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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Model Pengembangan Perangkat Lunak 

2.1.1 Model Prototype 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan sebuah model proses yang disebut 

dengan model prototype. Model proses prototype merupakan suatu metode dalam 

pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu 

program dengan cepat dan bertahap sehingga dapat segera di evaluasi oleh 

pemakainya[8]. Sebuah prototype adalah bagian dari produk yang 

mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. 

Konsumen potensial menggunakan prototype dan menyediakan masukan untuk tim 

pengembang sebelum pengembangan skala besar dimulai. Melihat dan 

mempercayai menjadi hal yang diharapkan untuk dicapai dalam prototype. Dengan 

menggunakan pendekatan ini, konsumen dan tim pengembang dapat 

mengklarifikasi kebutuhan dan interpretasi mereka[9]. 

 

 

Gambar 2.1 Alur Model Prototype[9] 
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Tahapan-tahapan dalam prototyping adalah sebagai berikut[9]:  

1. Pengumpulan kebutuhan, pelanggan dan pengembang bersama-sama 

mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua 

kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat.  

2. Membangun prototyping, membangun prototyping dengan membuat 

perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan 

(misalnya dengan membuat input dan format output). 

3. Evaluasi prototyping, evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah 

prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan 

pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak 

prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2 , dan 3;  

4. Mengkodekan sistem, dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 

5. Menguji sistem , setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang 

siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan 

dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian arsitektur dan lain-

lain. 

6. Evaluasi sistem, pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika 

tidak, ulangi langkah 4 dan 5. 

7. Menggunakan sistem, perangkat lunak yang telah diuji dan diterima 

pelanggan siap untuk digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2.1.2 Keunggulan Model Prototype 

Adapun keunggulan metode prototype sebagai berikut[10]:  

1. Model prototype cocok digunakan untuk menjabarkan kebutuhan pelanggan 

secara lebih detail karena pelanggan sering kali kesulitan dalam 

menyampaikan kebutuhannya secara detail tanpa melihat gambaran yang 

jelas.  

2. Model prototype cocok digunakan untuk menggali spesifikasi kebutuhan 

pelanggan secara lebih detail tetapi beresiko tinggi terhadap 

membengkaknya biaya proyek.  

2.1.3 Kekurangan Metode Prototype  

Adapun kekurangan metode prototype sebagai berikut[10]:  

1. Pelanggan dapat sering mengubah-ubah atau menambah-nambah 

spesifikasi kebutuhan karena menganggap aplikasi sudah dengan cepat di 

kembangkan, karena adanya iterasi ini dapat menyebabkan pengembang 

banyak mengalah dengan pelanggan karena perubahan atau penambahan 

spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.  

2. Pengembang lebih sering mengambil kompromi dengan pelanggan untuk 

mendapatkan prototype dengan waktu cepat sehingga pengembang lebih 

sering melakukan segala cara guna menghasilkan prototype untuk 

didemontrasikan. Hal ini dapat mengakibtkan kulitas dari perangkat lunak 

yang kurang baik atau bahkan menyebabkan iteratif tanpa akhir. 

 

2.2 Definsi Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

2.2.1 Object Oriented Programming (OOP) 

Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu strategi pembangunan 

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek 

yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Object Oriented 

Programing atau yang disingkat OOP ialah paradigma atau teknik pemograman 

yang berorientasi kepada objek[11].  
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Berdasarkan pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa Object Oriented 

Programing (OOP) merupakan suatu strategi atau cara baru untuk membuat 

program atau merancang sistem dengan memperhatikan objek. Pada saat ini, 

metode berorientasi objek banyak dipilih karena metodologi lama banyak 

menimbulkan masalah seperti adanya kesulitan pada saat mentransformasi hasil 

dari satu tahap pengembangan ke tahap berikutnya, misalnya pada metode 

pendekatan terstruktur, jenis aplikasi yang dikembangkan saat ini berbeda dengan 

masa lalu. Aplikasi yang dikembangkan pada saat ini sangat beragam (aplikasi 

bisnis, real-time, utilty, dan sebgaianya) dengan platform yang berbeda-beda, 

sehingga menimbulkan tuntutan kebutuhan metodologi pengembangan yang dapat 

mengakomodasi ke semua jenis aplikasi tersebut[11].  

Keuntungan menggunakan metodologi berorientasi objek adalah sebagai 

berikut[11]: 

1. Meningkatkan produktivitas,  karena kelas dan objek yang ditemukan dalam 

suatu masalah masih dapat dipakai ulang untuk masalah lainnya yang 

melibatkan objek tersebut (reusable). 

2. Kecepatan pengembangan, karena sistem yang dibangun dengan baik dan 

benar pada saat analisis dan peracangan akan menyebabkan berkurangnya 

kesalahan pada pengkodean.  

3. Kemudahan pemiliharaan, karena dengan model objek, pola-pola yang 

cenderung tetap dan stabil dapat dipisahkan dan pola-pola yang mungkin 

sering berubah-ubah.  

4. Adanya konsistensi, karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang 

sama pada saat analisis, perancangan maupun pengkodean.  

5. Meningkatkan kualitas perangkat lunak,  karena pendekatan pengembangan 

lebih dekat dengan dunia nyata dan adanya konsistensi pada saat 

pengembangannya, perangkat lunak yang dihasilkan akan maupun 

memenuhi kebutuhan pemakai serta mempunyai sedikit kesalahan. 

 

Pemograman OOP merupakan pendekatan yang melihat sebuah 

permasalahan dan sistem pada objek. Memandang sistem berorientasi objek yang 
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dikembangkan, sebagai kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek pada 

dunia nyata. Sistem yang berorientasi objek ini, memiliki fungsi serta data-data 

dikelompokkan dalam sebuah komponen yang dibungkus (enkapsulasi) kedalam 

bentuk objek, sehingga setiap objek dapat mewariskan sifatnya atau setiap objek 

yang berbeda. Kumpulan dari objek-objek itu akan berinteraksi satu sama lainnya 

untuk menghasikan output yang diinginkan[11].  

Metodologi pengembangan sistem yang berorientasi objek memiliki 

beberapa konsep dasar yang harus dipahami, meliputi[11]:  

1. Kelas (Class) 

Kelas adalah kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. Kelas 

merupakan defenisi statik dan himpunan objek yang sama mungkin lahir 

atau diciptakan oleh kelas tersebut. Sebuah kelas mempunyai sifat (atribut), 

kelakuan (operasi/method), hubungan (relationship) dan arti. Suatu kelas 

dapat diturunkan ke kelas yang lain, dimana atribut dan kelas semula dapat 

diwariskan ke kelas yang baru.  

2. Objek (Object) 

Objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti 

benda, manusia, satuan organisasi, tempat, kejadian, struktur, status, atau 

hal-hal lain yang bersifat abstrak. Objek merupakan suatu entitas yang 

mampu menyimpan informasi (status) dan mempunyai operasi (kelakuan) 

yang dapat diterapkan atau dapat berpengaruh pada statis objeknya. Objek 

mempunyai siklus hidup yaitu diciptakan, dimanipulasi dan dihancurkan.  

3. Metode (Method) 

Operasi atau metode atau method pada sebuah kelas hampir sama dengan 

fungsi atau prosedur pada metodologi struktural. Sebuah kelas boleh 

memiliki lebih dari satu metode atau operasi. Metode atau operasi yang 

berfungsi untuk memanipulasi objek itu sendiri. Operasi atau metode 

merupakan fungsi atau transformasi yang dapat dilakukan terhadap objek 

atau yang dilakukan oleh objek.  
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4. Atribut (Attribute) 

Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. 

Atribut dapat berupa nilai atau elemen-elemen data yang dimiliki oleh objek 

dalam kelas objek. Atribut dipunyai secara individual oleh sebuah objek, 

misalnya berat, jenis, nama, dan sebagainya. Atribut sebaiknya bersifat 

privat untuk menjaga enkasulapsi.  

5. Abstraksi (Abstraction) 

Prinsip untuk mempresentasikan dunia nyata yang komplek menjadi suatu 

bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek lain yang 

tidak sesuai dengan permasalahan.  

6. Enkapsulasi (Encapsulation) 

Pembungkusan atribut data dan layanan (operasi-operasi) yang dipunyai 

objek untuk menyembunyikan implementasi dan objek sehingga objek lain 

tidak mengetahui cara kerjanya.  

7. Pewarisan (Inheritance) 

Mekanisme yang memungkin suatu objek mewarisi sebagian atau seluruh 

defenisi dan objek lain sebagai bagian dari dirinya.  

8. Antarmuka (Interface) 

Antarmuka atau interface sangat mirip dengan kelas, tapi antara atribut kelas 

tanpa memiliki metode yang dideklarasikan tanpa isi. Deklarasi sebuah 

metode pada interface dapat diimplentasikan pada kelas lain. Sebuah kelas 

dapat mengimplentasikan lebih satu antarmuka dimana kelas ini 

mendeklarasikan metode pada antarmuka yang dibutuhkan oleh kelas itu 

sekaligus mendefenisikan isinya pada kode program kelas itu. Metode pada 

antarmuka yang diimplementasikan pada suatu kelas harus sama persis 

dengan yang ada pada antar muka. Antarmuka atau interface biasa 

digunakan agar kelas lain tidak mengakses langsung ke suatu kelas, 

mengangkses antarmukanya.  

9. Reusability 

Pemanfaatan kembali objek yang sudah didefenisikan untuk suatu 

permasalahan pada permasalahan lainnya yang melibatkan objek tersebut. 
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Misalkan pada sebuah aplikasi peminjaman buku diperlukan pada kelas 

anggota, maka ketika membuat aplikasi VCD, kelas anggota ini bisa 

digunakan kembali dengan sedikit perubahan untuk aplikasi penyewaan 

VCD tanpa harus membuat dari awal lagi.  

10. Generalisasi dan Spesialisasi  

Menunjukan hubungan antara kelas dan objek yang umum dengan kelas dan 

objek yang khusus. Misalnya kelas yang lebih umum (generalisasi) adalah 

kendaraan darat dan kelas khusus (spesialisasi) adalah mobil, motor, dan 

kereta.  

11. Komunikasi Antar Objek 

Komunikasi antara objek dilakukan lewat pesan (message) yang dikirim 

satu objek ke objek yang lainnya.  

12. Polimorpisme (Polymorphism) 

Kemampuan suatu objek untuk digunakan dibanyak tujuan yang berbeda 

dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program.  

13. Package 

Package adalah sebuah kontainer atau kemasan yang dapat digunakan untuk 

mengelompokan kelas-kelas sehingga memungkinkan beberapa kelas 

bernama sama disimpan dalam package yang berbeda. 

 

2.3 Definisi Tools Pengembangan Perangkat Lunak 

2.3.1 Unified Modeling Language (UML) 

Dalam pengembangan aplikasi diperlukan alat bantu perancangan dan 

sistem perancangan sesuai dengan sistem perangkat lunak. Adapun dalam proses 

peracangan perangkat lunak atau aplikasi ini menggunakan alat bantu UML 

(Unified Modeling Language) yang dapat menggambarkan bagaimana interface 

dan fungsi secara umum aplikasi yang akan dibangun[12]. 

Unified Modeling Language (UML) adalah salah satu standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirment, membuat 

analisis & desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorienasi 
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objek. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek 

berbasiskan UML adalah sebagai berikut[13]: 

1. Activity Diagram 

Activity Diagram ini menggambarkan tentang aktifitas yang terjadi pada 

sistem yang menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang 

ada pada proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Activity 

Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. 

 

Gambar 2. 2 Contoh Activity Diagram[13] 
 

2. Use case diagram 

Use case diagram adalah pemodelan untuk sistem informasi yang akan 

dibuat, yang menggambarkan kegiatan atau urutan interaksi yang saling 

berkaitan antara sistem dan actor untuk mengetahui kebutuhan diluar 

sistem. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi tersebut. 
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Gambar 2. 3 Contoh Use case Diagram[13] 

 

3. Class Diagram 

Merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di 

dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan 

dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Class 

Diagram juga menunjukkan atribut-atribut dan operasi- operasi dari sebuah 

kelas dan constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. 

 

Gambar 2. 4 Contoh Class Diagram[13] 
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4. Sequence Diagram 

System Sequence Diagram (SSD) kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan antara actor dan sistem yang digambarkan secara rinci 

pada setiap class yang terdapat pada sistem. 

 

Gambar 2. 5 Contoh Sequence Diagram[13] 

 

2.4 Teori Pendukung 

2.4.1 Aplikasi Mobile  

Aplikasi mobile  berasal dari kata application dan mobile . Application yang 

artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program 

siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau 

aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Sedangkan mobile  

dapat di artikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Berdasarkan dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile  

merupakan aplikasi yang terinstall pada perangkat yang bergerak dan tehubung ke 

intenet, sehingga dapat digunakan dimana saja. Aplikasi mobile  digunakan untuk 

mendeskripsikan aplikasi internet yang berjalan di smartphone atau piranti mobile  

lainnya.Aplikasi mobile  biasanya membantu para penggunanya untuk terkoneksi 

dengan layanan internet yang biasa diakses pada Personal Computer (PC) atau 

mempermudah mereka untuk menggunakan aplikasi internet pada piranti yang bisa 

dibawa[14]. 
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2.4.2 Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang diperuntukkan untuk 

mobile device. Android merupakan sistem operasi yang paling diminati di 

masyarakat karena memiliki kelebihan seperti sifat open source yang memberikan 

kebebasan para pengembang untuk menciptakan aplikasi. Android secara sederhana 

bisa diartikan sebagai sebuah software yang digunakan pada perangkat mobile yang 

mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci yang dirilis oleh 

Google[15]. Android merupakan lisensi di bawah naungan GNU, GeneralPublic 

License Versi 2 (GPLv2), yang biasa dikenal dengan istilah Copyleft. Istilah 

copyleft ini merupakan lisensi yang setiap perbaikan oleh pihak ketiga harus terus 

jatuh di bawah ketentuan, pengembang aplikasi android diperbolehkan untuk 

mendistribusikan aplikasi mereka di bawah skema lisensi apapun yang mereka 

inginkan[16]. 

 

2.4.3 Pencil 

Pencil adalah aplikasi grafis 2D menggunakan vektor yang menghasilkan 

user interface untuk rancangan suatu aplikasi dan pembuatan flowchart sekaligus.  

Aplikasi ini berguna untuk pembuatan desain prototype sederhana sebagai 

gambaran sebelum membuat desain interface yang lebih interaktif[17]. Pencil 

merupakan sebuah aplikasi open source untuk mendesain sebuah user interface dan 

tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows dan MacOS. 

Keunggulan dari Pencil adalah mudah digunakan untuk membuat desain 

antarmuka, tersedia tool collection, mampu eksport dokumen dalam bentuk html, 

png, pdf dan lain-lain serta antarmuka yang dihasilkan pun mudah dipahami oleh 

orang awam tanpa memerlukan tutorial[18]. 

2.4.4 Astah Community 

Astah Community merupakan perangkat lunak yang penulis gunakan untuk 

membuat model UML. Astah dibuat oleh perusahaan Jepang bernama Change 

Vision. Astah terasa “ringan” bahkan untuk pemula sekalipun, hal ini dikarenakan 

antar-mukanya yang user-friendly sehingga memungkinkan pengguna membuat 
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diagram UML dengan mudah dan cepat. Astah Community merupakan tool gratis 

dengan fitur-fitur dasar, dilengkapi dengan fitur mencetak diagram, 

mengimpor/mengekspor ke program Java. Astah Community yang dulunya 

bernama Astah Jude telah digunakan sedikitnya 120.000 orang diseluruh dunia pada 

tahun 2006[19]. 

 

2.4.5 Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development yang 

diperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android Studio merupakan 

pengembangkan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu 

IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi 

Android. Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak 

fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang 

menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build 

environment. Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel.  

2. Bisa mem-build multiple APK.  

3. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe 

perangkat.  

4. Layout editor yang lebih bagus.  

5. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk 

integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine.  

6. Import library langsung dari Maven repository. 

Android Studio memang dari sisi build lebih baik dibandingkan Eclipse, 

karena Android Studio menggunakan Gradle. Ditambah lagi berbeda dengan 

Eclipse, kita tidak perlu lagi dipusingkan dengan dependencies package pada 

Android Studio. Satu hal tambahan lagi yang membuat Android Studio unggul 

adalah dukungan layout xml editor secara visual yang jauh lebih baik dari pada 

Eclipse[20]. 
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2.4.6 XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai 

server yang terdiri sendiri (localcost), yang terdiri atas program Apache HTTP 

Server, MySQL database, dan penterjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 

sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam 

GNU General Public Lisensi dan bebas, merupakan web server yang mudah 

digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Mengenal 

bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya yaitu[21]:  

1. Htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan, 

seperti berkas PHP, HTML dan skrip lainnya.  

2. PhpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang 

ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan alamat 

http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman phpMyAdmin. 

Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) XAMPP. 

Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start). 

 

2.4.7 Java 

Bahasa pemprograman Java merupakan salah satu dari sekian banyak 

bahasa pemprograman yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk 

telepon gengam. Bahasa pemprograman ini pertama kali dibuat oleh James Gosling 

saat masih bergabung Sun Microsystem. Bahasa pemprograman ini merupakan 

pengembangan C++, saat ini Java merupakan bahasa pemprograman yang paling 

populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai 

jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web. Kelebihan Java dari 

bahasa pemprograman yang lain adalah bisa dijalankan di berbagai jenis sistem 

operasi sehingga dikenal juga bahasa pemprograman multiplatform, bersifat 

pemrograman berorientasi objek (PBO), memiliki library yang lengkap[22].  
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2.4.8 Black Box Testing 

Black Box testing merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang 

berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian black box testing 

bertujuan untuk menemukan fungsi yang tidak benar , kesalahan antarmuka, 

kesalahan pada struktur data , kesalahan perfomansi , kesalahan inisialisasi dan 

terminasi. Dalam pengujian black box testing digunakan alat untuk pengumpulan 

data yang disebut dengan user acceptance test , dokumen ini terdiri deskripsi 

indikator dari prosedur – prosedur pengujian fungsionalitas dari perangkat lunak. 

Black Box Testing terfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester 

dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program. Black Box Testing bukanlah solusi alternatif dari 

White Box Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang 

tidak dicakup oleh White Box Testing. Black-Box Testing cenderung untuk 

menemukan hal-hal berikut[23]:  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada  

2. Kesalahan antarmuka (interface errors) 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data 

4. Kesalahan performansi (performance errors)  

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

ini sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Tahun Judul Hasil 

1. Alvian Bastian, 

Muhammad 

Affiq Solihin & 

Anggi Amelia 

Irdan 

2021 Perancangan 

Aplikasi 

Chatroom dan 

Penginputan 

Data 

Konsultasi 

Mahasiswa 

Secara Online 

Berbasis 

Android 

Berdasarkan pengujian dan 

analisis perancangan aplikasi 

chatroom dan penginputan 

data konsultasi mahasiswa 

berbasis Android maka dapat 

disimpulkan bahwa modul-

modul yang dirancang pada 

aplikasi chatroom dapat 

berjalan dengan baik sehingga 

dapat digunakan pada aplikasi 

untuk berkomunikasi antara 

dosen PA dan mahasiswa. 

2. Nur Hayatin, 

Aini Alifatin, 

Thathit Manon 

Andini & Dini 

Kurniawati 

2019 Aplikasi 

Panduan 

Laktasi dan 

Konsultasi 

Online 

berbasis 

Mobile  

sebagai Media 

Pembelajaran 

Mandiri 

tentang 

Laktasi 

Berdasarkan pengujian 

dengan menggunakan metode 

Blackbox dan UAT 

disimpulkan bahwa setiap 

menu pada aplikasi telah 

dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai perancangan.Menu 

yang ada pada aplikasi 

meliputi : kalkulator ASI, 

artikel ASI, dan konsultasi 

online. Aplikasi ini 

dapat diakses melalui ponsel 

pintar tanpa membutuhkan 

koneksi internet. Koneksi 

internet hanya 

dibutuhkan ketika proses 

instalasi/update aplikasi dan 

konsultasi online 

3. Argo Wibowo 2018 Perancangan 

Aplikasi 

Konsultasi Ibu 

Hamil 

Berbasis 

Cloud 

Computing 

Aplikasi seperti halaman 

konsultasi, tombol darurat, 

kontrol kehamilan, dan forum 

kehamilan. Selain desain 

tersebut, telah dihasilkan pula 

desain ERD serta Use Case 

Diagram untuk aplikasi ini. 
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Perancangan proses pesan 

darurat juga sudah dibuat, 

lengkap dengan pengenalan 

posisi pengguna, serta pesan 

broadcast terhadap kerabat 

pengguna atau ibu hamil. 

4. Antonius 

Wahyu Sudrajat 

& Inayatullah 

2021 Rancang 

Bangun 

Sistem 

Informasi 

Konsultasi 

Hukum 

Berbasis 

Android 

Berdasarkan hasil 

implementasi dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Aplikasi konsultasi hukum 

berbasis android dapat 

mempercepat masyarakat 

dalam mendapatkan 

pendampingan hukum . 

2. Sistem konsultasi hukum 

berbasis android memberikan 

kemudahan bagi pejabat 

hukum dalam evaluasi dan 

monitoring perkara yang 

dihadapi oleh klien. 

5. Adella 

Rifiandika Putri, 

Annizhamul 

Hafizhah, 

Fauzia Hayati 

Rahmah, Riki 

Muslikhah & 

Suci Nabila 

2021 Pemodelan 

Diagram 

UML Pada 

Perancangan 

Sistem 

Aplikasi 

Konsultasi 

Hewan 

Peliharaan 

Berbasis 

Android 

Berdasarkan hasil pengujian 

dan pembahasan yang telah 

dilakukan disimpulkan: 

 a. Perancangan sistem 

aplikasi yang 

diimplementasikan dalam 

penelitian ini ialah terciptanya 

Sistem informasi konsultasi 

hewan peliharaan. 

b. Dengan adanya sistem 

informasi konsultasi hewan 

peliharaan pada Aplikasi 

Alopet mempermudah 

pemilik hewan dalam 

merawat hewan 

peliharaannya.  

c. Dengan adanya sistem 

informasi konsultasi hewan 

peliharaan berbasis android 

pemilik hewan dapat 

melakukan konsultasi dengan 

dokter hewan melalui chat 

pada aplikasi tanpa 

mengharuskan pemilik hewan 

untuk datang langsung ke 

klinik hewan. 


