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ABSTRAK 

 

Janto, Dwi. 2015. “Sistem Informasi Perkembangan Balita Berbasis Android”. 

Skripsi. Jurusan Teknik Elektro: Fakultas Teknik. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing : Dr. Hari Wibawanto M.T. 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Smartphone, Android, Tumbuh Kembang Balita, 

Kesehatan, Perawatan. 

 

Pertumbuhan dan perkembangan pada balita akan selalu mengalami 

perubahan dari masa kelahiran sampai remaja. Peran orangtua dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan pada balita dapat dilakukan dengan cara 

mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada balita. Namun terkadang 

orangtua mengalami hambatan yaitu tidak adanya catatan yang akurat tentang 

tumbuh kembang balita, sehingga akan menghambat orangtua dalam mengamati 

perkembangan balitanya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan 

banyaknya penggunaan perangkat mobile android menjadikan peluang terbuka 

untuk mengembangkan suatu aplikasi yang mampu mempermudah orangtua 

dalam mengamati tumbuh kembang balitanya. Oleh karena itu peneliti merancang 

dan membuat aplikasi sistem informasi perkembangan balita yang bertujuan 

untuk menunjang dan memudahkan orangtua dalam mengamati proses tumbuh 

kembang balita dan memudahkan orangtua mendapatkan pengetahuan tentang 

kesehatan pada balita. 

Pengembangan sistem informasi perkembangan balita dikembangkan 

dengan metode waterfall. Metode ini diawali dengan analisis, perancangan, 

pengodean kemudian pengujian terhadap aplikasi. Pengujian aplikasi dilakukan 

dengan menggunakan uji blackbox. Hasil pengujian blackbox menunjukkan 

bahwa proses yang ada pada sistem telah berjalan dengan lancar. Uji pengguna 

dilakukan dengan memberikan kuesioner ke calon pengguna dan hasilnya 

menunjukkan bahwa pengguna setuju bahwa sistem informasi perkembangan 

balita berguna bagi orangtua balita. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem dapat diterima oleh 

pengguna. Kebutuhan non fungsionalitas terhadap kemudahan kegunaan dan 

pencapaian kegunaan aplikasi dapat terpenuhi dengan baik. Responden pengguna 

setuju bahwa sistem Informasi Perkembangan Balita Berbasis Android dapat 

digunakan sebagai salah satu media untuk mencari informasi mengenai kesehatan 

balita dan dapat digunakan untuk mencatat momen perkembangan balita.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data riset dari eMarketer, pada tahun 2015 pengguna 

smartphone di seluruh dunia telah mencapai sekitar 1,9 miliar. Sedangkan di 

Indonesia, pengguna smartphone telah mencapai sekitar 52.2 juta. Pada tahun 

2014, pengguna smartphone di Indonesia sekitar 38.3 juta (eMarketer , 2014). Ini 

berarti bahwa dari tahun 2014 ke tahun 2015 telah muncul sekitar 13.9 juta 

pengguna baru smartphone di Indonesia. Hal ini telah menggambarkan bahwa 

perkembangan teknologi informasi dalam subbidang teknologi mobile telah 

mengalami perkembangan yang pesat. Seiring dengan berkembangnya teknologi 

informasi, maka hal ini mempengaruhi perkembangan dan perubahan yang terjadi 

dalam segala bidang. Di era sekarang, hampir segala bidang telah memanfaatkan 

produk dari teknologi informasi. Salah satunya yaitu bidang kesehatan. 

Kesehatan adalah modal yang sangat penting untuk membentuk generasi 

manusia yang mampu menatap masa depan dengan penuh antusiasme, energi dan 

spirit yang mengarah kepada kemajuan dan kesuksesan (Abdul Qodir Sholeh, 

2008: 15). Kesehatan pada balita merupakan hal yang sangat penting bagi 

orangtua, karena kesehatan yang baik pada balita merupakan harapan bagi setiap 

orangtua. Orangtua akan memberikan segala kebutuhan untuk balitanya agar 

perkembangan dan pertumbuhannya berjalan dengan baik. 
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Pertumbuhan dan perkembangan pada balita akan selalu mengalami 

perubahan dari masa kelahiran sampai remaja. Pertumbuhan dan perkembangan 

yang baik pada balita dapat tercapai jika perawatan pada balita dilakukan dengan 

benar dan tepat. Perawatan pada balita memang tidak mudah dan memerlukan 

kesabaran. Perawatan pada balita meliputi cara menyusui bayi, cara menggendong 

bayi, cara memberi asupan nutrisi pada bayi dan lain sebagainya. Selain itu 

penanganan pada masalah kesehatan juga perlu menjadi perhatian bagi orangtua, 

karena masalah kesehatan pada balita sangat kompleks yang disebabkan kondisi 

mental dan pemikiran balita yang belum mengerti tentang kesehatan. Penanganan 

yang tidak benar dan tidak tepat pada masalah kesehatan balita akan 

memperburuk keadaan balita. Selain itu, peran orangtua dalam mengawal proses 

pertumbuhan dan perkembangan balita menjadi hal yang penting agar bisa 

memberikan dampak yang positif bagi proses pertumbuhan dan perkembangan 

balita. 

Organisasi Countdown to 2015, sebuah organisasi kolaborasi global untuk 

pencapaian tujuan pembangunan milenium yang berhubungan dengan kesehatan 

telah memberikan laporan bahwa pada tahun 2012, di Indonesia mengalami kasus 

kematian pada balita sebesar 31 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan 

pada tahun 2013, jumlah kematian balita sebesar 190 per 100.000 kelahiran hidup. 

(Countdown to 2015, 2014). 

Berdasarkan data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2007, 

dinyatakan bahwa angka kematian bayi di Indonesia sebesar 34 kematian per 1000 
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kelahiran hidup. Ini berarti setiap 1000 bayi, ada 34 bayi yang mengalami 

kematian (Kementerian Kesehatan RI, 2011), sedangkan berdasarkan data dari 

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian bayi 

di Indonesia mencapai 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. Jumlah bayi yang 

meninggal di Indonesia berdasarkan estimasi SDKI 2012 mencapai 160.681 bayi 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Organisasi dunia untuk anak-anak (UNICEF) telah memberikan laporan 

bahwa jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun di Indonesia sekitar 

152.000 pada tahun 2012. Ini berarti bahwa lebih dari 400 anak-anak meninggal 

setiap hari di Indonesia. Penyebab terbesar dari kasus kematian tersebut yaitu 

dikarenakan penyakit pneumonia dan diare (Unicef, 2013). Maka perlu adanya 

langkah yang tepat untuk pencegahan terhadap penyakit tersebut. 

Perilaku hidup bersih dan perilaku hidup sehat yang mencintai lingkungan 

merupakan langkah yang baik untuk melakukan pencegahan terhadap suatu 

penyakit. Selain itu, pengenalan tanda-tanda atau gejala suatu penyakit sebaiknya 

dipahami oleh orangtua agar penanganan terhadap suatu penyakit bisa ditangani 

lebih dini. Perawatan yang baik dan benar juga akan meningkatkan kualitas 

kesehatan pada balita sehingga memungkinkan untuk terhindar dari suatu 

penyakit. 

Perawatan pada balita, pencegahan dan penanganan terhadap masalah 

kesehatan memerlukan pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan itu sangat 

penting untuk menunjang segala aktivitas kehidupan, sehingga kita bisa menjalani 
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kehidupan ini dengan baik. Dengan adanya pengetahuan, segala sesuatu yang 

berdampak positif dapat dijalani dengan kemampuan yang maksimal secara 

efektif dan efisien. Oleh sebab itu, maka sebaiknya orangtua dibekali pengetahuan 

yang tepat tentang perawatan pada balita, pengetahuan yang tepat tentang 

pencegahan dan penanganan masalah kesehatan pada balita agar orangtua bisa 

melakukan perawatan yang benar dan tepat pada anaknya. Perawatan yang benar 

dan tepat akan berdampak pada kualitas kesehatan anak yang baik. 

Selain perawatan yang baik pada balita, peran orangtua dalam mengawal 

proses pertumbuhan dan perkembangan balita juga menjadi hal yang penting 

dalam baik buruknya proses pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Peran 

orangtua dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada balita dapat 

dilakukan dengan cara mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada balita, 

misalnya perkembangan berat badan dan tinggi badan. Namun terkadang orangtua 

mengalami hambatan dalam mengawal proses pertumbuhan dan perkembangan 

pada balitanya, hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan 

orangtua untuk dapat mengamati perkembangan pada balita. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, 

maka peneliti hendak membuat sebuah penelitian yang berjudul “Sistem Informasi 

Perkembangan pada Balita Berbasis Android” yang diharapkan mampu membantu 

orangtua untuk mengasuh dan merawat balita mereka dengan tepat. Karena 

dengan perawatan yang benar dan tepat dapat mengurangi timbulnya masalah 

kesehatan dan mengurangi resiko kematian pada balita. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat membantu orangtua untuk mengamati proses pertumbuhan dan 
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perkembangan balitanya. Karena masa-masa balita merupakan masa emas dari 

proses perkembangan hidup manusia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem informasi 

perkembangan pada balita berbasis android yang mudah digunakan? 

2. Bagaimana kinerja dari aplikasi sistem informasi perkembangan balita 

berbasis android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat kemampuan peneliti yang terbatas serta luasnya 

permasalahan yang dihadapi, maka dalam penulisan skripsi ini peneliti 

membatasi permasalahan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan. 

Berikut batasan masalah dalam penelitian ini : 

1. Materi tentang perawatan balita diambil dari buku panduan tentang balita. 

2. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, Sqlite 

sebagai pengelolaan basis data, Eclipse ADT Bundle sebagai perangkat 

lunak untuk penulisan script. 
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3. Sistem ini berbasis mobile dan hanya bisa berjalan pada perangkat mobile 

yang menggunakan sistem operasi android. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitan 

ini antara lain: 

1. Merancang dan membangun aplikasi sistem informasi perkembangan 

balita berbasis android yang mudah digunakan. 

2. Mengetahui kinerja dari aplikasi sistem informasi perkembangan balita 

berbasis android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengguna, dapat memudahkan pengguna dalam merawat dan 

mengasuh balita dan mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan 

pada balita. 

2. Bagi mahasiswa, sebagai tambahan wawasan dalam mempelajari rancang 

bangun sistem informasi berbasis android khususnya bagi mahasiswa 

dengan bidang studi teknik informatika atau yang sejenisnya. 

3. Bagi Universitas Negeri Semarang, dapat menambah perbendaharaan 

literasi ilmiah yang ada di Universitas Negeri Semarang dan dapat 

digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas garis besar penyusunan skripsi, maka sistematika 

skripsi dalam penelitian ini antara lain : 

Bab I Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai data 

pendukung dalam penyelesaian masalah di penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan untuk 

membuat perancangan dan pembuatan sistem. 

Bab IV Hasil Dan Pembahasan menjelaskan tentang hasil tahapan penelitian 

yang sudah dilaksanakan, mulai dari analisis, perancangan desain, 

implementasi, dan hasil pengujian 

Bab V Penutup berisi simpulan dan saran yang diperlukan untuk 

pengembangan sistem informasi perkembangan balita berbasis android. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengenalan Sistem 

2.1.1 Definisi Sistem 

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2003: 34). 

Sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling 

terkait atau saling berhubungan, dengan batasan yang jelas yang bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan dengan menerima masukan dan menghasilkan 

keluaran dalam proses transformasi yang teratur (O’Brien, 2011: 26). 

Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu 

kesatuan atau organisasi (Amsyah, 2001: 27). 

2.1.2 Karakteristik Sistem 

Sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang 

mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun 

karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut (Sutabri, 2012: 20) : 
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a. Komponen Sistem 

Komponen dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Suatu  

sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi bekerja sama 

membentuk satu kesatuan. 

b. Batasan sistem 

Batasan sistem merupakan pemisah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. 

c. Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan 

luar sistem yang berpengaruh terhadap sistem. 

d. Penghubung Sistem 

Media penghubung yang menghubungkan sistem dengan sub sistem lain. 

e. Masukan Sistem 

Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi 

bahan untuk diproses. 

f. Keluaran Sistem 

Hasil dari pemrosesan yang berupa informasi yang bermanfaat atau 

berguna. 
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g. Pengolah Sistem 

Pengolah sistem merupakan suatu bagian dari sistem yang berfungsi 

mengubah suatu masukan menjadi keluaran. 

h. Sasaran Sistem 

Menentukan masukan yang dibutuhkan dan keluaran yang dihasilkan 

sistem. 

2.1.3 Klasifikasi Sistem 

Sistem dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang, diantaranya 

sebagai  berikut : 

a. Sistem abstrak dan sistem fisik 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak tampak secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. 

b. Sistem alamiah dan sistem buatan 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

dibuat manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh 

manusia, sistem ini melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. 

c. Sistem tertentu dan sistem tak tentu 

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat 

diprediksi. Interaksi antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti. 
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Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat 

diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

d. Sistem tertutup dan sistem terbuka 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang 

berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

2.2.1 Definisi Informasi 

Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi 

sesuai dengan keperluan tertentu. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam 

bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media, contohnya 

komputer (Amsyah, 2001: 2). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi 

para pemakainya. (Jogiyanto, 2003: 36). 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang 

lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan 

keputusan (Wahyono, 2003). 
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2.2.2 Karakteristik Informasi 

Suatu informasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya 

adalah kepadatan informasinya, luas informasinya dan lain-lain. Berikut ini 

beberapa karakteristik informasi (Jogiyanto, 2003: 70-72) : 

a. Kepadatan Informasi 

Untuk manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah 

terperinci dan kurang padat, tetapi untuk manajemen yang lebih tinggi 

mempunyai karakteristik yang ringkas, padat, dan tersaring. 

b. Luas Informasi 

Untuk manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah 

terfokus pada suatu masalah tertentu, karena digunakan manajer bawah yang 

mempunyai tugas yang khusus. Untuk manajemen yang lebih tinggi 

tingkatannya membutuhkan informasi dengan karakteristik yang lebih luas. 

c. Frekuensi Informasi 

Untuk manajemen tingkat bawah, frekuensi informasi yang diterimanya 

adalah rutin. Untuk manajemen yang lebih tinggi tingkatannya, frekuensi 

informasinya adalah tidak rutin atau mendadak. 
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d. Jadwal Informasi 

Untuk manajemen tingkat bawah, informasi yang diterimanya mempunyai 

jadwal yang jelas dan periodik. Untuk manajemen yang lebih tinggi, jadwal 

informasinya adalah tidak terjadwal. 

e. Waktu Informasi 

Untuk manajemen tingkat bawah, informasi yang dibutuhkan adalah 

informasi historis. Untuk manajemen yang lebih tinggi, informasi yang 

dibutuhkan berupa informasi prediksi 

f. Akses Informasi 

Manajemen tingkat bawah membutuhkan informasi yang periodenya jelas 

dan berulang-ulang. Untuk manajemen tingkat atas membutuhkan akses 

informasi yang tidak jelas atau bisa kapanpun sesuai yang diinginkan 

g. Sumber Informasi 

Untuk manajemen tingkat bawah, lebih membutuhkan informasi dengan 

data yang bersumber dari internal perusahaan sendiri. Untuk manajemen yang 

lebih tinggi, membutuhkan informasi dengan data yang bersumber pada 

eksternal. 
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2.3 Sistem Informasi 

2.3.1 Definisi Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi 

yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan (Jogiyanto, 2005). 

Sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai serangkaian 

komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan kontrol dalam suatu organisasi (Kenneth dan Jane, 2014: 45). 

Sistem informasi adalah kombinasi antar produk kerja, informasi, orang, 

dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam 

sebuah organisasi (Kadir, 2003: 546). 

2.3.2 Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok 

bangunan (building block), yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok 

keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu 

sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan 

yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran (Sutabri, 2012: 

47). 
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a. Blok masukan (masukan block) 

Masukan mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Masukan 

dapat berupa data seperti dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok model (model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik  

yang akan memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di basis data 

dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 

c. Blok keluaran (keluaran block) 

Blok ini menghasilkan keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

serta semua pemakai sistem. 

d. Blok teknologi (technology block) 

Blok ini digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, 

dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan 

e. Blok basis data (basis data block) 

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan 
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menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan 

dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. 

f. Blok kendali (control block) 

Blok kendali dirancang untuk meyakinkan bahwa bila terlanjur terjadi 

kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Komponen Sistem Informasi 

 

2.3.3 Tipe Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, diantaranya 

ialah : 

(1) Sistem Pendukung Operasi 

Sistem pendukung operasi menghasilkan berbagai produk informasi untuk 

penggunaan internal atau eksternal dalam suatu organisasi. Peran sistem 
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pendukung operasi adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol 

proses industri, dukungan untuk komunikasi perusahaan dan memperbarui 

basis data perusahaan secara efisien. 

(2) Sistem Pendukung Manajemen 

Sistem pendukung manajemen merupakan sistem informasi yang berfokus 

pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang 

efektif untuk para manajer. Sistem informasi manajemen memberikan 

informasi dalam bentuk laporan dan menampilkannya untuk manajer.  

(3) Sistem Informasi yang Lain 

Beberapa kategori sistem informasi yang lain, diantaranya ialah : 

(a) Sistem Pakar 

Sistem pakar dapat memberikan saran bagi ahli untuk tugas operasional 

seperti diagnosis atau keputusan manajerial. 

(b) Sistem Manajemen Pengetahuan 

Sistem manajemen pengetahuan adalah sistem informasi berbasis 

pengetahuan yang mendukung penyebaran pengetahuan. 

(c) Sistem Informasi Strategis. 

Sistem informasi strategis menerapkan teknologi informasi untuk produk, 

jasa, atau proses suatu organisasi untuk membantu mendapatkan keuntungan 

strategis. 
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2.4 Android 

Android adalah sistem operasi mobile yang berbasis open source linux 

kernel yang awalnya dibuat oleh Android Inc. Android termasuk sistem operasi 

yang dirancang untuk digunakan secara optimal dalam lingkungan mobile yang 

fleksibel. (Véronique Brossier, 2011: 19).  

Android adalah sistem operasi open source berbasis Linux. Pada awalnya, 

android hanya untuk ponsel, tapi sekarang dapat digunakan pada tablet, TV, 

komputer, dan stereo mobil (Carlos Sessa, 2013). 

2.4.1 Arsitektur Android 

Secara umum arsitektur android terdiri dari application, application 

framework, libraries, android runtime dan linux kernel. Berikut ini penjelasan 

dari arsitektur android (Nanan, 2012): 

(1) Application 

Application adalah layer dimana kita berhubungan dengan aplikasi saja, 

dimana biasanya kita mengunduh aplikasi kemudian kita melakukan instalasi 

dan menjalankan aplikasi tersebut. Di layer ini terdapat aplikasi inti termasuk 

email, SMS, Kalender, peta, browser, kontak, dan lain-lain. Semua aplikasi 

ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java 
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(2) Application Framework 

Applications framework adalah layer dimana pembuat aplikasi melakukan 

pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi 

android, karena pada layer inilah aplikasi dapat dirancang dan dibuat, seperti 

content-providers yang berupa sms dan panggilan telepon. 

Komponen-komponen yang termasuk dalam applications framework 

adalah sebagai berikut: 

(a) View System 

(b) Content Provider 

(c) Telephone Manager 

(d) Location Manager 

(e) Resource Manager 

(f) Notification Manager 

(g) Activity Manager 

(3) Libraries 

Libraries adalah layer dimana fitur-fitur android berada, biasanya para 

pengembang aplikasi mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya. 

Layer ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti Libc dan SSL, serta : 

(a) Libraries media untuk pemutaran media audio dan video. 

(b) Libraries untuk manajemen tampilan. 

(c) Libraries Graphics mencakup SGL dan OpenGL untuk grafis 2D dan 3D. 
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(d) Libraries SQLite untuk dukungan basis data. 

(e) Libraries SSL dan WebKit terintegrasi dengan web browser dan security. 

(f) Libraries LiveWebcore mencakup modern web browser dengan engine 

embedded web view. 

(g) Libraries 3D yang mencakup implementasi OpenGL ES 1.0 API’s. 

(4) Android Runtime 

Layer ini merupakan layer yang memungkinkan aplikasi android dapat 

dijalankan dimana dalam prosesnya mengggunakan implementasi Linux. 

Dalvik Virtual Machine (DVM) merupakan mesin yang membentuk dasar 

kerangka aplikasi android. Di dalam android runtime dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

(a) Core Libraries : aplikasi android dibangun dalam bahasa java, sementara 

dalvik sebagai virtual mesinnya, sehingga diperlukan sebuah libraries 

yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa Java / C yang ditangani oleh 

core libraries. 

(b) Dalvik Virtual Machine : virtual mesin berbasis register yang 

dioptimalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, dimana 

merupakan pengembangan yang mampu membuat linux kernel untuk 

melakukan threading dan manajemen tingkat rendah. 
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(5) Linux Kernel 

Linux kernel adalah layer inti dari sistem operasi android. Layer ini berisi 

file-file sistem yang mengatur sistem processing, memori, resource, driver, 

dan sistem-sistem operasi android yang lainnya. 

 

Gambar 2.2 Arsitektur Android 

2.5 Bahasa Pemrograman Java 

2.5.1 Definisi Java 

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang serbaguna. 

Bahasa ini menyediakan sejumlah perluasan yang mendukung pengembangan 

aplikasi GUI (antarmuka kepada pemakai yang berbentuk grafis). Bahasa 

pemrograman java dapat berjalan pada sembarang platform yang memiliki 



22 
 

 
 

interpreter dan lingkungan runtime. Walaupun java adalah bahasa 

penerjemah, program java harus dikompilasi terlebih dulu. Kompiler java 

(javac) mengubah kode sumber program menjadi bytecode yang dapat 

dieksekusi dalam lingkungan runtime java. (Jackson dan Alan, 1996: 3). 

Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat lintas platform yang 

dimana bahasa ini dapat dipakai untuk menyusun program pada berbagai 

sistem operasi (Kadir, 2011: 3).  

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang serbaguna 

yang menyediakan sejumlah perluasan yang mendukung pengembangan 

aplikasi GUI (Graphical User Interface), pengembangan aplikasi client/server 

dan aplikasi internet (Nugroho, 2008: 5). 

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dibuat oleh 

Sun Microsystems yang merevolusi pemrograman aplikasi untuk world wide 

web dan perusahaan intranet dan extranet. Java mirip dengan bahasa C++ dan 

bahasa pemrograman Objective C. Tetapi bahasa java jauh lebih sederhana, 

lebih aman dan multiplatform (O’Brien, 2011: 164). 
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2.5.2 Karakteristik Bahasa Pemrograman Java 

Berikut ini adalah karakteristik dari bahasa pemrograman java (Gosling 

dan Henry, 1995: 13-15) : 

(1) Simple 

Karakteristik utama dari java meliputi bahasa yang sederhana. Bahasa java 

merupakan bahasa sederhana yang masih cukup komprehensif untuk 

mengatasi berbagai macam pengembangan aplikasi perangkat lunak. 

(2) Berorientasi Objek 

Beorientasi objek yaitu bahasa pemrograman yang berorientasikan kepada 

objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-

kelas atau objek-objek. 

(3) Familiar 

Java termasuk bahasa yang familiar bagi mayoritas programmer di 

komputer, sebab bahasa java tampak seperti bahasa C dan C++, dimana 

sebagian besar programmer telah akrab dengan  bahasa C dan C++. 

(4) Kuat 

Java ditujukan untuk mengembangkan perangkat lunak yang kuat, handal, 

dan aman. Bahasa java termasuk bahasa yang kuat karena bahasa java lebih 

teliti mendeteksi error dan java memiliki runtime exception handling untuk 

membantu mengatasi error. 
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(5) Aman 

Bahasa java termasuk bahasa pemrograman yang aman untuk lingkungan 

aplikasi berbasis jaringan. 

(6) Arsitektur Netral 

Bahasa java merupakan bahasa yang memiliki arsitektur netral 

dikarenakan bahasa java bisa dieksekusi di berbagai perangkat lunak maupun 

berbagai platform dan sistem operasi. 

(7) Portable 

Program java dapat digunakan di platform yang berbeda tanpa kompilasi 

ulang. 

(8) Kinerja Tinggi 

Kinerja selalu menjadi pertimbangan. Java mencapai kinerja yang unggul 

dengan mengadopsi skema dimana eksekusi program dapat berjalan pada 

kecepatan penuh tanpa perlu memeriksa lingkungan runtime. 

(9) Interpreted, Threaded, and Dynamic 

Java interpreter dapat menjalankan java bytecode langsung pada 

sembarang mesin. 

Kemampuan multithreading java dapat digunakan untuk membangun 

aplikasi yang bisa melakukan beberapa pekerjaan atau aktivitas secara 

bersamaan. 
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Lingkungan dinamis berarti dimana class dapat dimuat atau dapat diubah 

tanpa mengganggu program class tersebut. 

2.5.3 Pemrograman Berorientasi Objek pada Java 

Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma untuk 

membuat program yang dapat bertahan terhadap kemungkinan perubahan 

yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pertambahan unsur sistem 

(Naughton, 1996: 21). Berikut ini konsep dasar dari pemrograman berorientasi 

objek : 

(1) Kelas 

Struktrur dasar pada java berupa class. Pemrograman java terdiri atas 

sekumpulan definisi class. Sebuah class adalah sebuah struktur data, serupa 

dengan record pada pascal atau struct pada bahasa C, dengan beberapa sifat 

tambahan. 

(2) Instance 

Kelas pada java berhubungan dengan tipe terstruktur seperti pada bahasa C 

atau pascal. Instance merupakan keadaan tertentu sebuah class. 

(3) Pewarisan 

Suatu kelas dapat menjadi sub kelas dari kelas lain. Misal, ada kelas 

bernama wagon. Kemudian kita menginginkan kelas yang menjelaskan 

kendaraan wagon yang berwarna merah, maka dapat dibuat suatu sub kelas 
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dari kelas wagon yang diberi nama kelas RedWagon. Ini berarti semua atribut 

dan method yang didefiniskan di kelas wagon akan berlaku bagi kelas 

RedWagon. 

Penggunaan pewarisan dapat menghilangkan duplikasi kode karena 

banyak atribut dan method yang hanya perlu didefiniskan sekali dan dapat 

dipakai secara bebas dalam sub kelas. 

(4) Enkapsulasi 

Enkapsulasi berguna untuk membatasi akses terhadap bagian-bagian 

dalam program. Enkapsulasi ini menndefiniskan perilaku dan melindungi 

program dan data agar tidak dapat diakses sembarangan oleh program lain. 

(5) Polimorfisme 

Polimorfisme, yang berarti satu objek dengan banyak bentuk. 

Polimorfisme merupakan konsep sederhana yang memperbolehkan method 

memiliki beberapa implementasi yang dipilih berdasarkan tipe objek yang 

dilewatkan pada pengerjaan metode. 

2.6 Basis Data dan DBMS (Database Management System) 

2.6.1 Definisi Basis Data 

Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. (Jogiyanto, 2003: 46). 



27 
 

 
 

Basis data adalah sekumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel 

yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri (Ardie, 2004: 105). 

Basis data adalah sekumpulan record yang saling berhubungan yang 

menggambarkan dirinya sendiri (Kroenke, 2005: 10).  

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis 

dan dideskripsikan serta dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi 

dalam suatu organisasi. Basis data merupakan tempat  penyimpanan data yang 

besar yang dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak departemen dan 

banyak pengguna (Connolly dan Begg, 2005: 15). 

2.6.2 Definisi DBMS (Database Management System) 

DBMS (Database Management System) adalah sebuah sistem perangkat 

lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, 

memelihara, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS merupakan perangkat 

lunak yang berinteraksi dengan program aplikasi pengguna dan basis data 

(Connolly dan Begg, 2005: 16). 

DBMS (Database Management System) adalah sistem yang secara 

khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data 

(Kadir, 2003: 484). 

DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak kompleks yang mengatur 

permintaan dan penyimpanan data ke disk dan dari disk (Simarmata, 2007: 

14).  
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2.6.3 Komponen DBMS 

Ada lima komponen utama dalam lingkungan DBMS yaitu (Connolly 

dan Begg, 2005: 18) : 

(1) Perangkat Keras 

DBMS dan aplikasi memerlukan perangkat keras untuk dapat berjalan. 

Perangkat keras dapat berupa satu komputer pribadi, satu mainframe maupun 

suatu jaringan komputer. Pemilihan perangkat keras untuk DBMS tergantung 

pada kebutuhan organisasi dan DBMS yang digunakan. Beberapa DBMS 

hanya dapat berjalan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu, 

sementara DBMS yang lain dapat berjalan pada berbagai perangkat keras dan 

sistem operasi. 

(2) Perangkat Lunak 

Komponen perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak DBMS itu sendiri 

dan program aplikasi, bersama dengan sistem operasi, termasuk perangkat 

lunak jaringan jika DBMS yang digunakan melalui jaringan. Biasanya, 

program aplikasi ditulis dalam bahasa pemrograman generasi ketiga (3GL), 

seperti 'C', C ++, Java, Visual Basic, COBOL, Fortran, atau Pascal, atau 

menggunakan bahasa generasi keempat (4GL), seperti SQL. 

(3) Data 

Komponen yang paling penting dari lingkungan DBMS dari sudut 

pandang pengguna adalah data. Data bertindak sebagai jembatan antara 
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komponen mesin dan komponen manusia. Basis data berisi data operasional 

dan metadata (data yang memberikan penjelasan mengenai data).  

(4) Prosedur 

Prosedur mengacu pada instruksi dan aturan yang mengatur desain dan 

penggunaan basis data. Para pengguna sistem dan staf yang mengelola basis 

data memerlukan dokumentasi mengenai prosedur tentang cara menggunakan 

atau menjalankan sistem. Instruksi-instruksi yang biasa dibutuhkan oleh orang 

yang mengelola basis data ataupun pengguna yang menggunakan basis data 

meliputi : 

(a) Bagaimana cara masuk ke DBMS. 

(b) Bagaimana menggunakan fasilitas DBMS atau program aplikasi 

tertentu. 

(c) Bagaimana memulai dan menghentikan DBMS. 

(d) membuat salinan cadangan dari basis data. 

(e) Bagaimana menangani kegagalan atau kerusakan pada perangkat keras 

dan perangkat lunak. 

(f) Bagaimana mengubah struktur tabel, menata basis data di beberapa 

tempat penyimpanan, meningkatkan kinerja, atau arsip data ke 

penyimpanan sekunder. 
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(5) Manusia (People) 

Komponen terakhir yang terlibat dengan sistem DBMS adalah manusia. 

Ada 4 macam komponen manusia yang terlibat dalam lingkungan DBMS 

yaitu diantaranya : 

(a) Pengelola Data dan Pengelola Basis Data 

Pengelola data dan pengelola basis data umumnya berperan terkait 

dengan pengelolaan dan pengendalian DBMS dan datanya. Pengelola data 

adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya data 

yang termasuk perencanaan basis data, pengembangan dan pemeliharaan 

standar, kebijakan dan prosedur, dan perancangan basis data secara 

konseptual/logika, sedangkan pengelola basis data bertanggung jawab 

untuk realisasi basis data, termasuk perancangan basis data secara fisik dan 

implementasinya, keamanan dan pengaturan integritas, pemeliharaan 

sistem operasional, dan memastikan kepuasan pengguna terhadap kinerja 

aplikasi. 

(b) Perancang Basis Data 

Dalam proyek-proyek perancangan basis data yang besar, kita bisa 

membedakan antara dua jenis perancang yaitu perancang basis data logikal 

dan perancang basis data fisik. Perancang basis data logikal bekerja 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan mengidentifikasi data (yaitu, entitas 

dan atribut), hubungan antara data, dan kendala pada data yang akan 

disimpan dalam basis data. Lingkup kerja perancang basis data logikal 
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dibagi dalam dua tahap yaitu rancangan basis data konseptual yang 

implementasinya seperti target DBMS, program aplikasi, bahasa 

pemrograman dan rancangan basis data logical yang menargetkan model 

data yang spesifik, seperti relasi data, jaringan, hierarki, atau data yang 

berorientasi objek. 

Sedangkan perancang basis data fisik berperan untuk memutuskan 

bagaimana rancangan basis data logikal dapat terwujud secara fisik yaitu 

dengan cara, memetakan rancangan basis data logikal ke dalam 

sekumpulan tabel dengan batasan integritas, memilih struktur 

penyimpanan yang spesifik dan metode pengaksesan data untuk mencapai 

kinerja yang baik, merancang langkah-langkah keamanan yang diperlukan 

pada data. 

(c) Pengembang Aplikasi (Application Developer) 

Pengembang aplikasi bertugas untuk mengembangkan aplikasi 

yang menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Biasanya para pengembang aplikasi bekerja sesuai spesifikasi yang 

dihasilkan oleh sistem analis. Program aplikasi yang dikembangkan berisi 

untuk melakukan beberapa operasi pada basis data seperti mengambil data, 

memasukkan, memperbarui, dan menghapus data. 
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(d) End User 

End user adalah pengguna dari basis data yang dimana basis data 

tersebut telah dirancang, diimplementasikan, dipelihara untuk menyajikan 

informasi yang mereka butuhkan. 

2.6.4 Fungsi dan Fasilitas Dalam DBMS 

Fungsi dan fasilitas dalam DBMS diantaranya yaitu (Connolly dan 

Begg, 2005: 48) : 

(1) Penyimpanan, Pengambilan, dan Pembaruan Data 

Sebuah DBMS harus memfasilitasi pengguna untuk dapat menyimpan, 

mengambil, dan memperbarui data dalam basis data. Ini merupakan fungsi 

utama dalam DBMS 

(2) Katalog yang Dapat Diakses Oleh Pengguna 

Sebuah DBMS harus menyediakan katalog yang berisi deskripsi data yang 

disimpan dan diakses oleh pengguna. 

(3) Dukungan Transaksi 

Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang akan menjamin 

bahwa semua pembaruan sesuai dengan transaksi yang telah dibuat maupun 

yang tidak dibuat. 
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(4) Concurrency control services 

Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa 

basis data yang diperbarui sesuai dengan pembaruan yang dilakukan oleh 

pengguna. 

(5) Layanan Pemulihan 

Sebuah DBMS harus memberikan mekanisme untuk mengembalikan basis 

data dalam keadaan sebelum terjadinya kerusakaan 

(6) Authorization Services 

Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa 

hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses basis data. 

(7) Dukungan Untuk Komunikasi Data 

Sebuah DBMS harus mampu diintegrasikan dengan perangkat lunak 

komunikasi.  

(8) Layanan Integritas 

Sebuah DBMS harus menyediakan sarana untuk memastikan bahwa setiap 

data yang ada dalam basis data dan setiap perubahan yang terjadi pada data 

sesuai dengan aturan-aturan tertentu. 
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(9) Services to Promote Data Independence 

Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung independensi 

dari program terhadap struktur dari basis data. 

(10) Layanan Utilitas 

Sebuah DBMS harus menyediakan serangkaian layanan utilitas. 

2.6.5 Bahasa Basis Data 

Secara umum, bahasa dalam basis data dibagi menjadi dua yaitu 

(Connolly dan Begg, 2005: 39-41) : 

(1)  Data Definition Language (DDL) 

Data Definition Language (DDL) adalah bahasa dalam basis data yang 

memungkinkan pengelola basis data atau pengguna untuk mendeskripsikan 

dan memberi nama dari entitas, atribut, dan hubungan yang diperlukan untuk 

aplikasi, bersama dengan integritas yang terkait dan batasan keamanan. 

(2) Data Manipulation Language (DML) 

Data Manipulation Language (DML) adalah bahasa yang menyediakan 

seperangkat operasi yang mendukung manipulasi data dalam basis data. 

Operasi manipulasi data meliputi : 

(a) Penambahan data baru ke dalam basis data 

(b) Merubah data yang disimpan dalam basis data 

(c) Pengambilan data yang ada dalam basis data 

(d) Penghapusan data dari basis data 
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DML dibagi menjadi 2 jenis yaitu procedural dan non-procedural. 

Procedural DML adalah suatu bahasa yang memungkinkan pengguna untuk 

memberitahu sistem, data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk 

mengambil data, sedangkan non-procedural DML adalah Sebuah bahasa yang 

memungkinkan pengguna untuk menentukan data apa yang dibutuhkan tanpa 

memperhatikan bagaimana data tersebut diambil. 

2.7 SQLite 

SQLite adalah perangkat lunak yang menyediakan relational database 

management  (RDBMS). RDBMS digunakan untuk menyimpan data pengguna 

dalam tabel besar. Selain untuk menyimpan dan mengelola data, RDBMS dapat 

memproses perintah query yang kompleks yang menggabungkan data dari 

beberapa tabel untuk menghasilkan laporan dan ringkasan data (Kreibich, 2010). 

Beberapa fitur dari SQLite adalah sebagai berikut (Kreibich, 2010: 1) : 

(1) Serverless 

SQLite tidak memerlukan proses server atau sistem yang terpisah untuk 

mengoperasikannya. SQLite library mengakses basis datanya secara langsung. 

(2) Zero Configuration 

Tidak ada server berarti tidak ada pengaturan. Membuat sebuah basis data 

semudah membuka file. 
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(3) Cross-platform 

Basis data pada SQLite berada dalam file cross-platform tunggal yang tidak 

memerlukan administrasi. 

(4) Self-contained 

Sebuah library berisi seluruh sistem basis data yang terintegrasi langsung ke 

application-host. 

(5) Small Runtime Footprint 

Menggunakan sedikit memori untuk basis datanya. 

(6) Transactional 

SQLite transaction memperbolehkan aksi penyimpanan melalui beberapa 

proses thread. 

(7) Full-featured 

SQLite mendukung penggunaan bahasa SQL standard. 

(8) Highly Reliable 

Tim pengembang SQLite mengembangkan melalui kode program yang sangat 

serius serta telah melewati proses testing. 
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2.8 Unified Modeling Language 

Unified Modeling Language (UML) adalah pemodelan yang digunakan 

oleh developer untuk berkomunikasi mengenai pekerjaan mereka dengan para 

stakeholder dan developer yang lain (Ambler, 2005, ix). 

(1) Use Case Diagram 

Use case diagram menunjukkan hubungan antara aktor dan use case dalam 

sebuah sistem. Kegunaan use case antara lain sebagai berikut (Ambler, 2005: 33) : 

(a) Memberikan gambaran dari kebutuhan penggunaan sistem atau organisasi 

dalam bentuk model. 

(b) Menggambarkan ruang lingkup dari pengembangan sistem. 

(c) Menggambarkan analisis permintaan kebutuhan dalam bentuk use case 

model. 

Sebuah use case model terdiri dari satu atau lebih use case diagram dan 

menyediakan dokumentasi seperti spesifikasi dari use case dan definisi aktor. 

 

Gambar 2.3 Use Case Diagram 
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(2) Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan struktur perancangan secara object-oriented 

yang serupa dengan flow chart dan data-flow diagram. Activity diagram 

digunakan untuk menjelaskan (Ambler, 2005: 113) : 

(a) Operasi yang kompleks. 

(b) Aturan bisnis yang kompleks.  

(c) Use case tunggal. 

(d) Beberapa use case. 

(e) Proses bisnis. 

(f) Proses yang terjadi secara bersamaan. 

(g) Proses software. 

 

Gambar 2.4 Activity Diagram 
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(3) Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah teknik pemodelan dinamis. Sequence diagram 

digunakan untuk (Ambler, 2005: 80-81): 

(a) Validasi dan menyempurnakan logika serta melengkapkan skenario yang 

dibutuhkan. 

(b) Menggambarkan hasil perancangan dari setiap operasi yang dijelaskan 

dalam kelas. 

(c) Mendeteksi hambatan dalam perancangan object-oriented dengan 

memperhatikan pesan yang dikirimkan ke objek, dan memperhatikan 

berapa perkiraan waktu untuk memanggil sebuah method. 

 

Gambar 2.5 Sequence Diagram 
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(4) Class Diagram 

Class diagram menggambarkan kelas-kelas dalam sistem, hubungan, operasi, 

dan atribut dari kelas-kelas tersebut. Untuk membuat sebuah class diagram 

dibutuhkan beberapa komponen antara lain kelas, method, atribut, association, 

dependensi, hubungan pewarisan, asosiasi agregasi, asosiasi kelas (Ambler, 2005: 

47). Class diagram digunakan untuk: 

(a) Menggambarkan konsep domain dalam bentuk model. 

(b) Menganalisis kebutuhan dalam bentuk model analisis dan konseptual. 

(c) Menggambarkan desain secara rinci dari software berbasis object-oriented. 

 

Gambar 2.6 Class Diagram 

Beberapa hubungan yang terdapat di dalam konsep UML: 

(a) Association menggambarkan hubungan antara satu kelas dengan kelas 

yang lain. 

(b) Inheritance disebut juga generalization menggambarkan hubungan 

pewarisan dari satu kelas kepada kelas yang lain. 
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(c) Aggregation menyatakan bahwa sebuah kelas merupakan bagian dari kelas 

yang lain. 

(d) Composition merupakan hubungan yang lebih erat dibandingkan 

aggregation dimana sebuah kelas tidak dapat berdiri sendiri tanpa kelas 

lain (kelas utama). 

Di dalam sebuah kelas terdapat multiplicity yang menggambarkan seberapa 

banyak suatu objek (kelas) berelasi dengan objek (kelas) lain. Hubungan 

multiplicity yang terdapat dalam class diagram yaitu : 

 

Gambar 2.7 UML Multiplicity Indicator 

2.9 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu penyajian data 

dengan menggunakan entity dan relationship. Dalam ERD ada 3 komponen yaitu : 
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(1) Entity 

Entity adalah objek yang berbeda (orang, tempat, benda, konsep, atau 

peristiwa) dalam organisasi yang akan diwakili dalam basis data. Simbol yang 

digunakan adalah persegi panjang. 

 

Gambar 2.8 Simbol Entity 

(2) Relationship 

Relationship adalah hubungan antara beberapa entitas. Relationship 

digambarkan dengan belah ketupat. 

 

 

Gambar 2.9 Simbol Relationship 

(3) Atribut 

Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan 

penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nilai atribut merupakan 

suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu 

entity atau relationship. Atribut digambarkan dengan Elips. 

 

Gambar 2.10 Simbol Atribut 
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2.10 Data Flow Digaram 

Dafa Flow Diagaram (DFD) adalah alat pemodelan secara grafis 

menunjukkan aliran data melalui sistem, termasuk masukan, keluaran dan file 

(William dan Sawyer, 2010: 495). 

Data Flow Diagaram (DFD) dapat digunakan untuk menggambarkan 

sistem basis data. Berikut ini simbol-simbol dari data flow diagram : 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Contoh Data Flow Diagram 

(1) Entity (Entitas) 

Entity harus merupakan  suatu bagian atau sekumpulan orang yang berada di 

luar lingkup pengolahan data yang digambarkan dalam bentuk bujur sangkar. 

 

 

Gambar 2.12 Simbol Entitas 
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(2) Alur Data 

Pindahan data atau informasi dari suatu bagian ke bagian lainnya dari suatu 

sistem. Digambarkan oleh anak panah untuk menunjukkan keluar dari atau masuk 

ke suatu proses. 

Gambar 2.13 Simbol Alur Data 

(3) Proses 

Menggambarkan bagian dari sistem yang menginformasikan masukan ke 

keluaran. Disajikan dengan lingkaran atau bujur sangkar dengan ujung-ujung 

melengkung. 

 

 

Gambar 2.14 Simbol Proses 

(4) Penyimpanan Data (Data Store) 

Sarana untuk mengumpulkan data. Disajikan dalam bentuk dua garis paralel, 

persegi panjang dengan satu sisi terbuka atau dengan ujung – ujung lengkung. 

 

Gambar 2.15 Simbol Data Store 
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2.11 Kesehatan Balita 

Dalam dunia kedokteran, kesehatan balita termasuk kedalam kesehatan 

anak. Kesehatan anak biasa disebut pediatri, pediatri atau ilmu kesehatan anak 

adalah spesialisasi kedokteran yang berkaitan dengan balita dan anak. Kesehatan 

anak terdiri dari perawatan dan penanganan terhadap berbagai penyakit anak dan 

balita serta mengkaji pertumbuhan anak dan balita secara normal (Abdul Qodir 

Shaleh, 2008: 181). 

Pada usia balita, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat cepat 

frekuensinya. Perkembangan dan pertumbuhan yang cepat harus diimbangi 

dengan perawatan kesehatan yang memadai. Untuk itu orang tua harus mampu 

memahami, mengenali serta memberikan tindakan dan penanganan yang tepat 

apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kesehatan anak (Abdul Qodir 

Shaleh, 2008: 182). 

2.11.1 Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita 

Pertumbuhan pada balita merupakan gejala kuantitatif yang 

berlangsung dengan proses multiplikasi organ-organ tubuh balita, disertai 

penambahan ukutan-ukuran tubuhnya. Proses pertumbuhan ditandai oleh 

meningkatnya berat badan, bertambahnya ukuran lingkar kepala, muncul dan 

bertambahnya gigi dan geraham, menguatnya tulang dan membesarnya otot, 

bertambahnya organ tubuh yang lainnya, seperti rambut, kuku dan sebagainya. 

(Eveline dan Nanang, 2010: 3) 
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Perkembangan balita merupakan gejala kualitatif yang berlangsung 

dengan proses peningkatan dan pematangan kemampuan personal dan 

kemampuan social. Kemampuan personal ditandai dengan pendayahgunaan 

segenap fungsi alat-alat penginderaan dan sistem organ tubuh lain yang 

dimilikinya. Kemampuan fungsi-fungsi penginderaan meliputi penglihatan, 

pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap. Sedangkan fungsi-fungsi 

organ tubuh lainnya meliputi tangan, kaki, gigi, mulut, emosi, kognisi dan 

kreativitas. (Eveline dan Nanang, 2010: 7-8) 

Dalam proses tumbuh kembang balita, ada kebutuhan utama yang 

harus dipenuhi agar proses tumbuh kembang bisa berjalan dengan baik. 

Kebutuhan utama itu diantaranya adalah : 

a. Pemenuhan Kebutuhan Gizi 

Pemberian makanan yang mengandung zat-zat gizi yang sesuai 

kebutuhan, berdasarkan tingkat usianya merupakan hal yang penting untuk 

menunjang tumbuh kembang fisik dan biologis balita. Dengan terpenuhinya 

gizi secara baik, perkembangan otaknya akan berlangsung optimal dan 

keterampilan fisiknya pun akan berkembang sebagai dampak perkembangan 

bagian otak yang mengatur sistem sensorik dan motoriknya. 

b. Pemenuhan Kebutuhan Emosi dan Kasih Sayang 

Kebutuhan ini emosi dan kasih saying orang tua dapat diekspresikan 

sebagai bentuk perhatian dan kasih saying, serta perlindungan yang aman dan 

nyaman kepada balita. Pemenuhan yang tepat atas kebutuhan emosi atau kasih 
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sayang akan menjadikan anak tumbuh cerdas secara emosi terutama dalam 

kemampuannya mengelola emosi diri secara tepat. 

c. Pemenuhan Kebutuhan Stimulasi Dini 

Stimulasi dini meliputi kegiatan merangsang melalui sentuhan-

sentuhan lembut penuh kasih sayang secara bervariasi dan berkelanjutan, 

kegiatan mengajari anak berkomunikasi, mengenalkan objek dan warna, serta 

mengenalkan huruf dan angka. Stimulasi dini dapat dilakukan setiap ada 

kesempatan bersama balita atau pada saat balita sedang bermain. Pemenuhan 

kebutuhan stimulasi dini secara baik dan benar dapat merangsang kecerdasan 

majemuk anak. 

2.11.2 Perawatan Pada Balita 

Kesehatan balita harus memperoleh perhatian serius para orangtua. 

Sebab kesehatan anak turut menentukan proses tumbuh kembang balita. Balita 

yang sehat lebih mampu mengembangkan potensi-potensi kecerdasaannya 

daripada anak yang sering sakit. Balita sangat rentan terhadap berbagai 

penyakit, maka diperlukan perawatan yang baik oleh orangtua agar kesehatan 

balita selalu prima dan relatif mampu menangkal ancaman berbagai bibit 

penyakit.  

Perawatan pada balita meliputi bagaimana cara menggendong, 

memandikan, mendandani, memperlakukan tali pusat, memijat, memakaikan 

popok, menggantikan baju bayi, dan sebagainya. Meskipun perawatan pada 

balita terkesan sederhana, namun sangat bermanfaat bagi kesehatan balita. 
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Ragam keterampilan perawatan pada balita juga merupakan bentuk penerapan 

stimulasi dini yang mampu mengoptimalkan proses tumbuh kembang balita. 

2.11.3 Permasalahan Kesehatan pada Balita 

Permasalahan kesehatan balita sangat kompleks, sebab kondisi mental 

dan pemikiran balita belum mengerti tentang kesehatan. Faktor lingkungan 

juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Oleh karena itu, peran 

orang tua dalam memperhatikan dan mengawasi anak dengan seksama 

terhadap faktor lingkungan ini sangat penting agar anak bisa mendapatkan 

perlindungan dari bahaya penyakit-penyakit berbahaya yang didapatkan dari 

lingkungan, seperti adanya bakteri, nyamuk, infeksi, atau zat-zat beracun 

(Abdul Qodir Sholeh, 2008: 189-190).  

Pada umumnya balita sangat rentan terhadap beragam penyakit. 

Apalagi jika perawatan pada balita kurang optimal. Kecukupan gizi yang tepat 

dan berimbang, jadwal imunisasi yang terpenuhi dengan baik, perawatan 

keseharian yang memadai, serta pembiasaan sikap hidup bersih dan sehat 

dalam keluarga sangat menentukan kualitas kesehatan pada balita. Namun 

adakalanya balita tetap mengalami gangguan kesehatan, padahal perawatan 

telah diberikan secara optimal. Hal itu dapat terjadi karena beragam faktor, 

misalnya penularan penyakit oleh virus atau bakteri yang terbawa melalui air 

atau udara, sistem kekebalan tubuh balita yang sedang menurun, adanya faktor 

bawaan dari orang tua, adanya wabah tertentu yang menyerang suatu daerah 
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dan lain sebagainya. Untuk itu, maka kepekaan dan kewaspadaan orang tua 

sangat penting terhadap gejala-gejala penyakit yang diderita anak. 

2.12 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini 

Dalam pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 

ayat 1, disebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk 

dalam rentang usia 0-6 tahun. Anak usia dini ialah kelompok anak yang berada 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Yaitu, pola 

pertumbuhan dan perkembangan , intelegensi, social emosional, bahasa, dan 

komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Jadi dapat dipahami anak usia dini ialah anak yang berkisar antara usia 0-6 

tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa sehingga 

memunculkan berbagai keunikan pada dirinya (Fadlillah, 2012: 18-19). 

Proses pertumbuhan akan berlangsung secara terus-menerus bersamaan 

dengan berjalannya waktu sampai seorang anak menjadi dewasa. Pertumbuhan 

jasmaniah dapat diteliti dengan mengukur berat, panjang, dan lingkaran, seperti 

lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, lingkar lengan, dan lain sebagainya. 

Studi tentang pertumbuhan fisik telah menunjukkan bahwa pertumbuhan fisik 

dibagi menjadi 4 periode utama, dua periode ditandai dengan pertumbuhan yang 

cepat dan dua periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama 

periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. 

Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan 

memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil 

(Fadlilllah, 2012: 24). 
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Hurlock mengungkapkan beberapa karakteristik pertumbuhan fisik pada 

anak usia dini, diantaranya sebagai berikut (Fadlillah, 2012:25) : 

1) Tinggi Tubuh 

Anak-anak dengan usia sebaya dapat memperlihatkan tinggi tubuh yang 

sangat berbeda, tetapi pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap 

mengikuti aturan yang sama. 

2) Berat Tubuh 

Rata-rata bayi ketika dilahirkan adalah 3-4 kg, tetapi ada juga beberapa 

bayi yang beratnya 1,5-2 kg dan bahkan ada beberapa bayi yang beratnya 

ketika dilahirka adalah 8 kg. Pada usia 4 bulan, berat tubuh bayi sudah dua 

kali lipat ketika lahir. 

3) Otot dan Lemak 

Pada diri seorang anak, berat tubuh juga sangat dipengaruhi oleh otot dan 

lapisan lemak. Pada tahun-tahun pertama kehidupannya, lapisan lemak 

akan berkembang lebih cepat daripada otot. 

4) Gigi 

Pertumbuhan gigi pada seorang anak merupakan proses yang telah dimulai 

ketika seseorang berumur 3 bulan setelah dilahirkan. 

2.13 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian perancangan sistem 

informasi perkembangan pada balita, seperti : 

Rizqi Akbar Gumilar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 

penelitiannya yang berjudul “Perancangan Aplikasi Panduan Merawat Bayi Usia 
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0-12 Bulan Berbasis Web”. Penelitian ini merancang sistem informasi berbasi 

website. Dalam perancangan sistem informasi pada penelitian ini menggunakan 

software macromedia dreamweaver sebagai editor code dan desain website nya, 

MySQL sebagai basis datanya. Uji kinerja sistem informasi pada penelitian ini 

menggunakan metode kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada pengguna untuk 

memberikan penilaian terhadap aplikasi yang telah didemonstrasikan. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa aplikasi panduan merawat bayi dapat membantu dalam 

menyampaikan informasi tentang merawat bayi usia 0-12 bulan. Dan berguna 

menambah informasi dan membantu para ibu muda atau calon ibu dalam 

melakukan perawatan bayi. 

Ima Fathia Nursalima, Herman Tolle, Issa Arwani dari Universitas 

Brawijaya dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Mobile 

Pedoman dan Catatan Ibu dan Anak”. Dalam perancanga sistem pada penelitian 

ini menggunakan framework phonegap yang berbasis html dan javascript. 

Penelitian ini menggunakan uji blackbox dalam hal uji keberfungsian sistem. 

Penelitian ini menyatakan bahwa aplikasi pedoman dan catatan ibu dan anak dapat 

digunakan sebagai salah satu media untuk mencari informasi pedoman dan 

mencatat kesehatan bagi ibu dan anak. 

Tulus Wicaksana dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan 

Komputer Amikom Yogyakarta dalam judul penelitiannya “Perancangan Aplikasi 

Informasi Kesehatan Ibu Dan Anak Berbasis Android”. Dalam perancangan 

sistem informasi pada penelitian ini menggunakan software macromedia 

dreamweaver sebagai editor code dan desain website nya, MySQL sebagai basis 
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datanya. Penelitian ini menggunakan metode waterfall sebagai metode untuk 

pengembangan sistemnya. Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan media 

mobile dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan bayi (lahir-5 

tahun), jadwal imunisasi, informasi KMS dan informasi kesehatan dapat 

memberikan terobosan baru bagi pengguna untuk mencari berbagai informasi 

kesehatan secara singkat dan bisa dimana saja. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian Rizqi mengenai 

fitur panduan merawat balita, mengacu pada penelitian Ima mengenai 

pengembangan aplikasi mobile catatan perkembangan anak, dan mengacu pada 

penelitian Tulus mengenai pengembangan sistem informasi kesehatan yang 

memiliki fitur untuk melihat grafik pertumbuhan anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam rancang bangun 

sistem informasi perkembangan balita berbasis android ini menggunakan model 

waterfall atau model sekuensial linier. Model waterfall merupakan model yang 

paling tua dan yang paling banyak digunakan untuk rekayasa perangkat lunak. 

Model waterfall merupakan  model  pengembangan  perangkat  lunak  yang 

sistematik  dan sekuensial   yang   mulai  pada  tingkat  dan   kemajuan  sistem  

sampai  pada analisis, desain, kode, test, dan pemeliharaan. (Pressman, 2002: 37) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Waterfall 
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Berikut ini penjelasan mengenai tahapan model pengembangan sistem 

waterfall (Pressman, 2002: 38) :  

(1) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Untuk memahami sifat program yang akan dibangun, perekayasa 

perangkat lunak (analisis) harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk 

kerja, dan antarmuka yang diperlukan. 

(2) Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang berfokus pada 

empat atribut sebuah program yang berbeda yaitu struktur data, asitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka dan detail algoritma prosedural. Proses 

desain menerjemahkan kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak 

yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum proses coding dimulai. 

(3) Pemrograman (coding) 

Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Jika 

desain dilakukan dengan cara yang lengkap, maka pembuatan kode dapat 

diselesaikan secara mekanis. 

(4) Pengujian Perangkat Lunak 

Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak untuk 

memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji dan pengujian pada eksternal 

fungsional untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa 



55 
 

 
 

masukan akan memberikan hasil yang aktual sesuai dengan hasil yang 

dibutuhkan. 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang  

menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak tingkat sistem dan 

perancangan perangkat lunak. Analisis kebutuhan memungkinkan perekayasa 

sistem menentukan fungsi dan kinerja perangkat lunak, menunjukkan antarmuka 

perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem yang lain, dan membangun batasan 

yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

mengijinkan perekayasa perangkat lunak untuk memperhalus alokasi perangkat 

lunak dan membangun model-model data fungsional, dan domain tingkah laku 

yang akan diproses oleh perangkat lunak. Analisis kebutuhan memberikan model-

model yang akan diterjemahkan ke dalam data, arsitektur, antarmuka, dan desain 

prosedural kepada perancang perangkat lunak (Pressman, 2002: 320). 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Analisis Sebagai Jembatan Antara Rekayasa Sistem 

dan Perancangan Perangkat Lunak. 
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3.3 Perancangan (Desain) 

Perancangan adalah serangkain langkah iteratif yang memungkinkan 

desainer menggambarkan semuan aspek perangkat lunak yang dibangun. Pada 

proses perancangan, analisis kebutuhan diterjemahkan ke dalam suatu cetak biru 

untuk membangun perangkat lunak. Pada dasarnya, cetak biru menggambarkan 

suatu pandangan menyeluruh mengenai perangkat lunak (Pressman, 2002: 403). 

3.3.1 Perancangan Data 

Perancangan data mentransformasi model domain informasi yang dibuat 

selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk 

mengimplementasi perangkat lunak (Pressman, 2002: 400). Dalam 

perancangan data ini dibagi menjadi 3 tahapan yaitu : 

(1) Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data merupakan proses membuat desain yang dapat 

mendukung misi organisasi dan misi objektif untuk sistem basis data yang 

dibutuhkan (Connolly dan Begg, 2005: 291). Pada perancangan basis data ini 

menentukan tabel-tabel apa saja yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan 

sistem dan menentukan bagaimana hubungan relasi antar entitas dalam sistem. 

(2) Perancangan Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk merepresentasikan 

suatu entitas dan hubungan antar entitas-entitas tersebut secara sederhana. 

Perancangan Entity Relationship Diagram bertujuan untuk menjelaskan 
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hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi (Pressman, 2002: 307). 

(3) Perancangan Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu gambaran grafis dari suatu sistem 

yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan 

bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. 

Perancangan DFD bertujuan untuk memberikan indikasi mengenai bagaimana 

data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem dan untuk 

menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data (Pressman, 

2002: 311). 

3.3.2 Perancangan Antarmuka Pengguna 

Perancangan antarmuka pengguna bertujuan untuk menciptakan media 

komunikasi yang efektif antara manusia dan komputer. Seorang software 

engineer merancang antarmuka pengguna dengan menerapkan proses yang 

mengacu pada prinsip-prinsip desain yang telah ditetapkan. Perancangan 

antarmuka suatu perangkat lunak sangat penting jika perangkat lunak yang 

dibangun sulit untuk digunakan, maka dengan adanya antarmuka perangkat 

lunak akan memudahkan pengguna dalam hal pemakaian (Pressman, 2002: 

401). 

Perancangan antarmuka pengguna dimulai dengan mengidentifikasi 

pengguna, tugas yang akan dilakukan oleh perangkat lunak, dan sebagainya. 

Setelah semuanya diidentifikasi, maka selanjutnya yaitu membuat layout layar 
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yang menggambarkan desain grafis dan penempatan ikon, definisi layar teks 

deskriptif, dan spesifikasi dari item menu. Dalam perancangan antarmuka, ada 

beberapa hal yang menjadi aturan desain yaitu (Pressman, 2002: 401-402): 

(a) Tempatkan pengguna dalam kendali. 

(b) Kurangi penggunaan memori oleh pengguna. 

(c) Buatlah antarmuka yang konsisten. 

3.3.3 Perancangan Component-Level 

Data, arsitektur, dan desain antarmuka harus diterjemahkan ke dalam 

proses operasional dari perangkat lunak. Untuk mencapai hal ini, perancangan 

harus diwakili pada tingkat abstraksi yang dekat dengan pengkodean program. 

Perancangan component-level menetapkan detail algoritma yang diperlukan 

untuk memanipulasi struktur data, komunikasi antara komponen perangkat 

lunak melalui antarmuka aplikasi, dan menerapkan proses algoritma yang 

dialokasikan untuk masing-masing komponen. Perancangan component-level 

berguna sebagai sarana untuk menilai apakah struktur data dan algoritma akan 

berjalan sebagaimana mestinya (Pressman, 2002: 423).  

Perancangan component-level pada perancangan sistem ini 

menggunakan flowchart. Flowchart digunakan untuk memperlihatkan suatu 

proses atau tahapan dalam melakukan penelitian mulai dari pengumpulan data, 

analisa dan perancangan, implementasi dan pengujian serta kesimpulan dan 

saran. 
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Gambar 3.3 Kontruksi Flowchart 

3.4 Penulisan Kode (Coding) 

Pengembangan sistem informasi perkembangan balita berbasis android ini 

dikembangan dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan menggunakan 

perangkat lunak IDE Eclipse ADT (Android Development Tools) Bundle dan JDK 

(Java Development Kit) 

3.5 Pengujian Aplikasi 

Pengujian pada sistem aplikasi ini dilakukan dengan dua langkah yaitu : 

1) Uji Keberfungsian Aplikasi 

Dalam uji keberfungsian aplikasi ini menggunakan uji blackbox. Metode 

uji coba blackbox memfokuskan pada keperluan fungsional dari perangkat 

lunak. Karena itu uji coba blackbox memungkinkan pengembang perangkat 
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lunak untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh 

syarat-syarat fungsional suatu program. Uji coba blackbox berusaha untuk 

menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya (Pressman, 

2002): 

a. Fungsi – fungsi yang salah atau hilang. 

b. Kesalahan antarmuka. 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal. 

d. Kesalahan kinerja. 

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

2) Uji Kinerja Aplikasi 

Uji kinerja sistem informasi perkembangan balita berbasis android ini 

dilakukan dengan meminta tanggapan para calon pengguna. Tujuan dari uji 

kinerja adalah menanamkan kepercayaan bahwa sistem perangkat lunak sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam uji 

pengguna ini mengguna metode deksriptif kuantitatif. Uji kinerja sistem 

informasi perkembangan balita dilakukan dengan memberikan instrumen 

kepada responden. Instrumen berupa angket tertutup. Usia balita termasuk 

dalam anak usia dini, maka pemilihan responden dilakukan secara acak di tiga 

lokasi yaitu, PAUD anak kreatif ngijo, PAUD dahlia ngijo dan PAUD 

Plalangan. Pemilihan calon responden dilakukan dengan teknik random 

sampling dengan jumlah masing-masing yaitu 6 responden dari PAUD anak 

kreatif ngijo, 7 responden dari PAUD dahlia ngijo dan 7 responden dari 
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PAUD Plalangan. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup yang 

berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan kategori sebagai berikut (Ian 

Sommerville, 2003: 68) : 

a. Fungsi atau tujuan perangkat lunak 

Kategori fungsi atau tujuan perangkat lunak dijabarkan pada item 

pertanyaan nomor satu dan tiga. 

b. Harapan pengguna 

Kategori harapan pengguna dijabarkan pada item pertanyaan nomor dua, 

empat dan lima. 

c. Lingkungan pemasaran 

Kategori lingkungan pemasaran dijabarkan pada item pertanyaan nomor 

enam. 

Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang ada pada instrumen yang akan 

diajukan kepada pengguna : 

1. Apakah aplikasi sistem informasi perkembangan balita dapat membantu 

anda untuk mengamati tumbuh kembang balita anda? 

2. Apakah materi informasi yang diberikan pada aplikasi cukup membantu? 

3. Apakah informasi yang ada pada aplikasi dapat dipahami? 

4. Apakah informasi yang ada pada aplikasi cukup lengkap? 

5. Apakah aplikasi sistem informasi perkembangan balita mudah digunakan? 

6. Apakah aplikasi berjalan lancar di smartphone android anda?  
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Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk skala 

menggunakan skala Likert untuk mengukur opini atau persepsi responden 

berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. 

Untuk analisis secara kuantitatif, alternatif jawaban tersebut diberi skor 

dari nilai 1 (satu) sampai dengan nilai 5 (lima), dimana bila : 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 = Cukup Setuju (CS) 

Skor 4 = Setuju (S) 

Skor 5 = Sangat Setuju (SS) 

Adapun rumus dalam menentukan rentang skala (RS) menurut Simamora 

adalah sebagai berikut :  

 

Dimana : m = angka tertinggi di dalam pengukuran (angka tertinggi dalam 

kuesioner). 

n = angka terendah di dalam pengukuran (angka terendah dalam 

kuesioner). 

b = banyaknya kelas yang dibentuk (pilihan jawaban dalam kuesioner) 

Dalam penelitian ini Rentang Skala = 0,8, maka untuk menginteprestasikan rata-

rata tanggapan responden pengguna adalah sebagai berikut : 

Nilai skor antara 1 s/d ≤ 1.8  Sangat Tidak Setuju. 
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Nilai skor antara >1.8 s/d ≤ 2.6 Tidak Setuju. 

Nilai skor antara >2.6 s/d ≤ 3.4  Cukup Setuju. 

Nilai skor antara >3.4 s/d ≤ 4.2  Setuju. 

Nilai skor di atas 4.2    Sangat Setuju. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Deskriptif Persentase. Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi 

dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti dikemukan Sudjana 

(2001: 129) adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

P : Persentase 

f : Frekuensi 

N : Jumlah responden 

100% : Bilangan tetap 

Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden 

b. Menghitung frekuensi jawaban responden 

c. Jumlah responden keseluruhan adalah 53 orang 

d. Masukkan ke dalam rumus. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Perancangan Sistem 

Hasil perancangan dari sistem informasi perkembangan balita berbasis 

android yaitu antarmuka aplikasi, basis data, DFD (Data Flow Diagram), ERD 

(Entity Relationship Diagram), UML (Unified Modeling Language), dan 

flowchart sistem. Hasil dari perancangan tersebut, dijelaskan seperti di bawah ini. 

4.1.1 Hasil Perancangan Antarmuka 

Antarmuka digunakan untuk mempermudah komunikasi antara 

pengguna dengan sistem aplikasi. Berikut ini perancangan antarmuka dalam 

aplikasi sistem informasi perkembangan balita : 

(1) Antarmuka Halaman Utama 

Halaman utama berisi beberapa menu yang ada dalam aplikasi sistem 

informasi perkembangan balita. Beberapa menu dalam aplikasi ini yaitu : 

a. Menu keluhan 

b. Menu informasi 

c. Menu catatan perkembangan 

d. Menu perkembangan balita 

e. Menu fitur lain  

f. Menu pengaturan. 
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Gambar 4.1 Antarmuka Halaman Utama 

(2) Antarmuka Menu Keluhan 

Menu keluhan bertujuan untuk menampilkan solusi dari keluhan yang 

dimasukkan oleh pengguna. Berikut tampilan menu keluhan pada aplikasi ini : 
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Gambar 4.2 Antarmuka Menu Keluhan 

(3) Antarmuka Menu Informasi 

Menu informasi berisi beberapa informasi yang berguna untuk orangtua 

yaitu informasi perawatan pada balita, informasi penyakit pada balita dan 

informasi mengenai imunisasi. Menu informasi bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada orangtua mengenai kesehatan balita. 
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Gambar 4.3 Antarmuka Menu Informasi 

(4) Antarmuka Menu Catatan Perkembangan 

Menu catatan perkembangan berisi catatan momen-momen perkembangan 

yang telah dialami oleh balita. Pengguna dapat menuliskan catatan momen-

momen perkembangan pada menu ini.  
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Gambar 4.4 Antarmuka Menu Catatan Perkembangan 

(5) Antarmuka Menu Perkembangan Balita 

Menu perkembangan balita berisi data perkembangan tinggi dan berat 

badan balita tiap periode atau tiap minggu. Pengguna dapat memasukkan 

perkembangan berat dan tinggi badan balita tiap minggu. Jadi pengguna dapat 

mengamati perkembangan balitanya dengan melihat grafik perkembangan 

yang ada dalam aplikasi ini. 
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Gambar 4.5 Antarmuka Menu Perkembangan Balita 

(6) Antarmuka Menu Fitur Lain 

Menu fitur lain berisi beberapa fitur yaitu menghitung indeks massa tubuh 

dan fitur untuk pengingat waktu makan bagi balita. 
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Gambar 4.6 Antarmuka Menu Fitur Lain 

(7) Antarmuka Menu Pengaturan 

Menu pengaturan berisi beberapa pilihan yaitu login atau logout, 

penambahan akun pengguna dan manajemen data balita. Dalam menu ini 

pengguna dapat menambahkan akun, login ke aplikasi, menambah data balita, 

mengubah data balita, dan menghapus data balita. 
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Gambar 4.7 Antarmuka Menu Pengaturan 

(8) Antarmuka Login Pengguna 

Antarmuka login berisi kolom username dan password yang harus diisi 

oleh pengguna. Login berfungsi untuk memverifikasi pengguna agar bisa 

masuk ke dalam sistem. 
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Gambar 4.8 Antarmuka Login Pengguna 

(9) Antarmuka Penambahan Akun Pengguna 

Antarmuka penambahan akun berisi kolom username, nama, jenis 

kelamin, umur, password, dan ulangi password. Pengguna harus mengisi 

semua kolom pendaftaran agar bisa menambahkan akun baru dalam aplikasi. 



73 
 

 
 

 

Gambar 4.9 Antarmuka Penambahan Pengguna 

(10) Antarmuka Penambahan Data Balita 

Antarmuka penambahan data balita berisi kolom nama, tanggal lahir, dan 

jenis kelamin. Semua kolom tersebut tidak boleh kosong dan harus diisi oleh 

pengguna. 
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Gambar 4.10 Antarmuka Penambahan Data Balita 

 

4.1.2 Hasil Perancangan ERD 

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dari 

sebuah sistem. Berikut ini hasil perancangan ERD pada sistem informasi 

perkembangan balita berbasis android : 
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Gambar 4.11 Diagram ERD 

4.1.3 Hasil Perancangan Basis Data 

Basis data digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan 

untuk keperluan penyediaan informasi. Dari perancangan relasi entitas basis 

data, selanjutnya dibuatlah tabel (entitas) dan atribut–atribut dari tabel 

tersebut. Tabel–tabel yang dibuat adalah sebagai berikut : 

(1) Tabel Pengguna 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna aplikasi, dalam 

tabel ini yang menjadi primary key adalah username. 

 

 

Memiliki 1 n User  

nama username 

umur 

jenis_kelamin 

password 

Balita 

id_balita 

nama gender tanggal_lahir 

id_user 

id catatan 

Catatan 

perkembangan 

tanggal kategori 

id_balita tinggi_badan 

data 

perkembangan 

tanggal berat_badan 

id_balita id 

n

n 

Memiliki 1 

n

n 

Memiliki 

1 
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Tabel 4.1 Basis Data Pengguna 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 Username Varchar 50 Username 

2 Nama Varchar 100 Nama 

3 jenis_kelamin Varchar 100 Jenis Kelamin 

4 Umur Integer 5 Umur 

5 Password Varchar 100 Kata Sandi 

 

(2) Tabel Balita 

Tabel ini digunakan dalam sistem untuk menyimpan data balita. 

Primary key pada tabel ini yaitu id. 

Tabel 4.2 Basis Data Balita 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 Id Varchar 50 ID Balita 

2 Nama Varchar 100 Nama 

3 Gender Varchar 50 Jenis Kelamin 

4 tgl_lahir Varchar 50 Tanggal Lahir 

5 id_user Varchar 100 Username Pengguna 

 

(3) Tabel Perkembangan 

Tabel ini digunakan dalam sistem untuk menyimpan data 

perkembangan balita. Primary key dalam tabel ini yaitu id. 

Tabel 4.3 Basis Data Perkembangan 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 Id Varchar 50 ID Perkembangan 

2 Tinggi Varchar 500 Tinggi Badan 

3 Berat Varchar 100 Berat Badan 

4 Tanggal Varchar 50 Tanggal 

5 id_balita Varchar 50 ID Balita 
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(4) Tabel Catatan Perkembangan 

Tabel ini digunakan dalam sistem untuk menyimpan data catatan 

perkembangan balita. Primary key dalam tabel ini yaitu id. 

Tabel 4.4 Basis Data Balita 

No Nama Field Tipe Ukuran Keterangan 

1 Id Varchar 50 ID Catatan 

2 Catatan Varchar 500 Catatan 

3 Kategori Varchar 100 Kategori 

4 Tanggal Varchar 50 Tanggal 

5 id_balita Varchar 50 ID Balita 

 

4.1.4 Hasil Perancangan DFD 

Data Flow Diagram (DFD) terdiri dari beberapa level yaitu level 0, 

level satu sampai level akhir yang merupakan tingkatan subsistem. Berikut ini 

perancangan data flow diagram dalam sistem ini : 

(1) DFD Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 terdiri dari 1 entity yaitu pengguna 

(user) dan 1 basis data sistem informasi. Pengguna memberikan masukan ke 

sistem berupa data-data yang diperlukan dalam sistem informasi yang terdiri 

dari data balita, data catatan perkembangan, dan data perkembangan balita. 

 

 

 

 

data_catatan 

data_pengguna 

 

Sistem Informasi 

Panduan 

Merawat Balita 

Basis Data Sistem  
 

login 

Pengguna 

data_perkembangan 

data_balita 

Gambar 4.12 DFD Level 0 
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(2) DFD Level 1 

DFD Level 1 terdiri dari enam proses, yaitu pendaftaran pengguna, login 

pengguna, pendataan balita, pendataan perkembangan balita, pendataan 

catatan dan tampil data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.13 DFD Level 1 
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(3) DFD Level 2 

DFD level 2 akan dibagi menjadi lima bagian yaitu : pendaftaran 

pengguna, login pengguna, pendataan balita, pendataan perkembangan balita, 

dan pendataan catatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 DFD Level 2 Pendaftaran Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 DFD Level 2 Login Pengguna 
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Gambar 4.16 DFD Level 2 Pendataan Balita 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 DFD Level 2 Pendataan Perkembangan 

ubah data balita 

Input 

Data 

Balita 

Ubah  

Data 

Balita 

Pengguna 
Data Balita   

Hapus 

Data 

Balita 

Lihat 

Data  

Balita 

input data balita input data balita 

ubah data balita 

hapus data balita 
hapus data balita 

lihat data balita lihat data balita 

lihat data perkembangan lihat data perkembangan 

hapus data perkembangan 

input data perkembangan input data perkembangan 

ubah data perkembangan ubah data perkembangan 

Pengguna 

hapus data perkembangan 

 

Input Data 

Perkembangan 

 

Ubah Data 

Perkembangan 

 

Ubah Data 

Perkembangan 

 

Lihat Data 

Perkembangan 

Data Perkembangan   



81 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 DFD Level 2 Pendataan Catatan 

4.1.5 Hasil Perancangan UML (Unified Modelling Language) 

Perancangan UML dalam sistem informasi perkembangan balita ini 

menggunakan use case diagram dan activity diagram. Berikut ini hasil 

perancangan UML : 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram dari sistem informasi perkembangan balita berbasis 

android di bawah ini menggambarkan fungsi yang bisa dilakukan oleh 

pengguna. Fungsi yang bisa dilakukan oleh pengguna yaitu login ke aplikasi, 

membuat akun di aplikasi, mengelola data balita, mengelola data 

perkembangan, dan mengelola data catatan. 
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Gambar 4.19 Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

Activity diagram yang digambarkan di bawah ini adalah activity diagram 

untuk proses membuat akun pengguna di aplikasi, dimulai dari membuka 

aplikasi sampai data akun tersimpan ke basis data. 
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Gambar 4.20 Activity Diagram Pendaftaran Akun Pengguna 

Di bawah ini digambarkan activity diagram untuk proses login pengguna 

dan menambah data balita, mulai dari membuka aplikasi sampai data balita 

disimpan dalam basis data. 
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Gambar 4.21 Activity Diagram Proses Login dan Penambahan Data Balita 

Di bawah ini digambarkan activity diagram untuk proses penambahan data 

perkembangan mulai dari membuka aplikasi sampai data perkembangan 

disimpan dan ditampilkan. 
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Gambar 4.22 Activity Diagram Penambahan Data Perkembangan 

Di bawah ini digambarkan activity diagram untuk proses penambahan data 

catatan mulai dari membuka aplikasi sampai data catatan disimpan dan 

ditampilkan. 
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Gambar 4.23 Activity Diagram Penambahan Data Catatan 

4.1.6 Hasil Perancangan Diagram Alir (Flowchart) 

Berikut ini gambaran umum diagram alir pada sistem informasi 

perkembangan balita berbasis android : 
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Gambar 4.24 Flowchart Sistem 

4.2 Pengujian Sistem 

Pengujian terhadap sistem yang dikembangkan dilakukan dengan dua 

metode, yaitu pengujian black box dan pengujian kinerja aplikasi sistem informasi 

perkembangan balita berbasis android. 
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4.2.1 Pengujian Black Box 

Tabel 4.5 Uji Black Box Menu Utama 

No Test Case Skenario Uji Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil Uji 

1 Membuka menu 

keluhan 

Memilih menu 

keluhan  

Menampilkan isi dari 

menu keluhan 

Berhasil 

2 Membuka menu 

informasi 

Memilih menu 

informasi 

Menampilkan isi dari 

menu informasi 

Berhasil 

3 Membuka menu 

catatan 

Memilih menu 

catatan 

Menampilkan menu 

catatan 

Berhasil 

4 Membuka menu 

perkembangan 

Memilih menu 

perkembangan 

Menampilkan menu 

perkembangan 

Berhasil 

5 Membuka menu 

fitur lain 

Memilih menu 

fitur lain 

Menampilkan menu 

fitur lain 

Berhasil 

6 Membuka menu 

pengaturan 

Memilih menu 

pengaturan 

Menampilkan menu 

pengaturan 

Berhasil 

 

Berdasarkan data pengujian black box di atas, dihasilkan bahwa proses 

yang ada pada sistem telah berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan 

perangkat lunak yang telah dibuat. Untuk hasil pengujian blackbox yang lebih 

lebih lengkap, dapat dilihat pada halaman lampiran. 

4.2.2 Pengujian Kinerja Aplikasi 

Berikut ini tanggapan pengguna terhadap instrumen penelitian sistem 

informasi perkembangan balita berbasis android : 
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Tanggapan pengguna terhadap pertanyaan nomor satu disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Tanggapan Pengguna Terhadap Pertanyaan Nomor 1 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 7 35% 

Setuju 11 55% 

Cukup Setuju 2 10% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 20 100% 

 

Tanggapan pengguna terhadap pertanyaan nomor dua disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Tanggapan Pengguna Terhadap Pertanyaan Nomor 2 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 5 25% 

Setuju 12 60% 

Cukup Setuju 3 15% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 20 100% 
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Tanggapan pengguna terhadap pertanyaan nomor tiga disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Tanggapan Pengguna Terhadap Pertanyaan Nomor 3 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 3 15% 

Setuju 15 75% 

Cukup Setuju 2 10% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 20 100% 

 

Tanggapan pengguna terhadap pertanyaan nomor empat disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Tanggapan Pengguna Terhadap Pertanyaan Nomor 4 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 5 25% 

Setuju 12 60% 

Cukup Setuju 3 15% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 20 100% 
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Tanggapan pengguna terhadap pertanyaan nomor lima disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Tanggapan Pengguna Terhadap Pertanyaan nomor 5 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 8 40% 

Setuju 10 50% 

Cukup Setuju 2 10% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 20 100% 

 

Tanggapan pengguna terhadap pertanyaan nomor enam disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Tanggapan Pengguna Terhadap Pertanyaan Nomor 6 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 5 25% 

Setuju 12 60% 

Cukup Setuju 3 15% 

Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan diatas, maka pengguna rata-rata 

setuju dengan tiap-tiap pertanyaan yang telah diajukan. Berdasarkan uraian 

yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dihitung skor tanggapan pengguna 

terhadap seluruh pernyataan yang telah diajukan. Berikut ini adalah hasil 
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kuesioner dari tanggapan 20 responden pengguna terhadap seluruh pertanyaan 

yang telah diajukan kepada pengguna.  

Tabel 4.12 Data Hasil Rekap Kuesioner Uji Pengguna 

No Responden Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 

1 Responden 1 4 5 4 3 4 3 

2 Responden 2 3 4 4 4 5 4 

3 Responden 3 5 5 4 4 3 4 

4 Responden 4 5 4 3 4 4 4 

5 Responden 5 4 5 4 4 3 4 

6 Responden 6 4 4 4 5 4 5 

7 Responden 7 4 4 4 5 5 5 

8 Responden 8 3 4 4 3 4 4 

9 Responden 9 4 5 4 5 4 4 

10 Responden 10 4 4 4 4 5 4 

11 Responden 11 5 4 4 4 4 5 

12 Responden 12 4 3 5 4 5 5 

13 Responden 13 5 3 4 4 4 4 

14 Responden 14 4 5 4 4 5 5 

15 Responden 15 5 4 4 5 5 5 

16 Responden 16 4 4 5 4 4 3 

17 Responden 17 4 4 4 3 4 3 

18 Responden 18 4 4 5 5 5 4 

19 Responden 19 5 4 4 4 5 4 

20 Responden 20 5 4 3 4 4 4 

 Jumlah 85 83 81 82 86 83 

 Rata-rata 4.25 4.15 4.05 4.1 4.3 4.15 
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Dari skor tiap pertanyaan yang dipilih oleh responden pengguna di atas, 

memberikan skor rata-rata 4. Hal ini menandakan bahwa : 

1. Responden setuju bahwa sistem informasi perkembangan balita dapat 

membantu pengguna untuk mengamati tumbuh kembang balita. 

2. Responden setuju bahwa informasi yang diberikan pada aplikasi cukup 

membantu. 

3. Responden setuju bahwa informasi yang ada pada aplikasi dapat dipahami. 

4. Responden setuju bahwa informasi yang ada pada aplikasi cukup lengkap. 

5. Responden setuju bahwa sistem informasi perkembangan balita mudah 

digunakan. 

6. Responden setuju bahwa aplikasi berjalan lancar di smartphone android 

pengguna. 

4.3 Pembahasan 

Dari penelitian ini telah dihasilkan sebuah aplikasi sistem informasi 

perkembangan balita berbasis android. Kemudian penelitian ini akan 

dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

sistem informasi yang berkaitan dengan perkembangan balita atau kesehatan 

balita. 

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Ima Fathia Nursalima dengan 

judul “Rancang Bangun Aplikasi Mobile Pedoman dan Catatan Ibu dan Anak”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ima menggunakan bahasa pemrograman HTML 5 

dan jquery untuk mengembangkan sistem aplikasi yang dirancang, sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan bahasa pemrograman java 

untuk merancang sistem aplikasi yang telah dibuat. Pada aplikasi yang dirancang 

oleh Ima tidak terdapat fitur untuk mengamati perkembangan balita, sehingga 

orangtua akan kesulitan untuk mengamati perkembangan berat dan tinggi badan 

tiap minggu. Sedangkan aplikasi yang dirancang oleh penulis memiliki fitur untuk 

mengamati perkembangan tinggi dan berat badan, sehingga akan memudahkan 

orangtua untuk mengamati perkembangan tinggi dan berat badan dengan 

menampilkan grafik perkembangan. Pada aplikasi yang dirancang oleh Ima tidak 

memiliki fitur untuk mencatat momen-momen perkembangan yang telah dialami 

oleh balita, sedangkan aplikasi yang dirancang oleh penulis memiliki fitur 

tersebut. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Bangun Wijayanto dengan judul 

“Prototipe Aplikasi Tumbuh Kembang Balita Berbasiskan Android Untuk Kader 

Posyandu Di Pedesaan”. Sistem yang dirancang oleh Bangun Wijayanto 

merupakan sistem berbasis android. Sistem yang dirancang juga memiliki fitur 

untuk melihat grafik perkembangan balita, tetapi sistem tidak dilengkapi dengan 

basis data yang tersimpan di server internet, sehingga tidak ada back up data pada 

aplikasi. Sedangkan sistem yang dirancang oleh penulis terdapat fitur untuk 

melihat grafik perkembangan balita dan sistemnya dilengkapi basis data yang 

tersimpan di server internet. Selain itu, sistem yang dirancang oleh Bangun 

Wijayanto tidak terdapat fitur untuk mencatat momen-momen perkembangan 

balita, sehingga pengguna tidak dapat mencatat momen-momen perkembangan 

balita, misalnya momen ketika balita sudah mulai bisa berbicara, balita sudah 
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mulai bisa berjalan dan lain-lain. Sedangkan sistem yang dirancang oleh penulis 

terdapat fitur untuk mencatat momen-momen perkembangan balita. 

Penelitian lain oleh Tulus Wicaksana dengan judul “Perancangan Aplikasi 

Informasi Kesehatan Ibu Dan Anak Berbasis Android”. Sistem yang dirancang 

oleh Tulus memiliki beberapa informasi tentang kesehatan balita. Hal ini sama 

dengan sistem yang dirancang oleh penulis. Sistem yang dirancang tulus memiliki 

fitur untuk mengamati grafik perkembangan balita, tetapi basis datanya tidak 

terdapat di server internet, sehingga jika terjadi kehilangan data pada aplikasi, 

maka datanya akan hilang dan tidak dapat melakukan back up data. Sedangkan 

sistem yang dirancang oleh penulis memiliki fitur perkembangan balita dan basis 

datanya juga terdapat di server internet, sehingga akan mudah melakukan back up 

data. 

Penelitian lain oleh Joseph Gonzalez-Heydrich dkk dengan judul 

“Implementation of An Electronic Medical Record System In A Pediatric 

Psychopharmacology Program”. Sistem yang dikembangkan oleh Joseph 

Gonzalez-Heydrich dkk memiliki beberapa fitur yaitu : fitur Sejarah Klinis, hasil 

laboratorium, informasi efek samping obat, informasi tanda-tanda vital, dan fitur 

perekaman tinggi dan berat badan. Selain itu sistem memiliki keamanan data 

informasi pengguna. Sistem dikembangkan dengan software visual basic dan 

berbasis aplikasi desktop. Sedangkan sistem yang dirancang oleh penulis 

dikembangkan dengan software Eclipse dan berbasis android. Sistem yang 

dirancang oleh penulis memiliki beberapa fitur yaitu fitur untuk mengetahui 

informasi mengenai penyakit, imunisasi dan cara perawatan pada balita. Selain itu 
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sistem yang dirancang oleh penulis memiliki fitur untuk mencatat momen-momen 

perkembangan balita. 

Penelitian lain oleh Emily S. Patterson dkk dengan judul “Enhancing 

Electronic Health Record Usability in Pediatric Patient Care: A Scenario-Based 

Approach”. Sistem yang dirancang oleh Emily S. Patterson memiliki fitur untuk 

melihat grafik perkembangan pada balita, sistem ini juga memiliki fitur untuk 

memasukkan data imunisasi yang telah dilalui oleh balita. Sedangkan sistem yang 

dirancang oleh penulis memiliki fitur untuk melihat perkembangan balita. Sistem 

yang dirancang oleh penulis juga memiliki fitur untuk mencatat momen 

perkembangan balita. 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasasarkan penelitian Sistem Informasi Perkembangan Balita Berbasis 

Android, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perancangan aplikasi Sistem Informasi Perkembangan Balita Berbasis 

Android telah dibuat sesuai dengan perancangan yang telah disusun. 

2. Aplikasi Sistem Informasi Perkembangan Balita Berbasis Android dapat 

digunakan sebagai salah satu media untuk mencari informasi mengenai 

kesehatan balita dan dapat digunakan untuk mencatat momen perkembangan 

balita. 

3. Hasil pengujian validasi dengan metode black box pada sistem menunjukkan 

bahwa sistem mempunyai fungsionalitas yang baik, semua fungsi dan 

algoritma bekerja sangat baik. Sistem sudah memenuhi spesifikasi kebutuhan. 

4. Aplikasi Sistem Informasi Perkembangan Balita Berbasis Android dapat 

berjalan dengan baik pada berbagai smartphone dengan sistem operasi 

android. 
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5. Hasil pengujian pengguna, menunjukkan bahwa sistem telah dapat diterima 

oleh pengguna. Kebutuhan non fungsionalitas terhadap kemudahan kegunaan 

dan pencapaian kegunaan aplikasi dapat terpenuhi dengan baik. 

6. Fitur grafik perkembangan dapat memudahkan pengguna untuk mengamati 

proses tumbuh kembang balita mereka. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran 

untuk pengembangan lebih lanjut Sistem Informasi Perkembangan Balita Berbasis 

Android : 

1. Aplikasi Sistem Informasi Perkembangan Balita dapat dikembangkan dengan 

cara menambahkan fitur video dan foto untuk menunjang kelengkapan menu 

informasi pada aplikasi dan menunjang kelengkapan menu catatan 

perkembangan. 

2. Aplikasi Sistem Informasi Perkembangan Balita dapat dikembangkan untuk 

berbagai sistem operasi mobile agar dapat berjalan pada berbagai sistem 

operasi mobile. 

3. Aplikasi Sistem Informasi Perkembangan Balita dapat dikembangkan dengan 

penambahan berbagai macam fitur. 
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Lampiran 1 Tabel Hasil Pengujian Blackbox 

Tabel Uji Black Box Menu Keluhan 

No Test Case Skenario Uji Hasil yang Diharapkan Hasil Uji 

1 Memasukkan 

keluhan pengguna 

Mengisi 

kolom keluhan 

dengan 

keyword yang 

tidak terdapat 

dalam basis 

data aplikasi 

Menampilkan 

informasi yang 

berhubungan dengan 

keluhan pengguna 

Berhasil 

Mengisi 

kolom keluhan 

dengan 

keyword yang 

terdapat dalam 

basis data 

aplikasi 

Menampilkan 

peringatan bahwa 

“sistem tidak dapat 

menemukan solusi dari 

keluhan pengguna” 

Berhasil 

 

Tabel Uji Black Box Menu Informasi 

No Test Case Skenario Uji Hasil yang Diharapkan Hasil Uji 

1 Membuka menu 

info perawatan 

Memilih menu 

info perawatan 

Menampilkan 

informasi mengenai 

perawatan 

Berhasil 

2 Membuka menu 

info penyakit 

Memilih menu 

info penyakit 

Menampilkan 

informasi mengenai 

penyakit 

Berhasil 

3 Membuka menu 

info imunisasi 

Memilih menu 

info imunisasi 

Menampilkan 

informasi mengenai 

imunisasi 

Berhasil 
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Tabel Uji Black Box Menu Catatan Perkembangan 

No Test Case Skenario Uji Hasil yang Diharapkan Hasil Uji 

1 Menambah data 

catatan 

perkembangan 

Mengisi field 

catatan, 

kemudian 

memilih tombol 

simpan 

Data catatan akan 

disimpan dalam basis 

data aplikasi. 

Berhasil 

Tidak mengisi 

field catatan, 

kemudian 

memilih tombol 

simpan 

Sistem akan 

memunculkan 

peringatan bahwa data 

harus diisi. 

Berhasil 

2 Mengubah data 

catatan 

perkembangan 

Mengubah data 

catatan, 

kemudian 

memilih tombol 

ubah 

Data catatan 

perkembangan akan 

diubah di basis data 

aplikasi. 

Berhasil 

3 Menghapus data 

catatan 

perkembangan 

Memilih data 

yang akan 

dihapus, 

kemudian 

memilih tombol 

hapus 

Data yang dipilih 

terhapus dari basis 

data dan data yang 

terhapus tidak 

ditampilkan lagi. 

Berhasil 

4 Menampilkan data 

catatan 

perkembangan 

sesuai kategori 

yang dipilih 

Memilih 

kategori catatan 

perkembangan 

yang 

diinginkan 

Menampilkan data 

catatan yang sesuai 

dengan kategori yang 

dipilih 

Berhasil 
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Tabel Uji Black Box Menu Perkembangan 

No Test Case Skenario Uji Hasil yang Diharapkan Hasil Uji 

1 Menambah data 

perkembangan 

Mengisi field 

data 

perkembangan, 

kemudian 

memilih tombol 

simpan 

Data perkembangan 

akan disimpan dalam 

basis data aplikasi. 

Berhasil 

Tidak mengisi 

field data 

perkembangan, 

kemudian 

memilih tombol 

simpan 

Sistem akan 

memunculkan 

peringatan bahwa data 

harus diisi.  

Berhasil 

2 Mengubah data 

perkembangan 

Mengubah data 

perkembangan, 

kemudian 

memilih tombol 

ubah 

Data perkembangan 

akan diubah di basis 

data aplikasi. 

Berhasil 

3 Menghapus data 

perkembangan 

Memilih data 

yang akan 

dihapus, 

kemudian 

memilih tombol 

hapus 

Data yang dipilih 

terhapus dari basis 

data dan data yang 

terhapus tidak 

ditampilkan lagi. 

Berhasil 

4 Menampilkan 

grafik 

perkembangan 

Memilih menu 

lihat grafik 

perkembangan 

Menampilkan data 

perkembangan dalam 

bentuk grafik. 

Berhasil 
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Tabel Uji Black Box Menu Fitur Lain 

No Test Case Skenario Uji Hasil yang Diharapkan Hasil Uji 

1 Mengatur pengingat 

jadwal makan 

Mengatur 

waktu makan 

pagi, makan 

siang dan 

makan malam 

Alarm pengingat 

makan akan berbunyi 

pada saat jam makan 

pagi, makan siang dan 

makan malam 

Berhasil 

2 Menghitung indeks 

massa tubuh 

Mengisi field 

data berat 

badan dan 

tinggi badan, 

kemudian 

memilih 

tombol hitung 

Sistem akan 

menampilkan hasil 

indeks massa tubuh dan 

akan menampilkan 

keterangan dari nilai 

indeks massa tubuh 

tersebut. 

Berhasil 

Tidak mengisi 

field data berat 

badan dan 

tinggi badan, 

kemudian 

memilih 

tombol hitung 

Sistem akan 

memunculkan 

peringatan bahwa field 

data harus diisi. 

Berhasil 

Tabel Uji Black Box Menu Pengaturan 

No Test Case Skenario Uji Hasil yang Diharapkan Hasil Uji 

1 Menambah data 

pengguna 

Mengisi field 

data pengguna, 

kemudian 

memilih 

tombol daftar 

Data pengguna akan 

disimpan dalam basis 

data aplikasi. 

Berhasil 

Tidak mengisi 

field data 

pengguna, 

kemudian 

memilih 

tombol daftar 

Sistem akan 

memunculkan 

peringatan bahwa data 

harus diisi 

Berhasil 
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2 Login ke aplikasi Mengisi 

username dan 

password yang 

benar, 

kemudian 

memilih 

tombol login 

Pengguna bisa login ke 

aplikasi dan aplikasi 

akan melakukan 

sinkronisasi data 

Berhasil 

Mengisi 

username dan 

password yang 

salah, 

kemudian 

memilih 

tombol login 

Aplikasi akan 

menampilkan 

peringatan bahwa 

username atau 

password yang 

dimasukkan salah 

Berhasil 

Tidak mengisi 

username dan 

password, 

kemudian 

memilih 

tombol login 

Sistem akan 

memunculkan 

peringatan bahwa 

username dan 

password harus diisi 

Berhasil 

3 

 

Menambah data 

balita 

Mengisi field 

data balita, 

kemudian 

memilih 

tombol daftar 

Data balita akan 

disimpan dalam basis 

data. 

Berhasil 

Tidak mengisi 

field data 

balita, 

kemudian 

memilih 

tombol daftar 

Aplikasi akan 

memunculkan 

peringatan bahwa data 

harus diisi 

Berhasil 

4 Mengubah data 

balita 

Mengubah 

data yang akan 

diubah, 

kemudian 

Data balita akan 

diubah di basis data 

aplikasi. 

Berhasil 



108 
 

 
 

memilih 

tombol ubah 

5 Menghapus data 

balita 

Memilih data 

yang akan 

dihapus, 

kemudian 

memilih 

tombol hapus 

Data yang dipilih 

terhapus dari basis data 

aplikasi. 

Berhasil 
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Lampiran 2. Surat Pengajuan Topik Skripsi 
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Lampiran 3. Surat Usulan Topik Skripsi 
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Lampiran 4. Surat Usulan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 5. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Penguji Ujian Skripsi 
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Lampiran 7. Dokumentasi Uji Pengguna 
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