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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Referensi dalam penelitian yang telah dilakukan 

mahasiswa maupun developer yang berada di Indonesia, 

menjadikan pembanding sehingga terdapat motivasi untuk 

membuat aplikasi Green Factory berbasis Android. Berikut 

penelitian yang sebelumya pernah dilakukan : 

a. Okky Rizkyana, Fajar Ari Nugroho dan Olivia 

Anggraeny (2016) telah mebuat penelitian berjudul 

“Asupan Sayur dan Buah dengan Variasi 

Warnanya pada Siswa SD Insan Permata Malang”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaaan asupan sayur dan buah berdasarkan 

variasi warnanya pada siswa SD Insan Permata 

Kota Malang. Penelitian ini menggunakan desain 

pra experimental dengan metode purposive 

sampling[3]. 

b. Rachel Marhaeni Johannes (2016) telah membuat 

penelitian berjudul “Pembangunan Aplikasi Jual 

Beli Online Larashop Berbasis Mobile Website”. 

Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu 

pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka 

disaat mencari maupun membeli baju yang sesuai 
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dengan model pilihannya tanpa harus 

menghabiskan energi dan waktu yang dimilikinya. 

Dalam pengembangan sistem ini, penulis 

menggunakan bahasa pemrograman PHP 

(Hypertext Prepocessor), dimana PHP digunakan 

untuk membangun aplikasi website. Sedangkan 

basis data yang digunakan adalah MySQL[2]. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah aplikasi ini hanya ditujukan untuk wisatawan dan 

petani di Kopeng. Maksud dari penelitian ini agar dapat 

mempermudah petani untuk memperjual-belikan sayuran 

dan untuk wisatawan agar lebih mengenal pembudidayaan 

dan perawatan sayuran. Visual Basic .NET adalah bahasa 

pemrograman yang digunakan dengan sotware Microsot 

Visual Studio 2015 dan SQL server 2008 sebagai 

penyimpanan database.  

2.2 Landasan Teori 

 Serat dan fiber diperlukan oleh manusia sebagai 

bahan makanan nabati seperti buah-buahan dan sayur ini. 

Serat ini tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan dan 

serat ini merupakan komponen jaringan yang terdapat pad 

tanaman. Artinya enzim pencernaan tidak ada yang mampu 

menjadi komponen yang mudah diserap dan mengurai 

serat. Keuntungan bagi manusia terutama untuk keadaan 

ini adalah: 
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1. Makanan yang terbuat dengan kandungan rendah 

kalori. Serat yang mengandung rendah kalori ini 

dapat membantu menu makanan yang rendah 

kalori[1]. 

2. Makanan sebagai program penurunan berat badan. 

Rasa kenyang setelah mengkonsumsi serat dengan 

jumlah yang cukup menjadikan orang tak mudah 

mengkonsumsi bahan makanan lainnya[1]. 

3. Serat ini memiliki fungsi hipoglemik, sehingga 

dapat mengikat glukosa yang terdapat pada usus. 

Sehingga cocok untuk penderita diabetes karena 

memberikan efek pada penuruna gula darah[1]. 

4.  Mengkonsumsi serat yang tinggi akan 

mengeluarkan asam empedu yang lebih banyak dan 

pengeluaran  kolesterol tinggi lewat feses. Sangat 

membantu bagi orang yang mengkonsumsi 

makanan dengan kolesterol tinggi dan lemak[1]. 

5. Terlalu banyak konsumsi sayur dapat mengganggu 

maupun menghambat penyerapan zat besi[1]. 
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2.1.1 Aplikasi 

 Perangkat lunak Aplikasi adalah suatu perangkat 

lunak subkelas yang dimanfaatkan untuk melakukan tugas 

yang diinginkan pengguna secara langsung dari 

kemampuan komputer.[6] 

2.1.2 Unified Modeling Language (UML)    

 Unified Modeling Language (UML) secara visual 

adalah metode pemodelan sebagai sarana untuk membuat 

dan merancang perangkat lunak berorientasi objek. 

Karena UML ini merupakan bahasa visual yang 

orientasinya objek, maka object oriented menjadi basis 

paradigma ke semua elemen[7].    

2.1.3 Database 

 Database adalah suatu komponen dasar dari sistem 

informasi dari perusahaanbesar, siklus hidup sistem 

infomasi secara melekat terkait dengan sistem 

pengembangan database. Programmer, perancang dan 

user melihat data dengan cenderung berbeda, maka 

menjadi salah satu aspek yang sulit daam perancangan 

database[4]. Contoh beberapa basis data yaitu MySQL, 

Oracle dan Microsoft SQL Server.  
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2.1.4 Web Service 

 Menurut Martinus Raditia Sigit Surendra Web 

Service adalah layanan yang diidentifikasikan denga URI 

(Uniform Resouce Identifier) yang mengekspos fiturnya 

melalui internet serta menggunakan protokol dan bahasa 

standar internet serta dapat diimplementasikan 

meggunakan standar internet seperti (Extensible Markup 

Language) [5]. 

2.3 Metode Penelitian 

 Adapun metode yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian diselesaikan dengan menggunakan metode Waterfall 

yang terdiri dari 5 tahapan yaitu : 

2.2.1 Tahap Analisis Kebutuhan 

 Tahap Analisis merupakan tahap dimana penulis 

mengumpulkan data, mencari informasi untuk mengetahui 

latar belakang dan kebutuhan dalam pembuatan aplikasi. 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kebutuhan 

dengan cara mencari referensi penelitian terdahulu dari 

berbagai sumber, agar penulis dapat  mengetahui apa saja 

kekurangan yang ada di penelitian sebelumnya, sehingga 

penulis dapat mengatasi kekurangan tersebut. 

2.2.2 Tahap Desain Sistem 

 Desain Sistem merupakan tahap dimana penulis 

menentukan arsitektur dan alur sistem secara keseluruhan, 
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hingga pembuatan User Interface(UI), desain layout 

Android dan membuat tabel database di SQL Server 2008. 

2.2.3 Tahap Implementasi 

 Tahap Implementasi adalah tahap dimana 

Developer memulai penulisan source code, dari input data 

sampai ke penyimpanan database. 

2.2.4 Tahap Pengujian Aplikasi 

 Tahap Pengujian adalah tahap dimana aplikasi di 

eksekusi, sehingga dapat diketahui apakah aplikasi masih 

ada kesalahan atau tidak. 

2.2.5 Tahap Penerapan Program dan Pemeliharaan 

 Tahap ini mengacu pada penyelesaian aplikasi yang 

telah diselesaikan. Aplikasi dijalankan untuk 

penyempurnaan terakhir, dan pengecekan kembali source 

kode untuk dirapikan. 

 


