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ABSTRACT

APPLICATION OF MEDICAL SPECIALISTS INFORMATION IN
BANDARLAMPUNG MAKE USE OF LOCATION BASED SERVICE

TECHNOLOGY BASED ON ANDROID

By

NURMAYANTI

The research conducted  to make information system of medical specialist based
on Android in Bandar Lampung is using location based service technology. Data
used in this research are data of medical specialist that are information of name
list of medical specialist in Bandar Lampung, medical specialist, location of
practice, schedule of practice, location contact of practice, latitude and longitude
of practice location. The application is built by using Android studio and SQLite
Manager as database. Funcional testing using equivalence partitioning method
creates an application that it can show page of splash screen, page of main menu,
page of location menu, page of specialist menu, page of medical list menu, map,
page of about, page of help and it can give information of medical specialist list,
medical specialist, location of practice and schedule of practice in Bandar
Lampung. This application is successfully run in android jelly bean, kitkat,
lollipop, and marshmallow version, then in 4 inch, 4,5 inch, 4,8 inch, 5 inch, dan
5,5 inch of screen resolution. Non-funcional testing using likert scale is given to
50 respondens, 40 respondens of student universiry and society that obtain score
of average total 4,05 for user friendly variable and 4,1 for score of interactive
variable, so both of them include in 'good' category. Therefore, 10 respondens of
medical student having 4,37 for user friendly variable successfully get ‘the best’
category and 4,2 for interactive variable get  ‘good’ category.

Keywords : Android, Bandar Lampung, Location Based Service, Skala Likert,
Specialist Doctor



ABSTRAK

APLIKASI INFORMASI DOKTER SPESIALIS DI BANDAR LAMPUNG

BERBASIS ANDROID DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI

LOCATION BASED SERVICE

Oleh

NURMAYANTI

Penelitian dilakukan untuk membuat sistem informasi dokter spesialis di Bandar
Lampung berbasis android dengan menggunakan teknologi location based
service. Data yang digunakan adalah data dokter spesialis yaitu berupa informasi
daftar nama dokter spesialis di Bandar Lampung, spesialisasi dokter, lokasi
praktik dokter, jadwal praktik dokter, kontak lokasi praktik dokter yang dapat
dihubungi, titik latitude dan longitude lokasi praktik dokter. Aplikasi dibangun
menggunakan android studio dan SQLite Manager sebagai database. Pengujian
fungsional dengan metode equivalence partitioning menghasilkan aplikasi yang
dapat menampilkan halaman splash screen, halaman menu utama, halaman menu
lokasi, halaman menu spesialisasi, halaman menu daftar dokter, tampilan map,
halaman tentang, halaman bantuan, dan dapat menghasilkan informasi berupa
daftar dokter spesialis, spesialisasi dokter, lokasi praktik dokter, dan waktu
praktik dokter spesialis di Bandar Lampung. Aplikasi berhasil dijalankan pada
versi android jelly bean, kitkat, lollipop, dan marshmallow, dan pada resolusi
layar 4 inch, 4,5 inch, 4,8 inch, 5 inch, dan 5,5 inch. Pengujian non fungsional
menggunakan skala likert diberikan kepada 50 responden, 40 responden
mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat umum menghasilkan total rata-rata
penilaian 4,05 untuk variabel user friendly dan 4,1 untuk penilaian variabel
interaktif keduanya masuk dalam kategori ‘baik’. Dan 10 responden
mahasiswa/mahasiswi kedokteran dengan total rata-rata 4,37 untuk variabel user
friendly masuk dalam kategori ‘sangat baik’ dan 4,2 untuk penialain variabel
interaktif masuk dalam kategori ‘baik’.

Kata Kunci : Android, Bandar Lampung, Dokter Spesialis, Location Based
Service, Skala Likert
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokter spesialis adalah dokter yang dikhususkan dalam bidang ilmu kedokteran

untuk penyakit tertentu. Di kota Bandar Lampung informasi tentang dokter

spesialis masih minim,  sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari

dokter spesialis kesulitan untuk mencari informasi praktik dokter spesialis. Hal ini

disebabkan karena dokter spesialis yang ada tidak hanya praktik dalam satu

lokasi. Tidak hanya masyarakat di Bandar Lampung yang kesulitan untuk mencari

informasi, masyarakat luar Bandar Lampung yang sedang berkunjung di Bandar

Lampung juga kesulitan untuk menemukan dokter spesialis di Bandar Lampung.

Akan tetapi saat ini belum terdapat aplikasi yang dapat mempermudah pengguna

untuk menemukan dan mendapatkan informasi dokter spesialis di Bandar

Lampung. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat memudahkan

pengguna untuk menemukan dan mendapatkan informasi dokter spesialis di

Bandar Lampung, aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk

mendapatkan informasi dan mencari lokasi praktik dokter spesialis di Bandar

Lampung, sehingga pengguna tidak harus langsung ke lokasi dimana dokter

praktik untuk mengetahui jadwal praktik.
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Penelitian sebelumnya terkait lokasi praktek dokter dilakukan oleh Ariyansah dkk.

(2012). Peneliti membangun aplikasi sistem informasi geografis praktek dokter di

kota  Palembang berbasis android. Hasil dari penelitian yaitu berupa aplikasi

dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai data praktek dokter di

kota Palembang berbasis android. Aplikasi dilengkapi dengan peta navigasi dan

detail data dokter praktek.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hermanto (2014) menggunakan location

based service sebagai teknologi untuk melakukan pencarian universitas di kota

Semarang. Hasil dari penelitian tersebut aplikasi yang dibangun dapat

memberikan informasi mengenai lokasi universitas yang ada di kota Semarang

kepada pengguna beserta dengan peta dan rute jalan menuju lokasi universitas.

Kecepatan internet dan sinyal GPS mempengaruhi dalam penggunaan aplikasi.

Penelitian lainnya terkait penggunaan location based service dilakuan oleh Razaq

dan Jananto (2014), yaitu membangun aplikasi sistem informasi publik layanan

kesehatan menggunakan teknologi location based service di kota Semarang. Hasil

dari penelitian tersebut yaitu berupa aplikasi yang dapat memberikan kemudahan,

kecepatan, dan ketepatan dalam mengetahui posisi geografis lokasi layanan

kesehatan terdekat di sekitar pengguna beserta informasi pendukung seperti

visualisasi objek dalam bentuk maps melalui perangkat mobile android disertai

rute untuk menuju objek layanan kesehatan yang dipilih, pencarian objek, dan

menu pendukung lainnya.

Penelitian lainnya terkait penggunaan location based service dilakukan oleh

Santoso (2016), yaitu membangun aplikasi layanan kesehatan kota Magelang.
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Hasil dari penelitian tersebut yaitu berupa aplikasi dapat menampilkan persebaran

lokasi pelayanan kesehatan di kota Magelang. Aplikasi ini memberikan informasi

lokasi pelayanan kesehatan yang terdiri rumah sakit,  puskesmas,  rumah sakit

bersalin,  apotek,  laboratorium klinik serta perawatan tubuh serta mengetahui

lokasi suatu daerah yang disajikan dengan fasilitas peta digital. Tingkat akurasi

titik latitude dan longitude dari sinyal GPS di pengaruhi oleh cuaca,  lokasi,

kondisi geografis dan perangkat telephone gengam yang digunakan.

Penelitian lainnya terkait tentang pencarian lokasi dilakukan oleh kurniawan dkk.

(2015), yaitu membangun aplikasi dengan mengimplementasikan teknologi

markerless augmented reality berbasis android. Hasil dari penelitian tersebut yaitu

berupa aplikasi berbasis android untuk mendeteksi dan mengetahui lokasi SPBU

terdekat di Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut menggunakan dua

pengujian yaitu pengujian fungsional dan pengujian non fungsional. Pengujian

fungsional menggunakan metode equivalence partitioning dengan membagi

domain masukan dari program ke dalam kelas-kelas sehingga test case pada

perangkat lunak dapat diperoleh. Terdapat 5 (lima) macam pengujian yang terdiri

dari 9 (sembilan) kelas uji dan 31 (tiga puluh satu) skenario uji. Berdasarkan

pengujian secara fungsional aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan realisasi yang

diharapkan. Pengujian non fungsional menggunakan skala likert yang melibatkan

40 (empat puluh) responden untuk mendapatkan penilaian langsung terhadap

sistem yang dihasilkan.

Penelitian lainnya terkait penggunaan sistem informasi geografis dilakukan oleh

Ruliansyah dkk. (2016), yaitu membangun aplikasi penyedia layanan kesehatan
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berbasis android. Hasil dari penelitian tersebut berupa aplikasi yang mampu

mendeteksi dan mengetahui lokasi layanan kesehatan di Bandar Lampung yaitu

berupa rumah sakit dan puskesmas.

Latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya mendasari perancangan dan

penelitian dengan judul “Aplikasi Informasi Dokter Spesialis di Bandar Lampung

Berbasis Android Menggunakan  Teknologi Location Based Service (LBS)”.

Aplikasi ini memberikan informasi terkait lokasi dan rute praktik dokter spesialis,

spesialisasi dokter,  daftar nama dokter spesialis, dan  jadwal praktik dokter di

Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun

aplikasi informasi dokter spesialis di Bandar Lampung berbasis android dengan

menggunakan teknologi Location Based Service (LBS) ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi dibangun dengan menggunakan teknologi Location Based Service

(LBS).

2. Aplikasi berbasis android.

3. Data yang digunakan adalah data dokter spesialis di Bandar Lampung.

4. Aplikasi menampilkan informasi berupa lokasi praktik, spesialisasi dokter,

daftar nama dokter, jadwal praktik dokter, rute lokasi praktik dokter, dan

kontak yang dapat dihubungi.
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1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian yaitu mengembangkan aplikasi informasi dokter spesialis

di Bandar Lampung berbasis android dengan menggunakan teknologi Location

Based Service (LBS).

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan

informasi dokter spesialis di Bandar Lampung.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dokter spesialis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  dokter adalah lulusan pendidikan

kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya,  dan spesialis

adalah dokter yang mengkhususkan keahliannya dalam satu macam penyakit,

sedangkan dokter spesialis adalah dokter yang mengetahui “semua” penyakit

pada sebagian (satu organ atau satu sistem) tubuh manusia (Hanafiah dan

Amri,  2009).

2.2 Location Based Service

Location Based Service (LBS) adalah layanan bisnis dan pelanggan yang

memberikan kepada pengguna sekumpulan layanan mulai dari penentuan posisi

geografis dari pelanggan. Layanan ini juga menawarkan kemungkinan untuk

pengguna atau mesin agar dapat menemukan lokasi orang,  mesin,  kendaraan,  atau

obyek lain maupun layanan berbasis lokasi yang sensitif. Sebagian besar LBS

umumnya akan melakukan dua buah aktivitas utama,  yaitu.

1. Menentukan lokasi dari user.

2. Menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan sesuai  keinginan

user.



7

LBS dapat juga dibangkitkan sercara otomatis ketika seorang pengguna

berada di suatu tempat. Hal ini tentunya akan menghemat waktu ketika

pencarian mulai dilakukan,  namun akibatnya sistem harus selalu berada

dalam keadaan ON. Tentunya ini akan sedikit boros dalam hal penggunaan

catu daya (Hartanto,  2003).

Dalam layanan berbasis lokasi terdapat lima komponen penting seperti

terlihat pada Gambar 2.1. Setiap komponen mempunyai fungsi (Steiniger

et,al., 2006).

1. Mobile Devices

Mobile Devices adalah salah satu komponen penting dalam LBS yang

berfungsi sebagai alat bantu bagi pengguna untuk meminta informasi

yang dibutuhkan. Informasi yang diminta dapat berupa suara, gambar,

dan teks. Selain itu, mobile devices dapat juga berfungsi sebagai alat

navigasi di kendaraan seperti halnya alat navigasi berbasis GPS.

2. Comunication Network

Komponen kedua adalah comunication network yang berfungsi untuk

mengirim data pengguna dan informasi yang diminta dari mobile

terminal ke service provider kemudian mengirimkan kembali informasi

yang diminta ke pengguna. Comunication Network dapat berupa jaringan

seluler (GSM, CDMA), Wireless Local Area Network (WLAN), atau

Wireless Wide Area Network (WWAN).

3. Positioning Component

Positioning component berfungsi sebagai pengolah/pemroses yang akan

menentukan posisi pengguna layanan saat itu. Posisi pengguna
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didapatkan melalui jaringan komunikasi mobile atau juga menggunakan

Global Positioning System (GPS).

4. Service and Aplication Provider

Penyedia layanan merupakan komponen LBS yang memberikan berbagai

macam layanan yang bisa digunakan oleh pengguna dan bertanggung

jawab untuk memproses informasi yang diminta oleh pengguna.

5. Data and Content Provider

Penyedia layanan tidak selalu menyimpan semua data dan informasi yang

dibutuhkan yang biasa diakses oleh pengguna, untuk itu data dapat

diminta dari data and content provider.

Gambar 2.1 Komponen Dasar Location Based Service (Steiniger et,al.,

2006).

2.3 Android

Android merupakan sistem operasi mobile yang tumbuh di tengah sistem

operasi lainnya yang berkembang dewasa ini. Sistem operasi lainnya seperti

Windows Mobile,  i-Phone OS, Symbian dan masih banyak lagi juga
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menawarkan kekayaan isi dan keoptimalan yang berjalan di atas perangkat

hardware. Sistem operasi ini berjalan dengan memprioritaskan aplikasi inti

yang dibangun sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar dari aplikasi

pihak ketiga. Oleh karena itu,  adanya keterbatasan distribusi aplikasi pihak

ketiga untuk platform mereka (Safaat,  2012).

Android menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda untuk pengembang.

Android tidak membedakan antara aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga.

Application Programming Interface Rake menunjukkan adanya dekomposisi

(API) yang disediakan menawarkan akses ke hardware, maupun data-data

ponsel sekalipun,  atau data sistem sendiri. Bahkan pengguna dapat

menghapus aplikasi inti dan menggantikannya dengan aplikasi pihak ketiga

(Safaat,  2012).

2.3.1 Arsitektur Android

Arsitektur Android disajikan pada Gambar 2.2. Secara garis besar

arsitektur android dapat dijelaskan sebagai berikut (Safaat,  2012).

1. Application dan Widgets

Application dan Widgets adalah layer dimana pengguna

berhubungan dengan aplikasi saja,  dimana biasanya ketika

pengguna download aplikasi kemudian pengguna melakukan

instalasi dan jalankan aplikasi tersebut. Pada layer terdapat aplikasi

inti termasuk clien email,  program SMS,  kalender,  peta, browser,

kontak,  dan lain-lain. Hampir semua aplikasi ditulis menggunakan

bahasa pemrograman Java.
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2. Application Frameworks

Android adalah Open Development Platform yaitu Android

menawarkan kepada pengembang atau memberi kemampuan kepada

pengembang untuk membangun aplikasi yang bagus dan inovatif.

Pengembang bebas untuk mengakses perangkat keras,  akses

informasi resource,  menjalankan service background,  mengatur

alarm,  dan menambah status notifications,  dan sebagainya.

Pengembang memiliki akses penuh menuju API framework seperti

yang dilakukan oleh aplikasi kategori inti. Arsitektur aplikasi

dirancang supaya pengguna dengan mudah dapat menggunakan

kembali komponen yang sudah digunakan (reuse). Sehingga bisa

disimpulkan Application Frameworks ini adalah layer dimana para

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 di dalam Application Frameworks yaitu views,

content provider, resource manager, notification manager, dan

activity manager.

3. Libraries

Libraries adalah layer dimana fitur-fitur Android berada,  biasanya

para pembuat aplikasi mengakses libraries untuk menjalankan

aplikasinya. Berjalan di atas kernel,  layer ini meliputi berbagai

library C/C++ inti seperti Libc SSL,  serta.
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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

d. Libraries SQLite untuk dukungan database

e. Libraries SSL dan WebKit terintegrasi dengan web browser dan

security

f. Libraries Live Webcore mencakup modern web browser dengan

engine embedded web view

g. Libraries 3D yang mencakup implementasi OpenGL ES1.0

API’s.

4. Android Run Time

Layer yang membuat aplikasi android dapat dijalankan dimana

dalam prosesnya menggunakan implementasi linux. Dalvik Virtual

Machine (DVM) merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka

aplikasi android. Di dalam android run time dibagi menjadi dua

bagian yaitu.

a. Core Libraries

Aplikasi Android dibangun dalam bahasa Java,  sementara dalvik

sebagai virtual mesinnya bukan virtual machine java,  sehingga

diperlukan sebuah libraries yang berfungsi untuk

menterjemahkan bahasa java/C yang ditangani oleh core

libraries.
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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 (Safaat,

2012).

5. Linux Kernel

Linux kernel adalah layer dimana inti dari sistem operasi Android itu

berada. Berisi file-file sistem yang mengatur sistem processing,

memory,  resource,  drivers, dan sistem-sistem operasi android

lainnya. Linux kernel yang digunakan android adalah linux kernel

release 2.6 (Safaat,  2012).

Gambar 2.2 Arsitektur Android (Safaat, 2012).
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2.4 Global Positioning Services(GPS)

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem navigasi dengan

menggunakan teknologi satelit yang dapat menerima sinyal dari satelit.

Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang

mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima (receiver) di

permukaan, dimana GPS receiver ini akan mengumpulkan informasi dari

satelit GPS, seperti.

1. Waktu

GPS receiver menerima informasi waktu dari jam atom yang mempunyai

keakurasian sangat tinggi.

2. Lokasi

GPS memberikan informasi lokasi dalam tiga dimensi yaitu latitude,

longitude, dan elevasi.

3. Kecepatan

Ketika berpindah tempat, GPS dapat menunjukkan informasi kecepatan

berpindah tersebut.

4. Arah perjalanan

GPS dapat menunjukkan arah tujuan.

5. Simpan lokasi

Tempat-tempat yang sudah pernah atau akan dikunjungi dapat disimpan

oleh GPS receiver.

6. Komulasi data

GPS receiver dapat menyimpan informasi track, seperti total perjalanan

yang sudah pernah dilakukan, kecepatan rata-rata, kecepatan paling tinggi,
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kecepatan paling rendah, waktu/jam sampai tujuan, dan sebagainya

(Wishnu, 2012).

2.5 Google MAP API

Application Programming Interface (API) merupakan suatu dokumentasi

yang terdiri dari interface, fungsi, kelas, struktur dan sebagainya untuk

membangun sebuah perangkat lunak. Dengan adanya API dapat memudahkan

programmer untuk membongkar suatu software untuk kemudian dapat

dikembangkan atau diintegrasikan dengan perangkat lunak yang lain. API

dapat dikatakan sebagai penghubung suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya

yang memungkinkan programmer menggunakan system function. Proses ini

dikelola melalui operating system. Keunggulan dari API ini adalah

memungkinkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya dapat saling

berhubungan dan berinteraksi. Bahasa yang digunakan oleh Google Map

yang terdiri dari HTML, JavaScript dan AJAX serta XML, memungkinkan

untuk menampilkan peta Google Map di website lain. Google juga

menyediakan layanan Google Map API yang memungkinkan para

pengembang untuk mengintegrasikan Google Map ke dalam website masing-

masing dengan menambahkan data point sendiri. Dengan menggunakan

Google Map API, Google Map dapat ditampilkan pada website eksternal.

Agar aplikasi Google Map dapat muncul di website tertentu, diperlukan

adanya API key. API key merupakan kode unik yang digenerasikan oleh

Google untuk suatu website tertentu, agar server Google Map dapat

mengenali (Davis, 2006).
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2.6  Metodologi Pengembangan Sistem

Adapun metodologi yang digunakan dalam pembangunan Aplikasi Informasi

Dokter Spesialis di Bandar Lampung Berbasis Android Dengan

Menggunakan metode Location Based Service (LBS) yaitu menggunakan

metode pengembangan sistem Rational Unifed Process (RUP) dan Unifed

Modeling Language (UML)

2.6.1 Rational Unifed Process (RUP)

Rational Unifed Process (RUP) merupakan suatu metode rekayasa

perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai

best practices yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat

lunak. Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode RUP

diperlukan beberapa tools untuk membantu memodelkan perangkat

lunak yang akan dirancang dan tools ini dinamakan dengan diagram

Unifed Modeling Language (UML). Terdapat delapan diagram UML,

yang berfungsi untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibangun

diantaranya use case diagram, class diagram, activity diagram, dan

sequence diagram.

Rational Unifed Process (RUP) memiliki empat tahap yang akan

dilakukan secara berurutan dan iteratif, dimana setiap iterasi dapat

digunakan untuk memperbaiki iterasi berikutnya.

1. Inception

Inception merupakan tahapan dimana pada tahap ini akan

dilakukan pemodelan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan
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penggguna dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna.

2. Elaboration

Elaboration merupakan tahap yang lebih memfokuskan pada

perencanaan arsitektur sistem dan mendeteksi apakah arsitektur

yang dibuat diinginkan, serta mendeteksi resiko yang mungkin

terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahapan ini lebih pada analisis

dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada

prototype.

3. Construction

Pada tahap construction akan dilakukan pengembangan komponen

dan fitur-fitur sistem, tahap ini lebih pada implementasi dan

pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak

pada kode program.

4. Transition

Pada tahap transition akan dilakukan deployment atau instalasi

sistem agar dapat dimengerti oelh pengguna. Aktifitas pada tahap

ini yaitu pelatihan penggguna, pemeliharaan, dan pengujian sistem

apakah sudah memenuhi.harapan pengguna (Nugroho, 2010).

2.6.2 Unifed Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah keluarga notasi grafis yang

didukung oleh meta-model tunggal,  yang membantu pendeskripsian

dan desain sistem perangkat lunak,  khususnya sistem yang dibangun
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menggunakan pemrograman berorientasi objek (OO). Definisi ini

merupakan definisi yang sederhana.

Unified Modeling Language (UML) merupakan strandar yang relatif

terbuka yang dikontrol oleh Object Management Group (OMG),

sebuah konsorsium terbuka yang terdiri dari banyak perusahaan. OMG

dibentuk untuk membuat standar-standar yang mendukung

interoperabilitas,  khusunya interoperabilitas sistem berorientasi objek.

OMG mungkin lebih dikenal dengan standar-standar COBRA

(Common Object Request Broker Architecture).

UML lahir dari penggabungan banyak bahasa permodelan grafis

berorientasi objek yang berkembang pesat pada akhir 1980-an dan awal

1990-an. UML dibuat oleh Grady Booch,  James Rumbaugh,  dan Ivar

Jacobson di bawah bendera Rational Software Corp. UML

menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari

berbagai perspektif (Fowler,  2004).

UML dideskripsikan oleh beberapa diagram,  yaitu sebagai berikut.

1. Use case Diagram

Use case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari

sudut pandang pengguna sistem tersebut,  sehingga pembuatan use

case diagram lebih dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada

pada sistem,  bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Sebuah

use case diagram merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor

dengan sistem yang akan dikembangkan (Fowler,  2004).
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Komponen-komponen dalam use case diagram (Fowler,  2004).

a. Aktor

Pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram,

namun untuk dapat terciptanya suatu use case diagram

diperlukan aktor,  dimana aktor tersebut mempresentasikan

seseorang atau sesuatu (seperti perangkat atau sistem lain)

yang berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Sebuah aktor

mungkin hanya memberikan informasi inputan pada sistem,

hanya menerima informasi dari sistem atau keduanya

menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya

berinteraksi dengan use case,  tetapi tidak memiliki kontrol

atas use case. Aktor digambarkan dengan stick pan seperti

yang terdapat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Contoh Aktor (Fowler,  2004).

b. Use Case

Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem,  sehingga

pengguna sistem paham dan mengerti kegunaan sistem yang

akan dibangun. Bentuk use case dapat terlihat pada Gambar

2.4.
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Gambar 2.4 Use Case (Fowler,  2004).

Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram.

1. Association,  menghubungkan link antar element.

2. Generalization,  disebut juga pewarisan (inheritance),

sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen

lainnya.

3. Dependency,  sebuah element bergantung dalam beberapa

cara ke element lainnya.

4. Aggregation,  bentuk association dimana sebuah elemen

berisi elemen lainnya.

Tipe relasi yang mungkin terjadi pada use case diagram.

1. <<include>>,  yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar

sebuah event dapat terjadi,  dimana pada kondisi ini

sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya.

2. <<extends>>, kelakuan yang hanya berjalan di bawah

kondisi tertentu seperti menggerakkan peringatan.

3. <<communicates>>,  merupakan pilihan selama asosiasi

hanya tipe relationship yang dibolehkan antara aktor dan

use case.
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2. Activity Diagram

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas,  digunakan untuk

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi

sehingga dapat digunakan untuk aktifitas lainnya (Fowler,  2004).

Berikut ini adalah tabel notasi activity ddagram yang diilustrasikan

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Notasi Activity Diagram (Meildy,  2014).

Simbol Keterangan

Titik Awal

Titik Akhir

Activity

Pilihan untuk mengambil keputusan

Fork digunakan untuk menunjukkan
kegiatan yang dilakukan secara paralel
atau untuk menggabungkan dua kegiatan
paralel menjadi satu.

Rake menunjukkan adanya dekomposisi

Tanda Waktu

Tanda pengiriman

Tanda penerimaan

Aliran akhir (Flow Final)

Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan

workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas

ke status. Pembuatan activity diagram pada awal pemodelan proses

dapat membantu memahami keseluruhan proses. Activity diagram
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juga digunakan untuk menggambarkan interaksi antara beberapa

use case (Fowler,  2004).

3. Class Diagram

Class adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah

objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain

berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan

(atribut/properti) suatu sistem,  sekaligus menawarkan layanan

untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). Class

Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package

dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan,

asosiasi,  dan lain-lain (Fowler,  2004).

Class memiliki tiga area pokok.

1. Nama (Class Name)

2. Atribut

3. Metode (Operations)

Pada UML, class digambarkan dengan segi empat yang dibagi

beberapa bagian. Bagian atas merupakan nama dari class. Bagian

yang tengah merupakan struktur dari class (atribut) dan bagian

bawah merupakan sifat dari class (metode/operasi).

Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut.

1. Private ,  tidak dapat dipanggil dari luar class yang

bersangkutan.
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2. Protected,  hanya dapat dipanggil oleh class yang

bersangkutan dan class lain yang mewarisinya.

3. Public,  dapat dipanggil oleh class lain (Fowler,  2004).

Hubungan antar class.

Asosiasi yaitu hubungan statis antar class. Umumnya

menggambarkan class yang memiliki atribut berupa class lain,

atau class yang harus mengetahui eksistensi class lain.

1. Agregasi,  yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri

atas”).

2. Pewarisan,  yaitu hubungan hirarki antar class. Class dapat

diturunkan dari classlain dan mewarisi semua atribut dan

metode class asalnya serta bisa menambahkan fungsionalistas

baru. Sehingga class tersebut disebut anak dari class yang

diwarisi.

3. Hubungan dinamis,  yaitu rangkaian pesan (message) yang di-

class dari satu class kepada class lain. Hubungan dinamis dapat

digambarkan dengan menggunakan sequence diagram yang

akan dijelaskan kemudian (Flowler,  2004).

4. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek

dalam urutan waktu. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian

pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antar objek yang

terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem (Fowler, 2014).
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Berikut ini adalah notasi sequence diagram yang disajikan pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Notasi Sequence Diagram (Meildy,  2014)

Simbol Nama Keterangan

Object

Object merupakan
instance dari sebuah class
dan dituliskan tersusun
secara horizontal.
Digambarkan sebagai
sebuah class (kotak)
dengan nama obyek
didalamnya yang diawali
dengan sebuah titik koma.

Actor

Actor juga dapat
berkomunikasi dengan
object,  maka actor juga
dapat diurutkan sebagai
kolom. Simbol Actor sama
dengan simbol pada Actor
Use Case Diagram.

Lifeline

Lifeline mengindikasikan
keberadaan sebuah object
dalam basis waktu. Notasi
untuk lifeline adalah garis
putus-putus vertikal yang
ditarik dari sebuah obyek.

Activatio
n

Activation dinotasikan
sebagai sebuah kotak segi
empat yang digambar pada
sebuah lifeline. Activation
mengindikasikan sebuah
obyek yang akan
melakukan sebuah aksi.

Message

Message,  digambarkan
dengan anak panah
horizontal antara
Activation. Message
mengindikasikan
komunikasi antara object-
object
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2.6.3 Keunggulan Unifed Modeling Language (UML)

Secara umum UML diterapkan dalam pengembangan sistem/perangkat

lunak berorientasi obyek sebab metodologi UML ini umumnya

memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut (Nugroho,  2005).

1. Uniformity

Dengan metodologi UML,  para pengembang cukup menggunakan

1 metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Hal ini tidak

bisa dilakukan dalam metodologi pengembangan terstruktur.

Dengan perkembangan masa kini ke arah aplikasi GUI (Graphical

User Interface),  UML juga memungkinkan kita merancang

komponen antarmuka pengguna (user interface) secara integrasi

bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan

perancangan basis data.

2. Understandability

Dengan metodologi ini kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke

dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah

sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami siapapun juga.

3. Stability

Kode program yang dihasilkan relatif stabil ssepanjang waktu

sebab sangat mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan.

4. Reusability

Dengan metodologi berorientasi obyek,  dimungkinkan

penggunaan ulang kode,  sehingga pada gilirannya akan sangat

mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak
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2.7 Teknik Pengujian Perangkat Lunak

Dalam pengujian sistem menggunakan beberapa teknik,  yaitu black box

testing,  equivalence partitioning, dan skala likert.

2.7.1 Black Box Testing

Teknik pengujian black box berfokus pada domain informasi dari

perangkat lunak, yaitu melakukan kasus uji dengan mempartisi domain

input dan output program. Metode black box memungkin perekayasa

perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang

sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu

program. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan dalam kategori

fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface,

kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal kesalahan

dan inisialisasi, dan kesalahan terminal (Pressman, 2010).

2.7.2 Equivalence Partitioning

Equivalence Partitioning (EP) merupakan metode black box testing

yang membagi domain masukan dari program kedalam kelas-kelas

sehingga test case dapat diperoleh. Equivalence partitioning berusaha

untuk mendefinisikan kasus uji yang menemukan sejumlah jenis

kesalahan,  dan mengurangi jumlah kasus uji yang harus dibuat. Kasus

uji yang didesain untuk equivalence partitioning berdasarkan pada

evaluasi dari kelas ekuivalensi untuk kondisi masukan yang

menggambarkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Kondisi

masukan dapat berupa spesifikasi nilai numerik,  kisaran nilai,
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kumpulan nilai yang berhubungan atau kondisi boolean. Ekuivalensi

class dapat didefinisikan sebagai berikut.

1. Jika masukan kondisi menentukan kisaran, satu sah dan dua

diartikan tidak valid kesetaraan kelas.

2. Jika masukan membutuhkan nilai, kondisi tertentu satu sah dan dua

tidak valid kesetaraan kelas diartikan.

3. Jika masukan kondisi menentukan anggota dari set, satu sah dan satu

tidak valid kesetaraan kelas diartikan.

4. Jika kondisi yang input, boolean satu sah dan satu tidak valid kelas

diartikan (Pressman, 2007).

2.7.3 Skala Likert

Menurut Likert dalam buku Azwar S (2011,  p. 139),  sikap dapat

diukur dengan metode rating yang dijumlahkan (Method of Summated

Ratings). Metode ini merupakan metode penskalaan pernyataan sikap

yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai

skalanya. Nilai skala setiap pernyataan tidak ditentukan oleh derajat

favourable nya masing-masing akan tetapi ditentukan oleh distribusi

respon setuju dan tidak setuju dari sekelompok responden yang

bertindak sebagai kelompok uji coba (pilot study) (Azwar,  2011).

Skala likert,  yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban

dengan pilihan sebagai berikut 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju;

3 = ragu–ragu atau netral; 4 = setuju; 5 = sangat setuju. Selanjutnya,
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penentuan kategori interval tinggi,  sedang,  atau rendah digunakan

rumus sebagai berikut.

= ..................................................................................(1)

Keterangan.

I = Interval;

NT = Total nilai tertinggi;

NR = Total nilai terendah;

K = Kategori jawaban (Yitnosumarto,  2006).

Kriteria penilaian = % Total skor tertinggi – Interval (I)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Fakultas Metematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada tahun ajaran

2016/2017 sampai selesai.

3.2 Metode Penelitian

Pada tahapan metodologi penelitian terdapat beberapa tahapan,  yaitu alir

penelitian,  metode pengembangan sistem, metode pengumpulan data,  serta

jenis dan sumber data. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan.

3.2.1 Alir Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan diagram alir penelitian yang terdapat

pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Penjelasan diagram alir metodologi penelitian pada Gambar adalah

sebagai berikut.
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A. Langkah I

1. Pada langkah pertama tahap pertama yang dilakukan yaitu

mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah bertujuan untuk

menemukan masalah yang akan dikaji dalam penelitian.

Masalah yang ditemukan akan menentukan seberapa besar

kualitas dari penelitian yang dilakukan. Identifikasi masalah

dapat menentukan apakah penelitian perlu atau tidak untuk

dilakukan.

2. Tahap kedua yaitu perumusan masalah, perumusan masalah

yaitu pertanyaan dari penelitian yang akan dibangun dalam

bentuk kalimat tanya.

3. Tahap ketiga yaitu menentukan tujuan, manfaat, dan batasan.

Target pencapaian pada tahap ini yaitu diketahuinya tujuan serta

manfaat yang akan diperoleh dalam pembangunan aplikasi

informasi dokter spesialis di Bandar Lampung. Sedangkan

batasan digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian.

4. Tahap keempat yaitu survei pendahuluan, survei pendahuluan

dilakukan untuk mengetahui hal-hal penting yang berhubungan

dengan penelitian yang akan dikaji.

5. Tahap kelima yaitu studi literatur, studi literatur dilakukan untuk

mendapatkan teori-teori dan hasil penelitian sebagai gambaran

dan dijadikan sebagai landasan teori.



31

B. Langkah II

6. Langkah kedua merupakan pengembangan sistem menggunakan

metode Unified Process. Tahap keenam yang dilakukan dalam

pengembangan sistem yaitu inception. Pada tahap ini dilakukan

pengumpulan data berupa titik lokasi dan informasi praktik

dokter. Informasi yang dikumpulkan yaitu nama dokter, tempat

praktik, waktu praktik, dan gambar lokasi praktik dokter. Pada

tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan dasar sistem dan

analisis kebutuhan pengguna.

7. Tahap ketujuh yaitu elaboration, pada tahap ini dilakukan

perancangan dengan menggunakan Unified Modelling Language

(UML) dan dilakukan perancangan interface atau perancangan

antarmuka yang bertujuan untuk merancang tata letak sistem

sesuai dengan analisis kebutuhan.

8. Tahap kedelapan yaitu construction 1, pada tahap ini dilakukan

pembuatan kode program.

9. Tahap kesembilan yaitu construction 2, pada tahap ini akan

dilakukan pengujian program. Pengujian dilakukan

menggunakan pengujian blackbox dengan metode equivalence

partitioning. Jika program yang dibuat tidak sesuai dengan

kebutuhan maka akan kembali ke tahap construction 1.

10. Tahap kesepuluh yaitu transition, pada tahap ini dilakukan

penyerahan aplikasi ke pengguna.
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C. Langkah III

11. Tahap kesebelas yaitu analisis hasil penelitian, pada tahap ini

dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh apakah sudah

memenuhi permasalahan yang dideskripsikan di awal.

3.2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian yaitu

Unifed Process (UP). Penjelasan dari setiap tahap pengembangan

sistem berdasarkan diagram alir sebagai berikut.

1. Inception

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data berupa informasi lokasi

dan jam praktik dokter spesialis di Bandar Lampung. Data

diperoleh dengan menggunakan aplikasi Share Loc pada perangkat

android dan juga berdasarkan informasi yang didapatkan dari IDI

(Ikatan Dokter Indonesia). Data yang diperoleh yaitu berupa nama

dokter,  spesialisasi dokter, waktu praktik dokter,  lokasi praktik

dokter berupa latitude dan longitude.

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dasar sistem dan

analisis user requirement. Analisis kebutuhan dasar sistem

dilakukan untuk menentukan apa saja yang dapat dilakukan oleh

sistem. Sedangkan analisis user requirement dilakukan untuk

menentukan kebutuhan spesifikasi perangkat keras dan perangkat

lunak yang berperan dalam desain dan generate code pada sistem.
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2. Elaboration

Pada tahap ini dilakukan desain atau perancangan sistem dan

perancangan antarmuka. Perancangan sistem dalam penelitian

menggunakan Unified Modelling Lamguage (UML). Diagram

UML yang dibuat antara lain.

a. Use case diagram

b. Activity diagram

c. Class diagram

d. Sequence diagram

Perancangan antarmuka atau interface yang dirancang pada

aplikasi yaitu sebagai berikut.

a. Tampilan splash screen

b. Tampilan menu beranda

c. Tampilan menu lokasi

d. Tampilan menu spesialisasi

e. Tampilan menu daftar nama dokter

f. Tampilan menu informasi dokter

g. Tampilan menu rute lokasi

h. Tampilan map

i. Tampilan menu tentang

j. Tampilan menu bantuan

3. Construction 1

Pada tahap ini dilakukan pembuatan kode program,  yaitu dengan

mengimplementasikan permasalahan ke dalam aplikasi. Pembuatan
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kode program dilakukan dengan menggunakan android studio dan

bahasa pemrograman java.

4. Construction 2

Pada tahap ini dilakukan pengujian apakah aplikasi yang dibangun

sesuai dengan permasalahan dan analisis kebutuhan. Pengujian

yang dilakukan yaitu menggunakan pengujian blackbox dengan

metode equivalence partitioning (EP),  metode ini akan membagi

domain masukan dari program ke dalam kelas-kelas sehingga test

case dapat diperoleh.

5. Transition

Pada tahap ini dilakukan penyerahan sistem ke pengguna (roll-out)

melalui play store. Sehingga pengguna dapat mengunduh aplikasi

cari dokter spesialis secara gratis melalui play store.

3.2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang mendasar yang

dilakukan dalam memulai pembuatan aplikasi,  adapun metode

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian,  antara lain.

1. Studi Literatur

Studi literatur yang digunakan yaitu berupa jurnal,  buku,  internet,

dan penyedia data lainnya yang menyajikan informasi tentang

dokter spesialis di Bandar Lampung, Location Based Service,

android,  dan bahasa pemrograman java.
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2. Metode Spasial

Metode spasial digunakan untuk mendapatkan informasi

pengamatan yang dipengaruhi efek ruang atau lokasi.  Pengaruh

efek ruang tersebut disajikan dalam bentuk koordinat lokasi

(longitude,  latitude). Dalam penelitian metode spasial diterapkan

untuk mendapatkan lokasi praktik dokter spesialis di Bandar

Lampung.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data

primer. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian berupa data

spasial lokasi praktik dokter spesialis di Bandar Lampung,  dan

informasi yang berhubungan dengan dokter spesialis di Bandar

Lampung,  seperti nama, waktu praktik,  lokasi praktik.

3.3 Analisis dan Perancangan Sistem

Pada tahapan analisis dan perancangan sistem terdapat beberapa tahapan,

yaitu identifikasi masalah,  analisis sistem,  analisis user requirement,

perancangan sistem,  dan metode pengujian sistem.

3.3.1 Identifikasi Masalah

Berkembangnya teknologi sangat berpengaruh dengan gaya hidup

masyarakat. Teknologi memberikan kemudahan bagi siapa saja

penggunanya. Setiap kebutuhan dapat diaplikasikan menggunakan

teknologi,  tidak terkecuali kebutuhan akan informasi mengenai dokter
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spesialis. Dokter spesialis merupakan dokter yang dikhususkan pada

penyakit tertentu.

Saat ini belum ada aplikasi yang dapat memudahkan pasien untuk

mencari informasi yang berhubungan dengan dokter spesialis yang

berada di Bandar Lampung. Pasien akan kesulitan untuk mencari

informasi lokasi praktik maupun jam praktik dokter. Salah satu langkah

manual yang mungkin ditempuh pasien untuk mendapatkan informasi

yaitu melalui rumah sakit ataupun bertanya-tanya dengan rekan pasien

dan itu akan menyita waktu,  apalagi bagi pasien pendatang atau pasien

yang berasal dari luar kota. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi yang

memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi dokter spesialis

di Bandar Lampung,  yang nantinya dapat digunakan untuk

mempermudah pengguna mendapatkan informasi dokter spesialis di

Bandar Lampung.

3.3.2 Analisis Sistem

Berdasarkan identifikasi masalah,  maka sistem yang dibutuhkan adalah

sebagai berikut.

1. Informasi yang dapat membantu pengguna mengenai dokter

spesialis di Bandar Lampung,  seperti nama dokter spesialis,

spesialisasi dokter, waktu praktik, dan lokasi praktik.

2. Peta atau rute lokasi praktik dokter spesialis di Bandar Lampung

yang dapat diakses menggunakan perangkat android.
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3.3.3 Analisis User Requirement

Kebutuhan dasar aplikasi adalah sebagai berikut.

1. Sistem dapat menampilkan peta atau rute lokasi praktik dokter

spesialis di Bandar Lampung menggunakan perangkat android.

2. Sistem dapat menampilkan informasi mengenai dokter spesialis di

Bandar Lampung menggunakan perangkat android.

3. Sistem dapat merespon aksi yang diberikan oleh pengguna.

3.3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah

melakukan analisis, perancangan dilakukan untuk memudahkan dalam

mengimplementasikan masalah yang telah diidentifikasi ke sistem yang

akan dibangun. Perancangan sistem akan menampilkan gambaran,

perencanaan,  dan pembuatan sketsa dari sistem yang akan dibangun.

1. Perancangan Unified Modelling Language (UML)

Perancangan unifed modelling language (UML) merupakan tahapan

yang dilakukan sebelum membuat kode program. Tahap ini sangat

membantu dalam pembuatan kode program agar lebih terarah dan

sesuai dengan perencanaan.

1) Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi dari

sistem terhadap pengguna. Pada aplikasi pengguna dapat

melakukan beberapa interaksi yaitu pengguna dapat mengakses
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mengakses menu lokasi, mengakses menu sepesialisasi untuk

melihat infromasi berdasarkan spesialisasi dan melihat lokasi

praktik dalam bentuk map, mengakses menu daftar dokter untuk

melihat informasi dokter dan melihat lokasi praktik dalam bentuk

map, mengakses menu map, mengakses menu bantuan, dan

mengakses menu tentang. Berikut adalah gambaran use case

diagram yang ditunjukan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Use case Diagram Informasi Dokter Spesialis

2) Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan rangkaian

aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna dan timbal balik

System

Pengguna

Mengakses menu spesialisasi

Mengakses menu tentang

Melihat informasi dokter berdasarkan spesialisasi

Melihat lokasi praktik dokter dalam bentuk map

Mengakses menu daftar nama dokter

Mengakses menu lokasi

Mengakses menu bantuan

Mengakses menu map

Melihat informasi dokter

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Melihat lokasi praktik dokter dalam bentuk map

<<extend>>
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dari sistem terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna.

Pada aplikasi informasi dokter spesialis di Bandar Lampung

terdapat 6 (enam) activity diagram yang akan dibuat yaitu

1. Activity Diagram Menu Lokasi

Activity diagram menu lokasi dimulai dari pengguna memilih

menu lokasi. Kemudian sistem akan menampilkan daftar lokasi

dan jarak pengguna menuju lokasi. Pengguna dapat melihat

daftar nama dokter di masing-masing lokasi dan dapat melihat

informasi dokter yaitu berupa waktu praktik, nomor telephone

lokasi praktik, serta tampilan map untuk menuju lokasi praktik.

Activity diagram menu lokasi terdapat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Activity Diagram Menu Lokasi

2. Activity Diagram Menu Spesialisasi

Activity diagram menu spesialisasi dimulai dari pengguna

memilih menu spesialisasi. Kemudian sistem akan

menampilkan daftar spesialisasi dokter di Bandar Lampung.

Pengguna Sistem

Memilih menu lokasi Menampilkan daftar lokasi dan
jarak pengguna dengan lokasi

Memilih lokasi Menampilkan daftar nama dokter

Memilih nama dokter Menampilkan informasi dokter
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Pengguna dapat memilih salah satu spesialisasi untuk melihat

daftar dokter spesialisasi yang diinginkan. Pengguna juga

dapat melihat informasi dokter yaitu berupa waktu praktik,

nomor telephone lokasi praktik, serta tampilan map untuk

menuju lokasi praktik. Activity diagram menu spesialisasi

terdapat pada Gambar 3.4.

`
Gambar 3.4 Activity Diagram Menu Spesialisasi

3. Activity Diagram Menu Daftar Nama Dokter

Activity diagram menu daftar nama dokter dimulai dari

pengguna memilih menu daftar nama dokter. Kemudian sistem

akan menampilkan daftar nama dokter spesialisasi di Bandar

Lampung. Pengguna juga dapat melihat informasi dokter yaitu

berupa lokasi praktik dokter, waktu praktik, nomor telephone

lokasi praktik, serta tampilan map untuk menuju lokasi praktik.

Activity diagram menu daftar nama dokter terdapat pada

Gambar 3.5 dan 3.6.

Pengguna Sistem

Memilih menu spesilisasi Menampilkan daftar spesialisasi

Memilih spesialisasi Menampilkan daftar nama dokter

Memilih nama dokter Menampilkan informasi dokter
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Gambar 3.5 Activity Diagram Menu Daftar Dokter untuk

Menampilkan Map

Gambar 3.6 Activity Diagram Menu Daftar Dokter untuk

Memanggil Lokasi Praktik

4. Activity Diagram Menu Tampilan Map

Activity diagram menu tampilan map dimulai dari pengguna

memilih menu tampilan map. Kemudian sistem akan

menampilkan point of interest lokasi praktik dokter yang telah

di create di database. Activity diagram menu tampilan map

terdapat pada Gambar 3.7.

Pengguna Sistem

Memilih menu daftar nama dokter Menampilkan daftar nama dokter

Memilih nama dokter Mempilkan informasi dokter

Memilih icon POI Menampilkan lokasi praktik berupa Map

Pengguna Sistem

Memilih menu daftar nama dokter Menampilkan daftar nama dokter

Memilih nama dokter Mempilkan informasi dokter

Memilih icon telephone Menelephone lokasi praktik dokter
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Gambar 3.7 Activity Diagram Menu Tampilan Map

5. Activity Diagram Menu Bantuan

Activity diagram menu bantuan dimulai dari pengguna memilih

menu bantuan,  setelah pengguna memilih menu tersebut maka

sistem akan menampilkan informasi berupa cara penggunaan

dari sistem aplikasi Informasi Dokter Spesialis di Bandar

Lampung. Activity diagram menu bantuan terdapat pada

Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Activity Diagram Menu Bantuan

6. Activity Diagram Menu Tentang

Activity diagram menu tentang dimulai dari pengguna memilih

menu tentang. Menu tentang menampilkan profil dari pembuat

Pengguna Sistem

Memilih tampilan map Menampilkan POI lokasi praktik

Pengguna Sistem

Memilih menu bantuan Menampilkan menu bantuan
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aplikasi. Activity diagram menu tentang terdapat pada Gambar

3.9.

Gambar 3.9 Activity Diagram Menu Tentang

3) Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi

antara sejumlah objek dalam urutan waktu, dan bertujuan untuk

menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga

interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam

eksekusi sistem. Pada aplikasi informasi dokter spesialis terdapat

6 (enam) sequence diagram,  yaitu.

1. Sequence Diagram Menu Lokasi

Menu lokasi dapat diakses ketika pengguna berada di menu

utama, setelah pengguna memilih menu lokasi maka sistem

akan menampilkan daftar lokasi praktik dan jarak antara

pengguna dengan lokasi. Selanjutnya setelah pengguna

memilih lokasi yang diinginkan sistem akan menampilkan

daftar dokter yang melakukan praktik di lokasi tersebut.

Sequence diagram menu lokasi disajikan pada Gambar 3.10.

Pengguna Sistem

Memilih menu tentang Menampilkan menu tentang
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Gambar 3.10 Sequence Diagram Menu Lokasi

2. Sequence Diagram Menu Spesialisasi

Ketika pengguna berada di menu utama, pengguna dapat

mengakses menu spesialisasi untuk mendapatkan informasi

dokter berdasarkan spesialisasi. Setelah pengguna memilih

spesialisasi sistem akan menampilkan daftar nama dokter

berdasarkan spesialisasi, kemudian pengguna dapat memilih

nama dokter untuk mendapatkan informasi. Sequence diagram

menu spesialisasi disajikan pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Sequence Diagram Menu Spesialisasi

 : Pengguna

form daftar lokasi form daftar dokter control daftar lokasi control daftar dokter data koordinat data nama dokter

1 : lokasi()

2 : minta lokasi()

3 : ambil data latitude longitudepengguna dan lokasi praktik()

4 : menampilkan daftar lokasi dan jarak

5 : menampilkan daftar lokasi dan jarak
6 : daftar dokter()

7 : minta daftar dokter()

8 : ambil daftar dokter()

9 : menampilkan daftar nama dokter

10 : menampilkan daftar nama dokter

 : Pengguna

form daftar spesialisasi control spesialisasi data daftar spesialisasiform daftar dokter control daftar dokter data daftar dokterform informasi control informasi data informasi

1 : spesialisasi()

2 : minta spesialisasi()

3 : ambil data spesialisai()

4 : menampilkan daftar spesialisasi

5 : menampilkan daftar spesialisasi
6 : daftar dokter()

7 : minta daftar dokter()

8 : ambil daftar dokter()

9 : menampilkan daftar dokter

10 : menampilkan daftar dokter
11 : informasi()

12 : minta data informasi()

13 : ambil data informasi()

14 : menampilkan data informasi

15 : menampilkan data informasi



45

3. Sequence Diagram Menu Daftar Nama Dokter

Ketika pengguna berada di menu utama pengguna dapat

memilih menu daftar nama dokter. Menu daftar dokter berisi

nama-nama dokter spesialis yang ada di Bandar Lampung.

Pengguna dapat memilih nama dokter untuk mendapatkan

informasi. Sequence diagram menu daftar nama dokter

disajikan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 Sequence Diagram Menu Daftar Nama Dokter

4. Sequence Diagram Menu Tampilan Map

Ketika pengguna berada di menu utama pengguna dapat

memilih menu tampilan map dan akan menampilkan POI

lokasi praktik dokter spesialis di Bandar Lampung. Sequence

diagram menu tampilan map disajikan pada Gambar 3.13.

 : Pengguna

form daftar nama dokter control daftar nama dokter data daftar nama dokterform informasi control informasi data informasi

1 : daftar nama dokter() 2 : minta daftar nama dokter()

3 : ambil data daftar nama dokter()

4 : menampilkan daftar dokter

5 : menampilkan daftar nama dokter
6 : informasi()

7 : minta data informasi()

8 : ambil data informasi()

9 : menampilkan data informasi

10 : menampilkan data informasi
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Gambar 3.13 Sequence Diagram Menu Tampilan Map

5. Sequence Diagram Menu Bantuan

Ketika pengguna telah berada di menu utama pengguna dapat

memilih menu bantuan,  menu tersebut berisi penjelasan cara

penggunaan masing-masing menu pada aplikasi informasi

dokter spesialis di Bandar Lampung. Sequence diagram menu

bantuan terdapat pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Sequence Diagram Menu Bantuan

6. Sequence Diagram Menu Tentang

Ketika pengguna teah berada di menu utama pengguna juga

dapat mengakses menu tentang. Sequence diagram menu

tentang disajikan pada Gambar 3.15.

 : Pengguna

form tampilan map control tampilan map data koordinat lokasi praktik

1 : tampilan map()

2 : minta data tampilan map()

3 : ambil data latitude dan longitude lokasi praktik()

4 : menampilkan POI lokasi praktik

5 : menampilkan POI lokasi praktik

 : Pengguna

form bantuan control bantuan data bantuan

1 : bantuan()

2 : minta bantuan()

3 : ambil data bantuan()

4 : tampil data bantuan

5 : tampil data bantuan



47

Gambar 3.15 Sequence Diagram Menu Tentang

4) Class Diagram

Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem

dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Pada aplikasi

informasi dokter spesialis terdapat 3 (tiga) kelas yang dibangun,

yaitu data dokter, jadwal, dan tempat. Class diagram aplikasi

informasi dokter spesialis disajikan pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Class Diagram Informasi Dokter Spesialis

2. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan sebuah gambaran tampilan dari

sistem yang akan dibangun. Aplikasi informasi dokter spesialis di

 : Pengguna

form tentang control tentang data tentang

1 : tentang()

2 : minta tentang()

3 : ambil data tentang()

4 : tampil data tentang

5 : tampil data tentang

Data_Dokter

+id_dokter
+nama
+spesialisasi

+getNama()
+getSpesialisasi()

Jadwal

+id_jadwal
+id_dokter
+id_tempat
+jadwal_praktik

+getJadwal_Praktik()

Tempat

+id_tempat
+nama_tempat
+telp_tempat
+latitude
+longitude

+getNama_Tempat()
+getTelp_Tempat()
+getLatitude()
+getLongitude()
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Bandar Lampung dirancang dengan tampilan yang user friendly,

sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mengakses setiap

menu maupun sub menu yang disajikan oleh sistem. Dalam aplikasi

terdapat beberapa tampilan,  yaitu.

1) Tampilan Splash Screen

Tampilan splash screen merupakan tampilan awal yang

disajikan sebelum tampilan menu utama muncul. Tampilan ini

memiliki durasi waktu beberapa detik. Perancangan splash

screen pada aplikasi disajikan pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17 Tampilan Splash Screen

2) Tampilan Menu Utama

Tampilan menu utama berisi menu-menu utama yang dapat

diakses oleh pengguna,  pada aplikasi terdapat 6 (enam) menu
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utama yang dapat diakses oleh pengguna,  yaitu menu lokasi,

menu spesialisasi, menu daftar nama dokter, menu tampilan

map,  menu bantuan,  dan menu tentang. Perancangan menu

utama pada aplikasi disajikan pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Tampilan Menu Utama

3) Tampilan Menu Lokasi

Tampilan menu lokasi berisi daftar tempat praktik dokter

spesialis di Bandar Lampung disertai dengan jarak antara

pengguna dan lokasi praktik. Tampilan menu lokasi disajikan

pada Gambar 3.19.
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Gambar 3.19 Tampilan Menu Lokasi

4) Tampilan Menu Spesialisasi

Pada menu utama terdapat menu spesialisasi, pengguna dapat

mengakses menu spesialisasi untuk melihat daftar dokter

spesialis berdasarkan spesialisasi. Perancangan tampilan menu

spesialisasi disajikan pada Gambar 3.20.
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Gambar 3.20 Tampilan Menu Spesialisasi

5) Tampilan Menu Daftar Nama Dokter

Pada menu utama juga pengguna dapat mengakses menu daftar

nama dokter, menu daftar nama dokter berisi nama-nama

dokter spesialis di Bandar Lampung. Perancangan tampilan

menu daftar dokter disajikan pada Gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Tampilan Menu Daftar  Nama Dokter

6) Tampilan Menu Informasi Dokter

Halaman menu informasi dapat dilihat oleh pengguna ketika

pengguna mengakses nama dokter yang diinginkan. Pada menu

informasi dokter berisi informasi berupa nama dokter,

spesialisasi, lokasi praktik, jadwal praktik, jarak pengguna

dengan lokasi praktik, telephone, akses menuju google map

untuk mendapatkan lokasi praktik dokter. Tampilan menu

informasi dokter disajikan pada Gambar 3.22.
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Gambar 3.22 Tampilan Menu Informasi Dokter

7) Tampilan Menu Rute Lokasi

Halaman menu rute lokasi dapat diakses oleh pengguna ketita

pengguna telah berada di halaman map yaitu dengan masuk ke

halaman informasi dan memilih icon POI . Pada halaman rute

lokasi terdapat titik atau alamat lokasi pengguna dan lokasi

tujuan serta jarak dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk

menempuh lokasi tujuan. Menu rute lokasi disajikan pada

Gambar 3.23.
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Gambar 3.23 Tampilan Menu Rute Lokasi

8) Tampilan Map

Pada menu utama pengguna dapat melihat tampilan map,

tampilan map merupakan tampilan yang berisi peta secara

menyeluruh yang dilengkapi dengan titik-titik lokasi praktik

dokter yang berupa point of interest (POI). Halaman tampilan

map disajikan pada Gambar 3.24.
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Gambar 3.24 Tampilan Menu Map

9) Tampilan Menu Tentang

Ketika pengguna berada di menu utama pengguna dapat

mengakses menu tentang. Tampilan halaman menu tentang

disajikan pada Gambar 3.25.
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Gambar 3.25 Tampilan Menu Tentang

10) Tampilan Menu Bantuan

Pengguna dapat mengakses menu bantuan yang ditunjukan

sebagai petunjuk bagi pengguna untuk menggunakan aplikasi.

Tampilan halaman menu bantuan disajikan pada  Gambar 3.26.
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Gambar 3.26 Tampilan Menu Bantuan

3.4 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistem yang telah

dibangun sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan secara

fungsional dan non fungsional.

3.4.1 Pengujian Fungsional

Secara fungsional pengujian dilakukan menggunakan pengujian black

box dengan metode equivalence partitioning. Pengujian dilakukan

dengan membagi domain masukan dari program ke dalam kelas-kelas
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sehingga test case dapat diperoleh. Tabel 3.1 menunjukan daftar

rancangan pengujian yang digunakan untuk menguji aplikasi dokter

spesialis di Bandar Lampung.

Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian Fungsional (Lanjutan)

No Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

1 Versi
Android

Pengujian
Kompabili-
tas versi
Operating
System (OS)
android

Pengujian pada
android versi
4.1 (Jelly
Bean)

Kompatibel dengan
android versi 4.1 (Jelly
Bean)

Pengujian pada
android versi
4.4 (KitKat)

Kompatibel dengan
android versi 4.4
(KitKat)

Pengujian pada
android versi
5.0 (Lollipop)

Kompatibel dengan
android versi 5.0
(Lollipop)

Pengujian pada
android versi
6.0
(Marshmallow)

Kompatibel dengan
android versi 6.0
(Marshmallow)

2 Resolusi
Layar dan
Densitas
Layar

Resolusi
Layar dan
Densitas
Layar

Pengujian pada
android dengan
resolusi 4 inch

Tampilan sesuai dan
proporsional dengan
resolusi 4 inch

Pengujian pada
android dengan
resolusi 4,5
inch

Tampilan sesuai dan
proporsional dengan
resolusi 4,5 inch

Pengujian pada
android dengan
resolusi 4,8
inch

Tampilan sesuai dan
proporsional dengan
resolusi 4,8 inch

Pengujian pada
android dengan
resolusi 5 inch

Tampilan sesuai dan
proporsional dengan
resolusi 5 inch
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Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian Fungsional (Lanjutan)

No Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

Pengujian pada
android dengan
resolusi 5,5
inch

Tampilan terlihat
sesuai dan
proporsional dengan
resolusi 5,5 inch

3 User
Interface

Pengujian
pada icon
Cari Dokter

Klik icon Cari
Dokter pada
perangkat
android

Menampilkan splash
screen dan diikuti
halaman utama
aplikasi

Pengujian
pada menu
utama
aplikasi Cari
Dokter

Pilih menu
Utama

Menampilkan halaman
utama aplikasi

Pilih menu
Lokasi

Menampilkan halaman
dengan menu lokasi

Pilih menu
Spesialisasi

Menampilkan halaman
dengan menu
spesialisasi

Pilih menu
Daftar Dokter

Menampilkan halaman
dengan menu daftar
dokter

Pilih menu
Tampilan Map

Menampilkan halaman
dengan menu tampilan
map

Pilih menu
Tentang

Menampilkan halaman
tentang

Pilih menu
Bantuan

Menampilkan halaman
bantuan

4 Fungsi
layout
menu
Lokasi

Pengujian tab
view ‘Lokasi’

Klik icon
‘Lokasi’

Menampilkan halaman
daftar lokasi praktik
dokter

Menampilkan jarak
pengguna dengan
tempat praktik dokter
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Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian Fungsional (Lanjutan)

No Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

Pengujian
tempat
praktik

Klik tempat
praktik

Menampilkan daftar
dokter berdasarkan
tempat praktik

Klik satu nama
dokter

Menampilkan
informasi dokter

Klik icon
‘telephone’

Memanggil tempat
praktik dokter

Klik icon
‘POI’

Menampilkan peta
lokasi praktik dokter

Menampilkan jarak
pengguna dengan
tempat praktik

Klik icon ‘rute’ Menampilkan rute
menuju tempat praktik

5 Fungsi
layout
menu
spesialisas
i

Pengujian tab
view
‘Spesialisasi’

Klik icon
‘spesialisasi’

Menampilkanhalaman
menu spesialisasi

Pengujian
menu
‘Spesiali-
sasi’

Klik
spesialisasi
dokter

Menampilkan daftar
dokter berdasarkan
spesialisasi

Klik satu nama
dokter

Menampilkan
informasi dokter

Klik icon
‘telephone’

Memanggil tempat
praktik dokter

Klik icon
‘POI’

Menampilkan peta
lokasi praktik dokter

Menampilkan jarak
pengguna dengan
tempat praktik

Klik icon ‘rute’ Menampilkan rute
menuju tempat praktik
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Tabel 3.1 Tabel Daftar Pengujian Fungsional (Lanjutan)

No Kelas Uji Daftar
Pengujian

Skenario Uji Hasil yang
Diharapkan

6 Fungsi
layout
menu
daftar
dokter

Pengujian tab
view ‘Daftar
Dokter’

Klik icon
‘daftar dokter’

Menampilkan halaman
menu daftar dokter

Pengujian
menu ‘daftar
dokter’

Klik daftar
dokter

Menampilkan daftar
dokter

Klik satu nama
dokter

Menampilkan
informasi dokter

Klik icon
‘telephone’

Memanggil tempat
praktik dokter

Klik icon
‘POI’

Menampilkan peta
lokasi praktik dokter

Menampilkan jarak
pengguna dengan
tempat praktik

Klik icon ‘rute’ Menampilkan rute
menuju tempat praktik

7 Fungsi
layout
menu
Bantuan

Pengujian
melihat
informasi
bantuan

Klik icon
‘Bantuan’
Scroll pada
layar

Menampilkan petunjuk
penggunaan aplikasi

8 Fungsi
layout
menu
Tentang

Pengujian
melihat
informasi
tentang

Klik icon
‘Tentang’

Menampilkan custom
dialog informasi
aplikasi

3.4.2 Pengujian Non Fungsional

Pengujian non fungsional yang akan dilakukan melibatkan 50 (lima

puluh) responden yaitu 40 (empat puluh) responden terdiri dari

mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat umum dalam hal ini yaitu
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pengguna, dan 10 (sepuluh) mahasiswa/mahasiswi kedokteran.

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan penilaian pengguna secara

langsung terhadap aplikasi.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan angket berisikan

pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi yang telah dibangun.

Penyusunan bentuk jawaban dan pertanyaan menggunakan skala likert.

Pada angket pengujian diberikan 5 (lima) prefensi jawaban dengan

pilihan nilai 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup baik, 2 = kurang

baik, 1 = tidak baik. Daftar pertanyaan yang digunakan untuk pengujian

non fungsional ditunjukan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Pengujian Non Fungsional

No. Pertanyaan
1 Bagaimana kesesuaian warna background dengan icon pada

aplikasi ?
2 Bagaimana kesesuaian warna background dengan teks pada

aplikasi ?
3 Bagaimana tampilan icon dengan fungsi yang disediakan

aplikasi ?
4 Bagaimana kualitas gambar pada aplikasi ?
5 Bagaimana menu bantuan memberikan petunjuk dalam

mengoperasikan aplikasi ?
6 Secara umum bagaimana kemudahan dalama mengoperasikan

aplikasi ?
7 Bagaimana aplikasi dalam menampilkan infromasi dokter

spesialis ?
8 Bagaimana aplikasi memberikan respon ketika pengguna

memilih menu yang disediakan ?
9 Bagaimana aplikasi dalam menampilkan hasil perncarian ?
10 Bagiaman aplikasi dalam menampilkan titik pengguna dan

lokasi praktik untuk menuju lokasi praktik ?
11 Bagaimana kelengkapan data daftar dokter spesialis ?
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil simpulan sebagai

berikut.

1. Aplikasi Informasi Cari Dokter Spesialis berhasil dibangun dan menghasilkan

informasi berupa daftar dokter spesialis, spesialisasi dokter, lokasi praktik dan

waktu praktik dokter spesialis di Bandar Lampung.

2. Teknologi Location Based Service (LBS) telah berhasil diterapkan.

3. Dari pegujian versi android jelly bean, kitkat, lollipop, dan marshmallow

aplikasi berhasil dijalankan dan kompatibel.

4. Dari pengujian resolusi layar dan densitas layar yang dilakukan pada android

dengan resolusi 4 inch, 4,5 inch, 4,8 inch, 5 inch, dan 5,5 inch berdasarkan test

case yang diberikan aplikasi berjalan dengan baik dan tampilan sesuai dengan

resolusi layar.

5. Dari pengujian user interface yang dilakukan, berdasarkan test case yang

diberikan aplikasi dapat menampilkan halaman splash screen, halaman menu

utama, halaman menu lokasi, halaman menu spesialisasi, halaman menu daftar

dokter, tampilan map, halaman tentang, dan halaman bantuan.
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6. Dari pengujian fungsi menu aplikasi yang dilakukan, berdasarkan test case

yang diberikan, dapat simpulkan bahwa fungsi dari masing-masing menu

aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan intruksi yang diberikan.

7. Pengujian diberikan kepada 40 responden yang melibatkan

mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat umum dan 10 responden dari

mahasiswa kedokteran. Hasil dari penilaian dari 40 responden secara user

friendly atau kemampuan sistem memberikan kemudahan terhadap pengguna

yaitu memiliki total rata-rata 4,05. Berdasarkan interval penilaian, penilaian

user friendly yang diberikan oleh 40 responden masuk ke dalam kategori

‘baik’. Sedangkan penilaian variabel interaktif atau feedback sistem kepada

pengguna yaitu memiliki total rata-rata 4,1 masuk ke dalam kategori ‘baik’.

8. Hasil pengujian yang diberikan kepada 10 responden mahasiswa/mahasiswi

kedokteran untuk veriabel user friendly yaitu memiliki total rata-rata 4,37 dan

masuk ke dalam kategori ‘sangat baik’, sedangkan untuk penilaian berdasarkan

variabel interaktif memiliki total rata-rata 4,2 masuk ke dalam kategori ‘baik’.

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa/mahasiswi

kedokteran lebih aktif dalam menggunakan aplikasi.

5.2 Saran

1. Diharapkan aplikasi dapat melakukan pencarian rute lokasi praktik dokter

dengan baik dalam kondisi koneksi internet yang kurang stabil.

2. Diharapkan aplikasi dapat menampilkan foto lokasi praktik maupun foto dokter

spesialis di Bandar Lampung.
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3. Diharapkan aplikasi dapat terus memperbaharui informasi dokter spesialis

berupa daftar dokter, lokasi praktik dan jadwal praktik.

4. Diharapkan aplikasi dapat melalukan update data secara otomatis agar aplikasi

dapat terus berjalan dan digunakan.

5. Diharapkan aplikasi dapat dikembangkan di kemudian hari agar dapat secara

otomatis menampilkan jadwal libur atau cuti dokter spesialis.

6. Aplikasi ini nantinya dapat dikembangkan sehingga kompatibel pada platform

selain android, seperti iOS, BlackBerry OS ataupun Windows Phone.
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