinan penyakit. Situasi tersebut dapat dihindari jika masyarakat 

memiliki sedikit pengetahuan tentang kesehatan. Pengetahuan dapat 

diperoleh dari buku-buku atau situs-situs internet yang membahas tentang 

masyarakat. Akan tetapi untuk mempelajari hal tersebut tidaklah mudah 

karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahaminya [4].  

2.2 Aplikasi 

 Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap 

untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanankan suatu fungsi bagi 

pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat 
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digunakan oleh suatu 
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sasaran yang akan dituju. Menurut kamus computer eksekutif, aplikasi 

mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu 

tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah 

komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data 

yang di harapkan [11]. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya 

penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program 

siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 

atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju [5]. 

2.3 Android  

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup system operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasinya. Android Inc. merupakan pendatang baru dalam 

pembuatan piranti lunak untuk ponsel atau smartphone yang dibeli oleh 

Google Inc. dan untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, konsorsiumdari 34 perusahaan piranti keras, piranti 

lunak dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia. Android merupakan sistem operasi untuk 

perangkat mobile yang sedang berkembang saat ini. Pengembangan 

aplikasi untuk sistem informasi Android dibagi menjadi tiga yaitu 

pengembangan aplikasi native (Java), pengembangan aplikasi web (PHP) 

dan pengembangan aplikasi hybrid (Java + PHP) [5]. 
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Melalui internet, aplikasi Android akan melakukan komunikasi data 

dengan web server Aplikasi. Setiap request data dari aplikasi ke Web 

Server akan direspon dan diolah menjadi data-data yang kemudian akan 

dikirim kembali ke aplikasi [7]. 

Aplikasi Android terdiri dari 4 komponen, yaitu:  

1. Activity Sebuah activity akan menyajikan user interface (UI) 

kepada pengguna, sehingga pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah 

aplikasi android bisa jadi hanya memiliki satu activity, tetapi umunya 

aplikasi memiliki banyak activity tergantung pada tujuan aplikasi dan 

desain dari aplikasi tersebut [8].  

2. Service Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi 

service berjalan secara background, sebagai contoh dalam memainkan 

musik, service mungkin memainkan musik atau mengambil data dari 

jaringan, tetapi setiap service harus berada dalam kelas induknya. 

Misalnya, media player sedang memutar lagu dari list yang ada, aplikasi 

ini akan memiliki dua atau lebih activity yang memungkinkan user untuk 

memilih lagu misalnya, atau menulis pesan sambil player sedang jalan. 

Untuk menjaga musik tetap dijalankan, activity player dapat menjalankan 

service. Service dijalankan pada thread utama dari proses aplikasi [8].  

3. Broadcast Receiver Broadcast receiver berfungsi menerima dan 

bereaksi untuk menyampaikan notifikasi. Contoh broadcast seperti 

notifikasi zona waktu berubah, baterai low, gambar telah selesai diambil 

oleh camera, atau pengubahan referensi bahasa yang digunakan. Aplikasi 

juga dapat menginisiasi broadcast misalnya memberikan informasi pada 

aplikasi bahwa data yang telah diunduh ke perangkat dan siap untuk 

digunakan [8]. 

4. Content Providers Content provider membuat kumpulan aplikasi 

data secara spesifik sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain. Data 

disimpan dalam file sistem seperti database SQLite. Content provider 
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menyediakan cara untuk mengakses data yang dibutuhkan oleh suatu 

activity, misalnya ketika kita menggunakan aplikasi yang membutuhkan 

peta (Map), atau aplikasi yang membutuhkan untuk mengakses data kontak 

dan navigasi, maka disinilah fungsi content provider [8]. 

2.4 Apache Cordova  

Apache Cordova adalah framework open source gratis untuk 

membangun cross-platform Aplikasi asli menggunakan HTML5 Pencipta 

Apache Cordova menginginkan cara yang lebih sederhana Membangun 

aplikasi mobile cross-platform dan memutuskan untuk menerapkannya 

sebagai kombinasi dari native dan Teknologi aplikasi web Jenis aplikasi 

mobile ini disebut aplikasi hybrid. Cordova terdiri dari kumpulan 

perangkat API yang memungkinkan pengembang mengakses fungsi native 

dari sebuah perangkat serta membuat aplikasi pada berbagai macam 

platform seperti Android, Blackberry, Iphone atau Windows Phone [9]. 

2.5 Database 

Database adalah kumpulan relasi logical dari data atau deskripsi data 

yang dapat digunakan bersama dan dibuat untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Database terdiri dari entitas, atribut dan 

relationship dari informasi organisasi atau perusahaan. Entitas merupakan 

suatu objek nyata (manusia, tempat, benda, konsep atau kejadian) dalam 

suatu organisasi yang direpresentasikan dalam database [10]. 

Database merupakan kumpulan data yang saling terintegrasi satu 

dengan yang lain secara terpadu berdasarkan skema atau struktur tertentu 

dan disimpan didalam perangkat keras komputer. Database biasanya berisi 

beberapa tabel yang saling terorganisir. Data yang ada didalam database 

dapat ditampilkan, dimodifikasi, dihapus sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Setiap user (pemakai) dapat melakukan akses terhadap data yang ada 

didalam database apabila diberi otoritas (wewenang) [10]. 
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2.6  HTML 5 

HTML5 adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan 

menampilkan isi dari Waring Wera Wanua, sebuah teknologi inti dari 

Internet. HTML5 adalah revisi kelima dari HTML (yang pertama kali 

diciptakan pada tahun 1990 dan versi keempatnya, HTML4, pada tahun 

1997) dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. Tujuan 

utama pengembangan HTML5 adalah untuk memperbaiki teknologi 

HTML agar mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh 

manusia dan juga mudah dimengerti oleh mesin [9]. 

2.7 CSS 

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan salah satu bahasa 

pemrograman web untuk mengatur beberapa komponen atau elemen dalam 

sebuah web sehingga lebih terstruktur dan seragam dengan HTML atau 

script. CSS memiliki 3 versi, yaitu CSS1, CSS2 dan CSS3. CSS3 

melakukan penataan terhadap komponen HTML maupun XHTML pada 

halaman web sehingga menghasilkan tampilan yang ramah dimata. CSS 

pada mulanya dipelopori dan dikembangkan serta distandarisasi oleh 

World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 1996 [10].  

2.8 JavaScript  

Perkembangan JavaScript diperkenalkan pertama kali oleh Netscape 

pada tahun 1995. JavaScript merupakan bahasa yang berbentuk kumpulan 

script yang berfungsi untuk memberikan tampilan yang tampak lebih 

interaktif pada dokumen web. Bahasa ini adalah bahasa pemograman untuk 

memberikan kemampuan tambahan ke dalam bahasa pemograman HTML 

dengan mengijinkan pengeksekusian perintah-perintah pada sisi client dan 

bukan pada sisi server dokumen web. Bahasa pemograman JavaScript 

berisi skrip yang pemasangannya terselip di sebuah dokumen HTML, 

sehingga bahasa JavaScript tidaklah memerlukan sebuah kompilator atau 

penerjemah khusus. JavaScript dapat membuat sebuah halaman web 

menjadi lebih dinamis dan interaktif terhadap user karena halaman web 
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mampu berfungsi sebagai sebuah program aplikasi yang dapat memproses 

masukan yang diberikan user dan memberikan hasil sesuai dengan yang 

telah diprogramkan. JavaScript membuat beban server menjadi lebih 

ringan dan halaman web akan jauh lebih cepat merespon, bahkan pada 

koneksi internet yang paling rendah sekalipun. JavaScript termasuk 

kategori bahasa yang case sensitive artinya sangat membedakan 

penamaaan variabel dan fungsi dalam penggunaan antara huruf besar dan 

huruf kecil [10]. 

 

2.9 GPS (Global Positioning System)  

 

Global Positioning System atau sering disebut GPS adalah sistem 

untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan 

(synchronization) sinyal satelit. Fungsi utama dari GPS adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi, kecepatan dan waktu secara akurat. 

Akurasi atau ketepatan perlu mendapat perhatian bagi penentuan koordinat 

sebuah titik atau lokasi. GPS memungkinkan developer mengakses lokasi 

pengguna kapan pun. Anda bisa melacak lokasi dokter ketika pengguna 

mengubah lokasi, anda bisa menentukan lokasi ponsel kemudian 

mengakses web untuk menentukan lokasi publik yang dekat dengan 

pengguna [6]. 

 

 


