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BAB II 

DASAR TEORI 

 Pada bab ini dijelaskan teori-teori pendukung yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi. 

2.1.Mobile Application 

Mobile application adalah aplikasi yang dibuat untuk dapat berjalan pada 

perangkat mobile, seperti smartphone dan komputer tablet. Mobile application sering 

menyajikan layanan kepada pengguna seperti layaknya aplikasi yang terdapat dalam 

komputer. Aplikasi ini biasanya berukuran kecil, dan berdiri sendiri dengan fungsi yang 

terbatas. 

  

2.2.Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat 

seperti smartphone dan komputer tablet. Android merupakan sistem operasi sumber 

terbuka (open source). Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android 

memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusi oleh 

para pembuat perangkat,operator nirkabel dan pengembang aplikasi.  

Android memiliki blok pembangun pada aplikasi, antara lain: 

a. Activity 

Activity adalah satu tampilan dari aplikasi yang extend dari Activity Class dan 

memiliki antarmuka tampilan yang merespon dari event. Dalam activity juga 

memungkinkan mengembalikan value dari activity lain. Ketika membuka 

activity baru, maka activity sebelumnya akan dimasukkan kedalam riwayat. 

Activity memeiliki siklus hidup seperti Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Siklus Hidup Activity 

b. Service 

Service adalah sebuah class yang melakukan kegiatan pada latar belakang 

aplikasi yang dapat mengakses fungsional aplikasi lain. Service memiliki 

siklus hidup seperti Gambar 2.2. 

Gambar 2.2. Siklus Hidup Service 
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c. Fragment 

Fragment adalah bagian modular dari suatu activity, yang memiliki siklus 

hidupnya sendiri, menerima peristiwa inputnya sendiri, dan dapat 

ditambahkan atau dihapus saat activity sedang berjalan. Fragment juga dapat 

digunakan kembali pada activity lain. Bentuk dari siklus hidup dari fragment 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Siklus Hidup Fragment 

d. Intent 

Intent adalah struktur data pasif yang memegang deskripsi abstrak dari suatu 

peristiwa atau operasi yang dilakukan. Intent digunakan untuk 

mempublikasikan event, memicu tindakan seperti memulai activity atau 

service. 

 

2.3.Donor Darah 

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela dan 

darah disimpan di bank darah yang nantinya digunakan untuk transfusi darah. Donor 

darah biasanya rutin dilakukan di PMI pusat ataupun daerah. Dan setiap beberapa waktu, 

ada pula penggalangan donor darah yang diadakan di tempat umum, seperti di sekolah, 

tempat ibadah, kantor perusahaan besar dan universitas. 
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Syarat untuk menjadi seorang donor darah, seseorang harus memenuhi 

persyaratan umum sebagai berikut : 

a. Sehat jasmani rohani. 

b. Berusia 17-65 tahun. 

c. Berat badan minimal 45 kg. 

d. Kadar hemoglobin lebih dari 12,5 g%  sampai 17,0 g%. 

e. Tekanan darah (sistol) 100-170 mmHg dan (distol) 70-100 mmHg. 

f. Suhu tubuh antara 36,6-37,5 derajat Celcius. 

g. Tidak mengalami gangguan pembekuan darah (hemofillia) 

h. Denyut nadi antara 50-100 kali/menit. 

i. Rentang waktu menyumbang minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor 

darah terakhir. 

Selain itu, kecocokan darah merupakan persyaratan yang utama dari kegiatan donor 

darah. Tabel 2.1 menunjukkan kecocokan darah berdasarkan golongan darah dan resus. 

Tabel 2.1. Tabel kecocokan darah 

Golongan 

Darah resipien 

Donor 

O- O+ A- A+ B- B+ AB- AB+ 

O- Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

O+ Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

A- Ya Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

A+ Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

B- Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

B+ Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

AB- Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

AB+ Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

 

Donor darah memiliki manfaat antara lain mengurangi risiko penyakit jantung, membakar 

kalori, mengurangi risiko kanker dan menolong sesama. Namun tidak semua orang dapat 

melakukan donor darah. Seseorang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu tidak dapat 

menyumbangkan darahnya, antara lain: 

a. Mempunyai penyakit jantung dan paru paru. 
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b. Menderita kanker. 

c. Menderita tekanan darah tinggi (hipertensi). 

d. Menderita kencing manis (diabetes militus). 

e. Memiliki kecenderungan perdarahan abnormal atau kelainan darah lainnya. 

f. Menderita epilepsi dan sering kejang. 

g. Menderita atau pernah menderita Hepatitis B atau C. 

h. Mengidap Raja Singa (Sifilis). 

i. Ketergantungan Narkoba. 

j. Kecanduan Minuman Beralkohol. 

k. Mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV/AIDS. 

l. Dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan 

kesehatan. 

 

2.4.Android Studio 

Android studio adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat aplikasi 

Android. Android Studio mendukung bahasa pemrograman Java dan C. Pada skripsi ini, 

aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Android Studio 

memiliki fitur unggulan antara lain : 

a. Lebih cepat dalam menulis kode. 

Dengan fitur Intellij IDEA, Android Studio dapat mempercepat dalam proses 

penulisan kode karena ketika menulis kode akan tertampil daftar kata kunci yang dapat 

digunakan. Saat melakukan Run atau Debug, fitur Instant Run Android akan 

mengkompilasi kode, dikirim ke smartphone atau emulator Android dan mengganti 

kode yang ada di smartphone Android lalu menjalankan ulang aplikasi. Namun ketika 

tidak terdapat perubahan, maka Instant Run Android hanya akan menjalankan ulang 

aplikasi. 

Android Emulator yang terdapat pada Android Studio memungkinkan memasang 

dan memulai aplikasi lebih cepat daripada perangkat sebenarnya dan memungkinkan 

untuk membuat prototype serta menguji aplikasi di berbagai konfigurasi perangkat 

Android: perangkat ponsel, Tablet, Android Wear, dan Android TV. Selain itu juga 

dapat menyimulasikan berbagai fitur perangkat keras seperti lokasi GPS, latensi 

jaringan, sensor gerak, dan masukan multi-sentuh. 

b. Manajemen versi yang lebih mudah. 
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Struktur proyek Android Studio dan versi berbasis Gradle menyediakan 

fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan aplikasi untuk semua jenis 

perangkat. Android Studio menawarkan otomatisasi versi, manajemen dependensi, 

dan konfigurasi versi yang bisa disesuaikan. 

Android Studio mengintegrasikan alat bantu untuk manajemen versi, seperti 

GitHub dan Subversion, supaya membuat tim tetap selaras dengan proyek dan 

perubahan versi yang dilakukan .  

c. Membuat aplikasi lebih mudah 

Android Studio membantu menciptakan kemungkinan kode yang lebih baik. 

Android Studio juga menyertakan proyek dan template kode untuk mempermudah 

dalam penambahan tampilan yang sudah jadi seperti navigasi panel samping. 

Android Studio juga menyediakan perbaikan cepat yang membantu dalam 

mengatasi berbagai masalah di kategori berbeda, seperti kinerja, keamanan, dan 

keakuratannya, dengan sekali klik. 

 

2.5. Database 

Database adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat dengan mudah 

diakses, dikelola dan diperbaharui. Database relasional tersusun menjadi  baris atau 

kolom, serta diberi indek untuk mempermudah dalam melakukan pencarian. Data dapat 

diperbaharui, dan dihapus setelah didapatkan informasi baru.  Database relasional terdiri 

dari field, record, dan file.Field adalah item tertentu dari informasi; record adalah 

sekumpulan field; dan file adalah kumpulan record. Untuk mengakses informasi dari 

database, diperlukan database management system (DBMS). DBMS adalah kumpulan 

program yang memungkinkan pengguna memasukkan, mengatur, atau memilih data dari 

basisdata. Sistem database yang digunakan dalam aplikasi donor darah adalah Firebase 

Database. 

Firebase adalah sebuah platform buatan Google yang ditujukan untuk para developer. 

Firebase memiliki beberapa fitur yang salah satunya adalah Firebase Realtime Database, 

Firebase Realtime Database adalah database yang di-host di Cloud. Data disimpan dalam 

format JSON dan disinkronisasi secara realtime ke setiap pengguna yang terhubung. Saat 

membuat aplikasi lintas-platform dengan SDK Android, iOS, dan JavaScript, semua 

pengguna akan berbagi sebuah instance Realtime Database dan menerima update data 
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terbaru secara otomatis. Pada Realtime Database, data disimpan sebagai JSON objects, 

sehingga struktur data yang disimpan pada database ini berupa JSON tree. 

Berbeda dengan SQL Database yang terdapat table-table atau records. Data yang 

ditambahkan ke JSON tree, akan menjadi sebuah node di dalam struktur JSON yang ada 

dengan sebuah associated key. Associated key dapat berupa user id, semantic names, atau 

dapat dibuat secara otomatis. Tabel 2.2 menunjukkan perbedaan antara Firebase dan SQL. 

Tabel 2.2. Perbedaaan Firebase Database dan SQL Database  

Firebase SQL  

Bertipe NoSQL ( disimpan 

dalam bentuk JSON yaitu 

berupa pasangan key dan value) 

Bertipe RDBMS (Relation 

Database Management 

System) yaitu data 

disimpan dalam bentuk 

tabel dan memiliki relasi 

antar tabel 

Bersifat tidak open source Bersifat open source 

Bersifat komersial, gratis denan 

limit 
Bersifat gratis 

Hanya menggunakan Cloud dari 

Google 

Dapat menggunakan cloud 

dari berbagai penenyedia 

cloud yang mendukung 

 

Pada skripsi ini Firebase Database digunakan untuk menyimpan data dari pengguna 

dan digunakan untuk mengolah notifikasi. 

 

2.6. Google Maps 

Google Maps merupakan aplikasi peta berbasis online yang disediakan gratis oleh 

Google. Google Maps yang digunakan pada skripsi ini berupa API yang disediakan 

Google untuk pengembang Android. API Google Maps dapat digunakan pada aplikasi 

dengan cara mendaftarkan aplikasi untuk mendapatkan kunci API guna mendapatkan 

akses Google Maps. 

Fitur Google Maps yang digunakan pada aplikasi ini adalah penanda untuk mengetahui 

posisi dari pendonor, menampilkan jarak atau radius untuk membatasi pendonor yang 

ditampilkan. 



12 
 

 

2.7. Java 

 Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang sangat populer yang dikembangkan 

oleh Sun Microsystems (saat ini dimiliki oleh Oracle). Java dikembangkan setelah C dan 

C++. Java menggabungkan banyak fitur dari bahasa-bahasa tersebut, dengan mengatasi 

beberapa kelemahannya. Walaupun demikian, tingkat kecanggihan bahasa pemrograman 

bergantung pada library-nya. Library ini ada untuk membantu para developer dalam 

membuat aplikasi. 

Beberapa fitur inti Java yaitu mudah dipelajari dan dimengerti, didesain untuk tidak 

bergantung kepada platform, menggunakan mesin virtual dan bersifat object-oriented. 

Android sangat bergantung kepada sifat-sifat dasar dari Java tersebut. Android SDK 

mengandung banyak library Java standar (library struktur data, library matematika, 

library grafik, library networking dan apapun yang diinginkan) dan juga library spesial 

Android yang dapat membantu dalam mengembangkan aplikasi Android. Pada skripsi ini 

digunakan bahasa pemprograman Java pada Android Studio. 

 


