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KATA PENGANTAR 

 

Telekomunikasi telah menjadi kebutuhan pokok dalam dunia modern. 

Kebutuhan untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya tanpa 

memperdulikan jarak apakah hanya beberapa meter saja (interkom), ratusan ribu 

kilometer (interlokal) ataupun sampai ratusan juta kilometer (dalam angkasa luar). 

Upaya manusia untuk menyelenggarakan telekomunikasi telah lama tercatat 

dalam sejarah peradabannya, namun perkembangan yang nyata baru terjadi 

beberapa abad terakhir ini, khususnya dalam abad ke-20 ini, sebagai hasil 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. 

Buku ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pembaca untuk 

memahami tentang pemanfaatan mobile doctor (m-doctor) untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Buku ini berisi tentang konsep dasar 

mobile doctor. Bagi para pemula yang ingin mendalami tentang perancangan 

mobile doctor, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan referensi. Pada dasarnya 

buku ini terdiri atas 4 bagian. Pertama, berisi tentang sistem pelayanan kesehatan. 

Kedua, berisi teknologi komunikasi dan informasi. Ketiga, berisi perancangan 

mobile doctor. Keempat, berisi tentang implementasi mobile doctor. 

Akhirnya penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T atas 

tersusunnya buku ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Akprind 

Press, Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta yang telah memberikan 

bantuan  dan dukungan, sehinga buku ini dapat tersusun. Tentu saja buku ini 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, pendapat, koreksi dan saran dari 

pembaca sangat diharapkan demi sempurnanya buku ini. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah 

wawasan bagi pembaca yang ingin mempelajari tentang mobile doctor. Amien. 

 

                                                                                            Yogyakarta, Juni 2018 

 

 

                                                                                                          Penulis  
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BAB I 

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sistem pelayanan kesehatan saat ini dalam perkembangan yang cukup 

baik, namun masih ada beberapa kekurangan yang masih banyak kita jumpai, 

diantaranya adalah jadwal pemeriksaan dari dokter yang hanya sebentar, 

dikarenakan banyaknya antrian, dan pemeriksaan pada dokter hanya di lakukan 

pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan pemangilan dokter ke rumah belum tentu 

dapat terlaksana dengan baik, dikerenakan biaya yang mahal dan kesibukan dokter 

yang bersangkutan. 

Adanya aplikasi teknologi mobile informasi saat ini merupakan salah satu  

kemajuan dibidang teknologi wireless internet jaman sekarang ini, dan 

pengunaaan teknologi mobile ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 

bidang kedokteran sangat membantu pasien dalam mengatasi masalah 

kesehatannya. 

Penggunaan teknologi mobile device baik itu berupa Palm, Pocket PC, 

maupun jenis PDA (Personal Digital Assistance) / telepon seluler sudah semakin 

berkembang dimana masing-masing vendor sendiri mengembangkan aplikasi 

dengan platform yang berbeda sehingga belum tentu subuah aplikasi yang 

didesain untuk sebuah merek tertentu akan dapat berjalan pada merek yang lain. 

Maraknya aplikasi mengunakan bahasa pemrograman Java dalam sebuah telepon 

seluler memudahkan aplikasi tersebut terhubung dengan mudah dengan internet 

Untuk mengatasi masalah tersebut penulis mencoba membuat aplikasi 

yang dapat digunakan oleh setiap orang dengan hanya menggunakan telepon 

seluler,  dimana telepon seluler tersebut mempunyai aplikasi yang terhubung 

dengan dokter yang bersangkutan untuk melakukan konsultasi/pemeriksaan secara 

online dengan mengunakan aplikasi chatting yang mana telepon seluler ini 

terhubung dengan jaringan internet, dan pasien dapat melakukan pengecekan 
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kesehatannya melalui rekam medik yang ada di konten telepon seluler tersebut, 

aplikasi ini diberi nama aplikasi mobile doctor dengan menggunakan program 

Java 2 Micro Edition (J2ME). 
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BAB II 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

2.1 Landasan Teori 

 Artikel sebelumnya yang mengangkat topik tentang telemedicine yang 

mengarah ke mobile doctor, yang dilakukan oleh Tayab. D. Memon, B.S 

Chowdhry, dan Mohammad. S. Memon dengan judul The Potential of 

Telemedicine System: An Approach Towards a Mobile Doctor. Aplikasi ini juga 

merupakan pengembangan dari aplikasi yang dibuat penulis pada tugas 

perancangan sistem elektronika sebelumnya. Perbedaan antara perancangan 

aplikasi m-doctor dan perancangan aplikasi m-learning yang pernah dirancang 

oleh teman-teman sebelumnya, yaitu dari segi konten terletak pada materi-materi 

kesehatan yang diangkat pada aplikasi m-doctor ini. Sedangkan dari segi sistem, 

penulis tidak membuat web site tentang m-doctor, melainkan full aplikasi J2ME 

sebagai desain aplikasi J2ME nya, serta PHP sebagai script penghubung ke data 

base MySQL. Penulis membuat perbedaan dari karya penulis sebelumnya, 

diantaranya yaitu pada aplikasi ini direncanakan agar dapat dijalankan secara 

online, dan dapat berinteraksi antar user (client-server). 

 

2.2 Perkembangan teknologi seluler 

Dengan perkembangan teknologi wireless  yang sedang berkembang pesat 

saat ini yaitu teknologi telepon tanpa kabel (wireless) diantaranya AMPS 

(Advance Mobile Phone System), GSM (Global Sistem for Mobile 

Communications) dan CDMA (Code Division Multiple Access). 

 

2.2.1    AMPS (Advance Mobile Phone System) 

AMPS merupakan generasi pertama pada teknologi selular. Sistem ini 

dialokasikan pada band 800 MHz. Jaringan ini mengguatkan sirkuit terintergrasi 

yang sangat besar yang terdiri dari computer dedicated dan sistem switch. 
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AMPS menggunakan range frekuensi antara 824 MHz  - 894 MHz  yang 

diperuntukan pada telepon seluler analog. AMPS hanya dioperasikan pada band 

800 MHz  dan tidak menawarkan fitur lain yang umum digunakan pada layanan 

telepon seluler seperti e-mail dan browsing di web. Kualitas suara yang kurang 

bagus serta beberapa permasalahan teknis menjadi kendala dari sistem AMPS ini 

sehingga sistem ini tidak berkembang dan bahkan ditinggalkan setelah teknologi 

digital berkembang. 

 

2.2.2 GSM (Global Sistem for Mobile Communications) 

GSM merupakan generasi kedua setelah AMPS, GSM pertama kali 

dikeluarkan pada tahun 1991 dan mulai berkembang pada tahun 1993 dengan 

diadopsi oleh beberapa negara seperti Afrika Selatan, Australia, Timur Tengah, 

dan Amerika Utara. Perkembangan pesat dari GSM disebabkan karena 

penggunaan sistem yang digital sehingga memungkinkan pengembang untuk 

mengekploitasi penggunaan algoritma dan digital serta memungkinkannya 

penggunaan VLSI (Very Large Scale Intergration). Untuk mengurangi dan 

memperkecil biaya handled terminalnya, pada saat ini GSM telah menggunakan 

fitur intelegent network (jaringan kecerdasan). 

GSM adalah sistem telekomunikasi bergerak dengan menggunakan sistem 

selular digital. GSM pertama kali dibuat memang dipersiapkan untuk menjadi 

sistem telekomunikasi bergerak yang memiliki cakupan internasional berdasarkan 

pada teknologi TDMA (Time Division Multiple Access). GSM mempunyai 

frekuensi 900 MHz  selain itu GSM juga menggunakan frekuensi 1800 MHz  

dengan nama Personal Communication Network. GSM juga menyediakan layanan 

untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi yang menggunakan teknologi 

HSCSD (High Speed Circuit Switch Data) yang mampu mengirimkan data sampai 

64 Kbps hingga 100 Kbps. Di Indonesia jaringan GSM di tempati oleh PT. 

Telkomsel, Exelkomindo, Satelindo, dan Indosat. 
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2.2.3 CDMA (Code Devision Multiple Access) 

CDMA merupakan generasi ketiga (3G). Teknologi telepon tanpa kabel 

sangat dirasakan perkembangannya, dengan munculnya berbagai macam jenis 

telepon selular. Sekarang ini yang sedang berkembang adalah telepon tanpa kabel 

yang menggunakan CDMA yang menggunakan teknik penyebaran spektrum. 

Berbeda dengan metode GSM yang menggunakan TDM (Time Division 

Multiplexing), CDMA tidak memberikan penanda pada frekuensi khusus pada 

setiap user. Setiap channel menggunakan spektrum yang tersedia secara penuh. 

Percakapan individual akan di-encode atau disandikan dengan pengaturan digital 

secara pseudo random. CDMA merupakan perkembangan AMPS yang pertama 

kali di gunakan oleh militer Amerika Serikat sebagai komunikasi. 

 

2.3       Perangkat Mobile 

 Perangkat mobile memiliki banyak jenis dalam hal ukuran, desain dan 

layout, tetapi mereka memiliki kesamaan karakteristik yang sangat berbeda dari 

sistem deskop: 

a. Ukuran yang kecil 

Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan 

perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. 

b. Memori yang terbatas 

Perangkat mobile juga memiliki memori yang kecil, yaitu primary (RAM) 

dan secondary (disk). Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis dari perangkat ini. 

Dengan pembatasan jumlah dari memori, pertimbangan-pertimbangan 

khusus harus diambil untuk memelihara pemakaian dari sumber daya yang 

mahal ini. 

c. Daya proses yang terbatas 

Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka yaitu deskop. Ukuran, 

teknologi dan biaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status dari 

sumber daya ini. Seperti harddisk dan RAM, Anda dapat menemukan 

mereka dalam ukuran yang pas dengan sebuah kemasan kecil. 
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d. Mengkonsumsi daya yang rendah  

Perangkat mobile menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin 

deskop. Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka berjalan pada 

keadaan dimana daya yang disediakan dibatasi oleh baterai-baterai. 

e. Kuat dan dapat diandalkan 

Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana saja, mereka harus cukup 

kuat untuk menghadapi benturan-benturan, gerakan, dan sesekali tetesan-

tetesan air. 

f. Konektivitas yang terbatas 

Perangkat mobile memiliki bandwith rendah, beberapa dari mereka 

bahkan tidak tersambung. Kebanyakan dari mereka menggunakan koneksi 

wireless . 

g. Masa hidup yang pendek 

Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik 

kebanyakan dari mereka selalu menyala. Coba ambil kasus sebuah telepon 

seluler, mereka booting dalam hitungan detik dan kebanyakan orang tidak 

mematikan telepon seluler mereka bahkan ketika malam hari. PDA akan 

menyala jika anda menekan tombol power mereka. 

 

2.4      Platform Java  

Java dibuat pada tahun 1991 oleh James Gosling. Pada awalnya diberi 

nama Oak, dimana untuk menghormati pohon yang ada di luar jendela Gosling. 

Kemudian namanya diubah ke java karena telah ada sebuah bahasa yang diberi 

nama Oak. Motivasi sesungguhnya dari java adalah kebutuhan akan sebuah 

bahasa yang bisa digunakan pada berbagai platform yang bisa dimasukkan ke 

dalam berbagai produk elektronik seperti pemanggang roti dan lemari es. Salah 

satu dari proyek pertama yang dikembangkan menggunakan java sebuah remote 

control yang diberi nama Star7. Pada saat yang sama, world wide web dan 

internet berkembang sangat cepat. Gosling menyadari bahwa java dapat 

digunakan untuk pemrograman internet, dengan keluarnya versi 1.2, platform java 

telah dipilah-pilah menjadi beberapa edisi:  
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1. The Standard Edition (J2SE)  

2. Enterprise Edition (J2EE)  

3. Mobile Edition (J2ME)  

4. JavaCard API. 

Tabel 2.1 Perkembangan java 

 

 

Gambar 2.1 Platform java 

2.4.1 Gambaran J2ME 

J2ME adalah satu set spesifikasi dan teknologi yang fokus kepada 

perangkat konsumen. Perangkat ini memiliki jumlah memori yang terbatas, 

menghabiskan sedikit daya dari baterai, layar yang kecil dan bandwith jaringan 

yang rendah. Perkembangbiakan perangkat mobile consumer dari telepon, PDA, 

kotak permainan ke peralatan-peralatan rumah, java menyediakan suatu 

lingkungan yang portabel untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi pada 

perangkat ini. Program J2ME, seperti semua program java adalah diterjemahkan 

oleh VM. Program-program tersebut di-compile ke dalam byte code dan 
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diterjemahkan denga Java Virtual Machine (JVM). Ini berarti bahwa program-

program tersebut tidak berhubungan langsung dengan perangkat.  

J2ME menyediakan suatu interface yang sesuai dengan perangkat. 

Aplikasi-aplikasi tersebut tidak harus di-compile ulang supaya mampu dijalankan 

pada mesin yang berbeda. Inti dari J2ME terletak pada configuration dan profile-

profile. Suatu configuration  menggambarkan lingkungan runtime dasar dari suatu 

sistem J2ME. Ia menggambarkan core library, virtual machine, fitur keamanan 

dan jaringan. 

 

Gambar 2.2 Arsitektur J2ME 

2.4.2  Konfigurasi J2ME 

Suatu configuration    menggambarkan fitur minimal dari lingkungan 

lengkap java runtime. Untuk menjamin kemampuan portabilitas dan 

interoperabilitas optimal diantara berbagai macam perangkat yang dibatasi sumber 

dayanya (memori, prosesor, koneksi yang dibatasi), configuration tidak 

menggambarkan fitur tambahan. Suatu konfigurasi J2ME menggambarkan suatu 

komplemen yang minimum dari teknologi java yang merupakan tugas profile-

profile untuk menggambarkan tambahan library  untuk suatu kategori perangkat 

tertentu. configuration  menggambarkan: 

1. Subset bahasa pemrograman java 

2. Kemampuan (JVM Java Virtual Machine) 

3. Core platform libraries 

4. Fitur sekuriti dan jaringan 
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2.4.2.1 CLDC 

The Connected Limited Device Configuration (CLDC) menggambarkan 

dan menunjuk pada area berikut ini: 

1. Fitur bahasa java dan Virtual Machine (VM) 

2. Library  dasar (java.lang.*,java.util.*) 

3. Input/Output (java.io.*) 

4. Kemanan 

5. Jaringan 

6. Internationalization 

2.4.2.1.1 Karakteristik perangkat CLDC 

Perangkat yang dibutuhkan oleh CLDC mempunyai karateristik sebagai 

berikut: 

1. Memori minimal 192 kB untuk platform java. 

2. Prosesor dengan 16 atau 32 bit. 

3. Mengkonsumsi sedikit daya. 

4. Terbatas, koneksi jaringan yang sementara dengan pembatasan bandwith 

(biasanya wireless ). 

CLDC tidak menggambarkan instalasi dan daur hidup sebuah aplikasi, 

antarmuka (UI) dan penanganan peristiwa (event handling). Merupakan tugas 

profile yang berada di bawah CLDC untuk menggambarkan area ini. Secara 

khusus, spesifikasi MIDP menggambarkan daur hidup aplikasi MIDP (MIDlet), 

library  UI dan event handling (javax.microedition.lcdui.*). 

2.4.2.1.2 Verifikasi Class 

Spesifikasi CLDC memerlukan semua class untuk melewati proses 

verifikasi dua tingkat. Verifikasi pertama dilaksanakan diluar perangkat sebelum 

instalasi pada perangkat. Verifikasi kedua terjadi pada perangkat selama runtime 

dan dilaksanakan oleh KVM. 
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Gambar 2.3 Proses veritifikasi dua tingkat 

2.4.2.1.3 Generic connection framework 

The generic connection framework menyediakan API dasar untuk koneksi 

dalam CLDC. Framework ini menyediakan suatu pondasi umum untuk koneksi 

seperti HTTP, Socket, dan Datagrams. GCF menyediakan suatu set API yang 

umum dan biasa yang memisahkan semua jenis koneksi. Perlu dicatat bahwa tidak 

semua jenis koneksi dibutuhkan untuk diterapkan oleh perangkat MIDP. 
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Gambar 2.4 Hirarki koneksi GCF 

2.4.2.2  CDC 

Connected Device Configuration (CDC) adalah super set dari CLDC. CDC 

menyediakan lingkungan java runtime yang lebih luas dibandingkan CLDC dan 

lebih dekat kepada lingkungan J2SE. CDC java Virtual Machine (CVM) 

mendukung penuh JVM (Java Virtual Machine). CDC berisi semua API dari 

CLDC. CDC menyediakan suatu subset yang lebih besar dari semua class J2SE. 

Seperti CLDC, CDC tidak menggambarkan setiap class UI. Library  UI 

digambarkan oleh profile-profile di bawah configuration    ini. 

Semua class yang terdapat dalam CDC datang dari package  ini: 

1. Java.io 

2. Java.lang 

3. Java.lang.ref 

4. Java.lang.math 

5. Java.net 
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6. Java.security 

7. Java.security.cert 

8. Java.text 

9. Java.util 

10. Java.util.jar 

11. Java.util.zip 

CDC juga memasukkan di dalamnya GCF. CDC memerlukan jenis koneksi 

tambahan seperti file dan dukungan datagram. 

2.4.2.3 JTWI 

The Java Technology for the Wireless  Industry (JTWI) menetapkan satu 

set jasa dan spesifikasi standar. Berdasar spesifikasi JTWI, kata kuncinya adalah 

“untuk memperkecil fragmentasi API di dalam pasar telepon mobile, dan untuk 

mengirim spesifikasi yang dapat diprediksi, spesifikasi yang jelas untuk perangkat 

pabrik, operator, dan pengembang aplikasi”. Penyesuaian kepada JTWI, banyak 

aplikasi akan berjalan di suatu set yang lebih luas pada perangkat. Perangkat 

pabrik juga akan beruntung karena sebuah aplikasi yang besar akan tersedia untuk 

perangkat mereka. 

 

Gambar 2.5 Komponen JTWI 
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2.4.2.4 MIDP 

The Mobile Information Device Profile (MIDP) berada di atas dari CLDC. 

Anda tidak bisa menulis aplikasi mobile hanya dengan menggunakan CLDC API. 

Anda harus tetap memanfaatkan MIDP yang mendefinisikan UI. Spesifikasi 

MIDP, kebanyakan seperti CLDC dan API lainnya sudah digambarkan melalui 

Java Community Process (JCP). JCP melibatkan sebuah kelompok ahli berasal 

dari lebih dari 50 perusahaan, yang terdiri atas pabrik perangkat mobile, 

pengembang software. MIDP terus berkembang, dengan versi-versi masa depan 

yang telah lulus dari proses ketat JCP. 

Spesifikasi MIDP menggambarkan suatu perangkat MID yang memiliki 

karakteristik batas minimum sebagai berikut: 

a. Tampilan: 

1. Ukuran Layar: 96x54 

2. kedalaman tampilan: 1-bit 

3. Ketajaman pixel: sekitar 1:1 

b. Masukan: 

Satu atau lebih mekanisme user-input: satu keybboard, dua keyboard, atau 

touch screen. 

c. Memori: 

1. 256 kB non-volatile memori untuk implementasi MIDP. 

2. 8 kB non-volatile memori untuk application-created persistent data. 

3. 128 kB volatile memori untuk  java runtime (kecuali java heap). 

d. Jaringan: 

Dua jalur, wireless , bandwidth terbatas. 

e. Sound: 

Kemampuan untuk memainkan nada-nada. 

MIDP menggambarkan model aplikasi, UI API, penyimpanan dan jaringan 

yang kuat, permainan dan media API, kebijakan keamanan, penyebaran aplikasi 

dan ketetapan over-theair. 
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2.4.2.5 MIDlet 

Suatu aplikasi MIDP disebut MIDlet, sedangkan perangkat AMS 

(Application Management Software) berinteraksi langsung dengan MIDlet dengan 

method MIDlet create, start, pause, dan destroy. MIDlet adalah bagian dari 

package  javax.microedition.midlet. Sebuah MIDlet harus di-extend dengan class 

MIDlet. Dan dapat meminta parameter dari AMS seperti dirumuskan dalam JAD 

(Java Application Descriptor). 

Suatu MIDlet tidak harus memiliki (dan memang harus tidak mempunyai) 

sebuah method public static void main (string argv). Metode tersebut tidak akan 

dikenal lagi oleh AMS sebagai titik awal sebuah program. 

2.5 NetBeans 

NetBeans mengacu pada dua hal, yakni platform untuk pengembangan 

aplikasi deskop java, dan sebuah IDE (Integrated Development Environment) 

yang dibangun menggunakan platform NetBeans. 

2.5.1 Sejarah NetBeans 

Pengembangan NetBeans diawali dari Xelfi, sebuah proyek mahasiswa 

tahun 1997 di bawah bimbingan Fakultas Matematika dan Fisika Universitas 

Charles, Praha. Sebuah perusahaan kemudian dibentuk untuk proyek tersebut dan 

menghasilkan versi komersial NetBeans IDE hingga kemudian dibeli oleh Sun 

Microsistem pada tahun 1999. Sun kemudian menjadikan NetBeans open source 

pada bulan Juni tahun 2000. Sejak itu komunitas NetBeans terus berkembang. 

 

2.5.2 Platform NetBeans 

Platform NetBeans adalah framework yang dapat digunakan kembali 

(reusable) untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi deskop. Ketika 

aplikasi berbasis platform NetBeans dijalankan, main class dari platform 

dieksekusi. Modul-modul yang tersedia ditempatkan di sebuah registry di dalam 

memori, dan tugas startup modul dijalankan. Secara umum, kode modul 

dimuatkan ke dalam memori hanya ketika ia diperlukan.  
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Platform NetBeans menawarkan layanan-layanan yang umum bagi 

aplikasi deskop, mengijinkan pengembang untuk fokus ke logika yang spesifik 

terhadap aplikasi. Fitur-fitur yang disediakan oleh platform NetBeans:  

1. Manajemen antarmuka (misal: menu & toolbar)  

2. Manajemen pengaturan pengguna  

3. Manajemen penyimpanan (menyimpan dan membuka berbagai macam 

data)  

4. Manajemen jendela  

5. Wizard framework (mendukung dialog langkah demi langkah)  

 

2.5.3 NetBeans IDE 

NetBeans IDE adalah IDE open source yang ditulis sepenuhnya dengan 

bahasa pemrograman java menggunakan platform NetBeans. NetBeans IDE 

mendukung pengembangan semua tipe aplikasi java (J2SE, web, EJB, dan 

aplikasi mobile). Fitur lainnya adalah sistem proyek berbasis Ant, kontrol versi, 

dan refactoring. 

Versi terbaru saat ini adalah NetBeans IDE 6.8 yang dirilis Januari 2010 

mengembangkan fitur-fitur java EE yang sudah ada (termasuk java persistence 

support, EJB-3 dan JAX-WS). Sementara paket tambahannya, NetBeans 

enterprise pack mendukung pengembangan aplikasi perusahaan java EE 5, 

meliputi alat desain visual SOA, skema XML, web service dan pemodelan UML. 

NetBeans C/C++ Pack mendukung proyek C/C++.  

Semua fungsi IDE disediakan oleh modul-modul. Tiap modul 

menyediakan fungsi yang didefinisikan dengan baik, seperti dukungan untuk 

bahasa pemrograman java, editing, atau dukungan bagi CVS. NetBeans memuat 

semua modul yang diperlukan dalam pengembangan java dalam sekali download, 

memungkinkan pengguna untuk mulai bekerja sesegera mungkin. Modul-modul 

juga mengijinkan NetBeans untuk bisa dikembangkan. Fitur-fitur baru, seperti 

dukungan untuk bahasa pemrograman lain, dapat ditambahkan dengan menginstal 

modul tambahan. Sebagai contoh, Sun Studio, Sun Java Studio Enterprise, dan 

Sun Java Studio Creator dari Sun Microsistem semuanya berbasis NetBeans IDE.  
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2.5.4 Paket-paket NetBeans IDE  

2.5.4.1 NetBeans mobility pack 

NetBeans mobility pack adalah alat untuk mengembangkan aplikasi yang 

berjalan pada perangkat bergerak (mobile), umumnya telepon seluler, tetapi juga 

mencakup PDA, dan lain-lain. NetBeans mobility pack dapat digunakan untuk 

menulis, menguji, dan debugging aplikasi untuk perangkat bergerak yang 

menggunakan teknologi ber-platform java Micro Edition (platform java ME). 

Paket ini mengintegrasikan dukungan terhadap Mobile Information Device Profile 

(MIDP) 2.0, Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.1, dan 

Connected Device Configuration (CDC). Emulator dari pihak ketiga dapat 

diintegrasikan dengan mudah untuk lingkungan pengujian yang lebih kokoh. 

NetBeans mobility pack saat ini tersedia dalam dua klaster yang berbeda, yang 

satu memuat CDC dan yang lainnya CLDC.  

2.5.4.2  NetBeans profiler 

NetBeans profiler adalah alat untuk mengoptimalkan aplikasi java, 

membantu menemukan kebocoran memori dan mengoptimalkan kecepatan. 

Profiler ini berdasarkan sebuah proyek riset Sun Laboratories yang dahulu 

bernama Jfluid. Riset tersebut mengungkap teknik tertentu yang dapat digunakan 

untuk menurunkan overhead proses profiling aplikasi java. Salah satu dari teknik 

tersebut adalah instrumentasi kode byte dinamis, yang berguna untuk profiling 

aplikasi java yang besar. Menggunakan instrumentasi kode byte dinamis dan 

algoritma-algoritma tambahan, NetBeans profiler mampu mendapatkan informasi 

runtime aplikasi yang terlalu besar atau kompleks bagi profiler lain. NetBeans 

IDE 6.0 akan mendukung profiling point yang memungkinkan kita memprofilkan 

titik yang tepat dari eksekusi dan mengukur waktu eksekusi.  

2.5.4.3  NetBeans C/C++ pack 

NetBeans C/C++ pack menambahkan dukungan terhadap pengembang 

C/C++ ke NetBeans IDE 6.8. Paket ini memperbolehkan pengembang 

menggunakan sekumpulan compiler dan alat sendiri bersama dengan NetBeans 

IDE untuk membangun aplikasi native untuk MS Windows, Linux, dan Solaris. 
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Paket ini membuat editor mengenali bahasa C/C++ dan menyediakan project 

template, browser kelas yang dinamis, dukungan pembuatan file dan 

fungsionalitas debugger. Para pengembang juga dapat mengembangkan paket 

tersebut dengan fungsionalitas tambahan mereka sendiri.  

2.5.4.4 NetBeans enterprise pack 

NetBeans enterprise pack memperluas dukungan terhadap pengembangan 

aplikasi perusahaan dan web service di NetBeans IDE 6.8. Enterprise pack ini 

mengembangkan kemampuan untuk menulis, menguji, dan debug aplikasi dengan 

arsitektur berorientasi layanan (service-oriented architecture) menggunakan XML, 

BPEL, dan java web service. Paket ini menambahkan alat desain visual untuk 

pemodelan UML, skema XML, dan web service orchestration, juga dukungan 

untuk web service dengan menggunakan identitas yang aman. Paket ini juga 

menginstal dan mengkonfigurasi runtime yang diperlukan, termasuk mesin BPEL 

dan server  manajemen identitas yang terintegrasi dengan sun java sistem 

application server.  

2.5.4.5  NetBeans ruby pack 

Versi NetBeans 6.0 mendatang akan mengijinkan pengembangan IDE 

menggunakan ruby dan jruby, sebagaimana untuk dua implementasi ruby yang 

lain. Preview NetBeans ruby pack tersedia sejak rilis Milestone 7 NetBeans 6. 

ruby pack memasukkan fungsionalitas editor, seperti:  

1. Pengeditan dasar 

2. Pewarnaan sintaks untuk ruby 

3. Pelengkapan kode 

4. Occurence highlighting 

5. Pop-up dokumentasi yang terintegrasi untuk pemanggilan ruby API 

6. Analisis semantik dengan highlighting parameter dan variabel lokal yang 

tidak terpakai.  
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2.5.4.6  NetBeans java script editor  

NetBeans java script editor  menyediakan perluasan dukungan terhadap 

java script dan CSS. Fitur-fiturnya, antara lain:  

a. Editor  java script  

1. Syntax highlighting 

2. Pelengkapan kode untuk objek dan fungsi native  

3. Semua fitur dalam editor NetBeans  

4. Pembuatan kerangka kelas java script secara otomatis  

5. Pembuatan pemanggilan AJAX dari template  

b. Ekstensi editor  CSS  

1. Pelengkapan kode untuk nama-nama style  

2. Navigasi cepat melalui panel navigator  

3. Penampilan deklarasi aturan css di list view  

4. Penampilan struktur file di tree view  

5. Mengurutkan outline view berdasarkan nama, tipe, atau urutan 

deklarasi (list & tree)  

6. Pembuatan deklarasi aturan (hanya tree)  

7. Pemfaktoran kembali sebagian nama rule (hanya tree)  

 

2.6 MySQL 

2.6.1  Pendahuluan 

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa standar yang digunakan 

untuk mengakses server database. Semenjak tahun 70-an bahasa ini telah 

dikembangkan oleh IBM, yang kemudian diikuti dengan adanya Oracle, Informix 

dan Sybase. Dengan menggunakan SQL, proses akses database menjadi lebih 

user-friendly dibandingkan dengan misalnya dBase ataupun clipper yang masih 

menggunakan perintah–perintah pemrograman murni. Selain MySQL, ada 

beberapa jenis pemograman yang berorientasi database yang dapat digunakan 

untuk aplikasi di web seperti Oracle. Oracle merupakan sebuah perusahaan besar 

di dunia yang cakupan bisnis salah satunya adalah penjualan software  dan 

pembuatan software  database yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan 



19 

 

 

 
 

besar di dunia. Sifat software-nya tidak bebas di “pasaran” atau tidak free 

software  maka sebagian besar perusahaan kecil atau menengah atau programmer 

web masih menggunakan database MySQL sebagai software  database perusahaan 

atau web-nya. Berita terayar mengabarkan bahwa Oracle merupakan perusahaan 

yang mendapatkan keuntungan terbesar dalam bisnis software  database. MySQL 

adalah sebuah server  database SQL multiuser dan multi-threaded. SQL sendiri 

adalah salah satu bahasa database yang paling populer di dunia. Implementasi 

program server  database ini adalah program Daemon 'mysqld' dan beberapa 

program lain serta beberapa pustaka. 

MySQL dibuat oleh TcX dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 

buah database berisi 10,000 tabel dan 500 di antaranya memiliki 7 juta baris (kira-

kira 100 GB data).  Database ini dibuat untuk keperluan sistem database yang 

cepat, handal dan mudah digunakan. Walaupun memiliki kemampuan yang cukup 

baik, MySQL untuk sistem operasi unix bersifat freeware, dan terdapat versi 

shareware untuk sistem operasi Windows. Menurut pembuatnya, MySQL disebut 

seperti "my-ess-que-ell" dan bukan my-sequel! Sebagaimana database sistem 

yang lain, dalam SQL juga dikenal hierarki server dengan database-database. 

Tiap-tiap database memiliki tabel-tabel. Tiap-tiap tabel memiliki field-field. 

Umumnya informasi tersimpan dalam tabel–tabel yang secara logik merupakan 

struktur 2 dimensi terdiri atas baris dan kolom. Field-field tersebut dapat berupa 

data seperti int, realm char, date, time dan lainnya. SQL tidak memiliki fasilitas 

pemrograman yang lengkap, tidak ada looping ataupun percabangan, misalnya. 

Sehingga untuk menutupi kelemahan ini perlu digabung dengan bahasa 

pemrograman semisal C. Dalam penelitian ini digunakan MySQL sebagai SQL 

server  karena berbagai kelebihannya, antara lain: 

1. Source MySQL dapat diperoleh dengan mudah dan gratis 

2. Sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit 

3. Pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah 
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2.6.2 Keunggulan MySQL 

1. MySQL merupakan program yang multi threaded, sehingga dapat 

dipasang pada server  yang memiliki multi CPU. 

2. Didukung program-program umum seperti C, C++, java, Perl, PHP, 

Python, TCL APIs dls. 

3. Bekerja pada berbagai platform (tersedia berbagai versi untuk berbagai 

sistem operasi). 

4. Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan 

konfigurasi sistem database. 

5. Memiliki sistem sekuriti yang cukup baik dengan verifikasi host. 

6. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Microsoft Windows. 

7. Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau 

panjang bervariasi dan masih banyak keunggulan lainnya (lihat Mannual 

MySQL 3.22) 

8. MySQL merupakan software  yang free, dan bisa di download di 

www.mysql.com, sedangkan software  database lainnya seperti Oracle 

merupakan software  yang harus di beli. 

9. MySQL dan PHP saling terintegrasi. Maksudnya adalah pembuatan 

database dengan menggunakan sintak PHP dapat di buat, sedangkan input 

yang di masukkan melalui aplikasi web yang menggunakan script server-

side seperti PHP dapat langsung dimasukkan ke database MySQL yang 

ada di server  dan tentunya web tersebut berada di sebuah web server. 

2.6.3  Sistem server  database MySQL 

Sistem database MySQL memiliki sistem sekuritas dengan tiga verifikasi 

yaitu username, password dan host. Verifikasi host memungkinkan untuk 

membuka security di 'localhost', tetapi tertutup bagi host lain (bekerja di lokal 

komputer). Sistem sekuriti ini ada di dalam database mysql dan pada tabel user. 

Proteksi juga dapat dilakukan terhadap database, tabel, hingga kolom secara 

terpisah. 
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2.6.4  Tipe data MySQL 

Beberapa jenis tipe data dalam MySQL memiliki tipe tersendiri dalam tiap 

field di tabel database-nya. MySQL mengenal beberapa type data field, yaitu: 

2.6.4.1 Tipe data numerik 

Tipe data numerik dapat dibedakan menajdi dua kelompok, yaitu tipe data 

integer dan tipe data floating point. Tipe data integer untuk data bilangan bulat 

sedangkan tipe data floating point digunakan untuk bilangan desimal. Tipe data 

numeric dapat disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Tipe data numerik MySQL 

Tipe data  Kisaran nilai 

Tinyint  (-128) – 127 atau 0-225 

Smallint  (-32768) – 32767 atau 0 – 65535 

Mediumint  (-8388608)-8388607 atau 0-16777215 

Int  (-2147683648)-(2147683647) atau 0-4294967295 

Bigint  

 

(-9223372036854775808)-(9223372036854775807) 

atau 

0 - 18446744073709551615 

Float(x) 

 

(-3.402823466E+38)-(-1.175494351E-38),0,dan 

1.175494351E-38 – 3.402823466E + 38 

Float Idem 

Double  

 

(-1.7976E+308)–(-2.22E-308),0,dan(2.22E-308)- 

(1.79E+308) 

Besar kebutuhan memori penyimpanan untuk masin-masing tipe data di 

atas sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tipe data memori MySQL 

Column Type Storage Required 

TINYINT 1 byte 

SMALLINT 2 byte 

MEDIUMINT 3 byte 
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INT 4 byte 

INTEGER 4 byte 

BIGINT 8 byte 

FLOAT(4) 4 byte 

FLOAT(8) 8 byte 

FLOAT 4 byte 

DOUBLE 8 byte 

DOUBLE 

PRECISION 

8 byte 

REAL 8 byte 

DECIMAL(M,D) M bytes (D+2, if M < D) 

NUMERIC(M,D) M bytes (D+2, if M < D) 

2.6.4.2 Tipe data string 

Tipe data string adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Tipe data string MySQL 

Tipe kolom Kebutuhan memori penyimpanan 

CHAR(M) M bytes, 1 <= M <= 255 

VARCHAR(M) L+1 bytes, where L <= M and 1 <= M 

<= 255 

TINYBLOB, TINYTEXT L+1 bytes, where L < 2^8 

BLOB, TEXT L+2 bytes, where L < 2^16 

MEDIUMBLOB, 

MEDIUMTEXT 

L+3 bytes, where L < 2^24 

LONGBLOB, 

LONGTEXT 

L+4 bytes, where L < 2^32 

ENUM('value1','value2 

',...) 

1 or 2 bytes, depending on the number 

of enumeration values (65535 values 

maximum) 

SET('value1','value2',. 1, 2, 3, 4 or 8 bytes, depending on the 



23 

 

 

 
 

..) number of set members (64 members 

maximum) 

 

2.6.4.3 Tipe data waktu 

Tipe data tanggal dan waktu adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Tipe data tanggal dan waktu MySQL 

Culumn Type Storage Required 

DATETIME 8 bytes 

DATE 3 bytes 

TIMESTAMP 4 bytes 

TIME 3 bytes 

YEAR 1 bytes 

Tipe data char() dan varchar() pada prinsipnya sama. Perbedaannya adalah 

pada jumlah memori yang dibutuhkan untuk penyimpanan. Memori penyimpanan 

yang dibutuhkan tipe data char() bersifat statis, besarnya tergantung pada berapa 

jumlah karakter yang ditetapkan pada saat field tersebut dideklarasikan. 

Sebaliknya, tipe data varchar() besar memori penyimpanan tergantung terhadap 

berapa karakter yang digunakan ditambah 1 byte yang berisi data jumlah karakter 

yang digunakan. 

2.7  Xampp (Apache, PHP, MySQL dan phpMyAdmin) 

Kepanjangan dari Xampp yaitu Apache, PHP, MySQL dan phpMyAdmin. 

Xampp merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu 

buah paket. Dengan meng-install Xampp maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server  Apache, PHP dan MySQL secara manual. 

Xampp akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk 

anda atau auto konfigurasi. Versi Xampp yang ada saat ini adalah versi 1.4.14 

atau yang terbarunya anda bisa download pada 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-window.html. Software  Xampp versi ini 

terdiri atas: 
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a. Apache versi 2.0.54 

b. MySQL versi 4.1.12 

c. PHP versi 5.0.4 

d. phpMyAdmin versi 2.6.2-p11 dan lain-lain 

Web server  tersebut mari kita mengenalnya lebih dekat satu per satu. 

 

2.7.1 Mengenal Apache 

Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya. Sampai saat ini versi 

terakhirnya yang ada yaitu Apache versi 2.0.54. Apache bersifat open source, 

artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan mengubah 

kode programnya. 

Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar 

kepada peminta, berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman 

web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja 

suatu database diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan. 

 

2.7.2 Mengenal PHP 

Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk mebuat 

web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat 

halaman web yang bersifat dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam 

Operating Sistem (OS), misalnya Windows, Linux dan Mac OS. Selain Apache, 

PHP juga mendukung beberapa web server  lain, misalnya Microsoft IIS, 

Caudium, PWS dan lain-lain. 

Seperti pernah disinggung sebelumnya bahwa PHP dapat memanfaatkan 

database untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Sistem manajemen 

database yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun PHP juga 

mendukung sistem manajemen Database Oracle, Microsoft Acces, Interbase,          

d-Base, PostgreSQL dan sebagainya. 
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Hingga kini PHP sudah berkembang hingga versi ke 5. PHP 5 mendukung 

penuh Object Oriented Programing(OOP), integrasi XML, mendukung semua 

ekstensi terbaru MySQL, pengembangan web services dengan SOAP dan REST, 

serta ratusan peningkatan kemampuan lainnya dibandingkan versi sebelumnya. 

Sama dengan web server  lainnya PHP juga bersifat open source sehingga setiap 

orang dapat menggunakannya dengan gratis. 

 

2.7.3 Mengenal phpMyAdmin 

Pengelolaan database dengan MYSQL harus dilakukan dengan 

mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk setiap 

maksud tertentu. Jika ingin membuat database, ketikkan baris perintah yang sesuai 

untuk membuat database. Jika ingin menghapus tabel, ketikkan baris perintah 

yang sesuai untuk menghapus tabel. Hal tersebut tentu cukup menyulitkan karena 

harus hafal dan mengetikkan perintahnya satu persatu. 

Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

data base dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. phpMyAdmin 

dapat digunakan untuk membuat tabel, mengisi data dan lain-lain dengan mudah 

tanpa harus hafal perintahnya. Untuk mengaktifkan phpMyAdmin langkah-

langkahnya adalah: yang pertama setelah Xampp ter-install, lalu aktifkan web 

server  Apache dan MySQL dari control panel Xampp. Selanjutnya browser yang 

digunakan (IE, Mozilla Firefox atau Opera) lalu ketikkan alamat web berikut: 

http://localhost/phpMyAdmin/ pada address bar lalu tekan Enter. Langkah ketiga 

apabila telah nampak interface (tampilan antar muka) phpMyAdmin anda bisa 

memulainya dengan mengetikkan nama database, nama tabel dan seterusnya. 

2.8 Wireless  Aplication Protocol (WAP) 

Wireless  Apliccation Protokol disingkat WAP adalah standar 

internasional terbuka untuk aplikasi yang menggunakan komunikasi nirkabel. 

Tujuan utamanya untuk membangun aplikasi yang dapat mengakses internet dari 

telepon genggam atau PDA. Versi wap Ada beberapa versi wap antara lain wap 
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1.2.1 dan 2.0. wap 1.2.1 hanya dapat menampilkan laman sederhana saja di 

bandingkan dengan wap 2.0 yang mendukung bahasa XHTML dan gambar.  

WAP di buat pertama kali sebagai protokol komunikasi bergerak yang 

tidak bergantung pada sistem tertentu. WAP dirancang sebagai bagian dari sistem 

di masa depan sama halnya dengan bluetooh dan GPRS. wap merupakan protokol 

komunikasi bergerak yang terdiri dari beberapa layer dan dapat di jalankan pada 

sistem jaringan yang berbeda. Protokol wap di desain untuk bisa melihat tampilan 

internet dari wireless client, seperti telepon seluler, PDA dan lain-lain. Dasar 

pengetahuan sebelum mempelajari tentang pengetahuan WAP alangkah lebih 

baiknya memiliki dasar pemahaman: www, html dan dasar pembangunan halaman 

web java script, XML, WAP industri wireless  membangun teknologi internet 

baru yang disebut wap. Ia merupakan standar fasilitas tampilan internet pada 

wireless  client, seperti telepon seluler dan PDA. definisi: WAP singkatan dari 

wireless  application protocol, WAP merupakan suatu protokol komunikasi 

aplikasi WAP digunakan untuk mengakses informasi dan internet service WAP 

merupakan keturunan dari internet standar  WAP digunakan untuk handle device 

(peralatan mobile). WAP adalah protokol yang didesain untuk micro browser 

WAP  mampu membuat aplikasi WAP untuk peralatan yang mobile.wap 

menggunakan bahasan mark-up WML (bukan HTML) WML didefinisikan 

sebagai aplikasi XML 1.0 Wireless  application protocol-protokol WAP 

memimpin pembangunan teknologi service informasi wireless  seperti pada 

telepon seluler. 

2.8.1   Dasar aplikasi pemrograman wireless  aplication protocol (WAP)  

 WAP merupakan sebuah protokol aplikasi komunikasi, digunakan sebagai 

media untuk mengakses sebuah informasi dan sebagai biro jasa. WAP dirancang 

untuk micro browser, untuk menghandel sebuah perangkat mobile atau telepon 

seluler yang dapat digunakan untuk menciptakan jaringan telepon seluler (Utomo, 

2006:1-2). WAP  sendiri merupakan turunan dari aplikasi XML versi 1.0. wap 

server  dapat dibangun dengan menggunakan aplikasi apache web server, 

sedangkan aplikasi WAP dapat dibangun dengan menggunakan bahasa 



27 

 

 

 
 

pemrograman XML. WAP memformat data internet agar bisa dibaca dengan 

perangkat telepon seluler. Permintaan data (request) dari ponsel dikirimkan ke 

WAP server  melalui WAP gateway. WAP merupakan layanan telepon seluler 

dengan standard internet. WAP didukung perusahaan Ericsson, Nokia dan 

Motorola. 

WAP micro browser merupakan perangkat lunak yang berkapasitas kecil 

yang digunakan untuk membuat perintah pada perangkat keras, CPU dan memori 

sehingga memberikan informasi yang ditulis dengan bahasa pemrograman WML. 

Micro browser ini juga bisa menampilkan informasi yang ditulis dengan 

menggunakan java script, WML script dan PHP yang dikolaborasikan dengan 

bahasa pemrograman WML. 

Untuk merancang sebuah WAP yang dinamis diperlukan beberapa bahan 

pendukung, misalnya: 

a. Hardware untuk server. 

b. Sistem operasi Windows, Linux, OS/2, Mac OS atau Unix. 

c. Wap hosting DNS (Domain Name Sistem), Hbv wap geteway, fungsi wap 

gateway dioperasikan oleh perusahaan operator selular, web server  seperti 

personal web server , internet information server, atau apache, server  

internet yang mampu diakses oleh wap browser, informasi pada web 

server  dibuat dengan menggunakan pemrogramman website dan wml dan 

berhubungan dengan database. 

d. Database management sistem seperti MySQL, Microsoft SQL Server, 

Oracle, Informix, atau Sybase Database. 

e. Bahasa pemrograman seperti PHP, Perl, Microsoft Actived Server  Page 

(ASP), java Server  Page (JSP), Allaire Cold Fussion (ACF). 

f. Yang tidak kalah penting adalah WAP browser pada telepon seluler, untuk 

mengakses WAP pada telepon seluler. 

 Untuk melakukan pembuatan aplikasi WAP, kita dapat menggunakan 

WAP emulator sebagai alat bantu sebagai pengganti mobile phone atau telepon 

seluler. Perangkat ini merupakan suatu software  yang dapat digunakan untuk 

simulasi pada media telepon seluler. Ada banyak wap emulator yang tersedia di 
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internet, dan juga banyak yang dapat di download secara gratis, seperti M3 gate, 

winwap browser dan lain sejenisnya. 

2.8.2 Dynamic database mobile 

 Database mobile adalah data tidak terhubung (disconnected database) ke 

jaringan komputer namun akses data bisa di mana-mana. Ad-hoc database 

memeriksa perubahan data yang diakses oleh user mobile (mobile host). 

Broadcast disks terhubung ke database mobile dan melayani user mobile. 

2.9 GPRS (General Packet Radio Service) 

 GPRS mendistribusikan paket data akses internet sampai 114Kbps. 

Transfer data menuju jaringan internet (web server ) melalui jaringan GPRS 

selular. Layanan yang ada pada internet dapat diakses melalui GPRS, karena 

protocol GPRS sama seperti internet. Dalam jaringan GSM, membutuhkan modul 

GGSN (Gateway GPRS Service Node) dan SGSN (Serving GPRS Service Node). 

GGSN bertindak sebagai gateway antara jaringan GPRS dan jaringan data publik 

seperti IP (Iternet Protocol). 

 

2.10 WCDMA (Wideband Code Division Multipel Access) 

  Saat ini telepon selular telah digunakan oleh jutaan pelanggan di seluruh 

dunia. Pertumbuhan jumlah user naik secara eksponensial setiap tahunnya. Selain 

pertumbuhan jumlah user yang besar, juga berkembang layanan-layanan yang 

makin beragam yang menuntut dikembangkan sistem yang mampu 

mengakomodasi kecepatan bit yang bervariasi, dari yang hanya 1,2 kbps untuk 

layanan paging hingga beberapa Mbps untuk transmisi video. Dengan 

perkembangan ini maka kapasitas dan kompleksitas yang mendukung layanan 

dari berbagai kecepatan bit dan juga manajemen jaringan untuk mendukung 

mobilitas dan fleksibilitasnya harus meningkat secara dramatis. 

  Dari berbagai teknologi yang ada, teknologi CDMA (Code Division 

Multipel Access) merupakan calon terkuat yang dikembangkan dalam 

mengakomodasi perkembangan tersebut. Berbagai proposal untuk calon yang 

akan digunakan untuk sistem komunikasi bergerak generasi ke 3 telah diajukan 
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oleh beberapa negara, yang semuanya berbasis teknologi CDMA. Dari berbagai 

proposal tersebut, calon yang paling terkuat adalah teknologi berbasis WCDMA 

yang dikembangkan oleh Jepang. 

WCDMA merupakan suatu teknologi modulasi dan metode akses jamak 

yang bekerja berdasarkan teknologi spread spectrum, khususnya Direct Sequence 

Spread Spectrum, seperti halnya teknologi sebelumnya yaitu CDMA. Dengan 

teknologi ini, sinyal informasi ditransmisikan melalui bidang frekuensi yang jauh 

lebih lebar dari bidang frekuensi sinyal informasi, atau dengan kata lain sinyal 

informasi ditransmisikan dengan melalui proses penebaran sinyal informasi oleh 

kode penebar kedalam bidang frekuensi yang lebar. Perbedaan dengan teknologi 

sebelumnya khususnya Narrowband CDMA salah satunya adalah terletak pada 

kecepatan kode penebar, dimana NCDMA sebesar  1,23 Mbps dan WCDMA 

sebesar 5-20 Mbps. WCDMA didasarkan pada teknologi dengan kecepatan chip 

4,096 Mcps dan memberikan lebar setiap kanalnya hingga 5 MHz. 

 Dalam kaitannya dengan komunikasi bergerak selular, WCDMA sebagai 

platform layanan komunikasi bergerak generasi ketiga dapat mendukung dua jenis 

teknik penyambungan yaitu packet switched dan circuit  switched seperti internet 

(dengan dukungan IP) dan sambungan telepon standar. Sejak awal, WCDMA 

didisain untuk layanan data kecepatan tinggi seperti packet data dari kecepatan 

384 kbps pada kondisi bergerak atau area yang luas hingga 2 Mbps pada kondisi 

stasioner atau lokal. Teknologi WCDMA memungkinkan user untuk mengakses 

layanan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Sebagai gambaran bahwa 

dengan teknologi WCDMA, seorang user dapat mengadakan sambungan 

pembicaraan (voice call) dengan lawan bicaranya melalui mobile terminal dan 

pada saat yang bersamaan ia juga dapat mengakses database jarak jauh atau 

menerima e-mail pada terminal yang sama. 
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BAB III 

PERANCANGAN MOBILE DOCTOR 

 

3.1 Identifikasi Kebutuhan 

Untuk membantu dalam perancangan software  ini maka perlu adanya 

identifikasi kebutuhan terhadap alat yang akan dibuat, antara lain:  

1. Perlunya software  J2ME sebagai software  untuk membuat program 

utama. 

2. Perlunya software  database  sebagai software  untuk menampung data-

data pasien. 

3. Perlunya hardware  pendukung sebagai pengengendali utama. 

4. Perlunya web hosting  sebagai server agar dapat di akses oleh semua 

orang. 

 

3.2 Analisa Kebutuhan 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan yang ada, maka diperoleh beberapa 

analisis kebutuhan terhadap software  yang akan dibuat dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. Komputer dengan spesikasi: 

a. Intel Core 2 Duo Prosessor T6600 

b. RAM 1 GB 

c. Harddisk 160 GB 

d. VGA card 512 MB 

2. Software  J2ME yang akan di gunakan adalah NetBeans IDE  

3. Software  database  yang akan di gunakan adalah Xampp 

4. Pembelian web hosting  sebagai server database . 

5. Telepon seluler yang di gunakan adalah Nokia 6120c, berikut 

spesifikasinya: 

a. Frekuensi Operasi 

1. EGSM 850/900/1800/1900 



31 

 

 

 
 

2. WCDMA/HSDPA 850/2100 

b. Konektivitas 

1. Bluetooth versi 2.0 (Akses SIM, headset dan handsfree, profil 

A2DP). 

2. Mini USB berkecepatan penuh. 

3. Sinkronisasi lokal dengan PC menggunakan software Nokia PC 

suite. 

c. Browser 

1. DTM kelas 11 (untuk panggilan suara yang simultan dan browsing 

internet melalui EGDE) 

2. OMA (Open Mobile Alliance) DRM (Digital Rights Management) 

2.0 untuk download konten dengan aman. 

3. WCDMA, UP, dan DL kecepatan bit sampai 384 kb/detik 

d. Transfer data 

1. EDGE/GPRS multi-slot kelas 32 

2. Memungkinkan transfer modus off-line melalui bluetooth. 

 

3.3 Metode Perancangan  

Proses dalam membuat aplikasi ini memerlukan suatu konsep yang 

merupakan bagian-bagian dalam pembuatan aplikasi mobile doctor , terutama 

konsep bagian-bagian dari aplikasi yang harus dipenuhi sehingga rancang bangun 

dari aplikasi dapat terpenuhi seluruhnya.  Aplikasi ini adalah satu piranti yang di 

gunakan untuk melakukan pemeriksana ke dokter tanpa harus bertatap muka 

secara langsung, dalam aplikasi ini penulis membuat semacam software  yang 

nantinya dapat di pasang di semua telepon seluler dan dapat di melakukan 

konsultasi ke pada dokter secara online. Dalam perancangan ini, program yang di 

gunakan adalah J2ME sebagai bahasa pemrograman, dimana program ini adalah 

pengembangan yang didesain untuk meletakkan perangkat lunak Java pada telepo 

seluler berserta perangkat pendukungnya. MIDP adalah spesifikasi untuk sebuah 

profil J2ME, sedangkan Untuk hardware mengunakan telepon seluler Nokia 

6120c. 
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Berikut diagram alir perancangan aplikasi mobile doctor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart aplikasi mobile doctor 
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3.4 Langkah Pembuatan Aplikasi 

3.4.1 Instalasi Netbeans IDE 6.5.1 

Sebelum meng-instal Netbeans IDE 6.5.1 harus menginstal paket JDK 

(Java Development Kit) terlebih dahulu. Netbeans IDE berguna untuk 

membangun aplikasi Java (salah satunya). Cara instalnya adalah sebagai berikut: 

a. Instal JDK  

 

Gambar 3.2 Icon JDK dan Netbeans 6.5.1 

b. Klik 2x Installer Netbeans IDE, sehingga muncul form configuring installer. 

 

Gambar 3.3 Tampilan memulai instal Netbeans IDE 

c. Pilih paket program yang akan diinstal dengan cara klik tombol customize... 

(sudah diset otomatis semua paket diinstal). Klik Next. 
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Gambar 3.4 Instalasi NetBeans IDE 6.5.1 

d. Beri tanda centang pada I accept the terms in the license agreement. Klik Next.  

 

Gambar 3.5 Menyutujui instalasi NetBeans IDE 6.5.1 pada komputer 

e. Tentukan lokasi instalasi GlashFish (sudah diset otomatis), GlashFish berguna 

agar sewaktu menjalankan aplikasi  desktop dibuat nantinya menggunakan 

web browser. 
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Gambar 3.6. Menentukan lokasi instalasi GlashFish  

f. Pada form summary akan ditampilkan informasi mengenai instalasi Netbeans 

IDE yang akan dilakukan. Klik instal. 

 

Gambar 3.7 Tampilan informasi mengenai instalasi Netbeans IDE 

g. Instalasi telah sukses dilakukan. Klik finish. 
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Gambar 3.8 Proses instalasi NetBeans IDE telah selesai 

3.4.2 Instalasi Xampp (Mengkonfigurasi PC menjadi “server Web”-(lokal)) 

Perlu diingat bahwa Xampp memang bisa berfungsi sebagai web server. 

Tetapi jangan menggunakan Xampp untuk web server yang benar-benar online di 

internet, sekuritinya belum memadahi untuk itu. Jadi Xampp hanya untuk di-instal 

di PC lokal, bukan dikoneksikan dengan internet. 

Isi paket Xampp versi 1.7.2 untuk Windows: 

a. Apache 2.2.12 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8k 

b. MySQL 5.1.37 + PBXT engine 

c. PHP 5.3.0 

d. phpMyAdmin 3.2.0.1 

e. Webalizer 2.21-02 + GeoIP lite 

f. FileZilla FTP Server 0.9.32 

g. msmtp 1.4.17 

Panduan instalasi Xampp 

Dapat pula mendownload Xampp versi Windowsnya di alamat  

http://www.apachefriends.org. Versi terbaru bisa di download di link berikut       (jika 

terbit versi terbarunya, link dibawah ini akan hilang/diubah. 

http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.7.2.exe Sesuai 
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anjuran penyedia Xampp, untuk pengguna baru disarankan memakai Xampp basis 

package.  

Berikut cara instal Xampp. 

1. Klik dua-kali file Xampp yang telah di download (contoh yang dipakai di 

sini adalah xampp-win32-1.7.0-installer.exe, yaitu Xampp versi 1.7.0). 

Bila didapati versi Xampp yang lebih baru, cara instalasi kemungkinan 

masih sama.  

 

Gambar 3.9 Logo Xampp 

2. Berikutnya klik saja [OK] untuk pilihan bahasa, English. 

 

Gambar 3.10. Menu bahasa dalam intalasi Xampp 

3. Klik [Next] pada jendela setup wizard yang muncul. 

4. Berikutnya diminta memilih folder tempat Xampp dipasang. Untuk 

mudahnya pilih saja di c:\, seperti default-nya dan klik [Next]. 

5. Pada jendela yang muncul berikutnya, klik saja [Install], dimana shortcut 

untuk menjalankan Xampp akan ada di desktop dan di menu start. 

6. Tunggu beberapa menit sementara Xampp diinstal. 
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Gambar 3.11 Proses instalsi Xampp 

7. Klik [Finish] setelah Xampp selesai diinstal. 

8. Selanjutnya akan didapati tawaran, apakah akan menjalankan Xampp 

control panel sekarang atau lain kali. Klik [Yes] bila akan 

menjalankannya. 

9. Setiap kali akan mengelola situs web di PC local. Menjalankan Xampp 

berarti memfungsikan PC Anda sebagai web server, untuk 

menjalankannya, klik ikon Xampp dan akan dihadapkan pada Xampp 

control panel. 

 

Gambar 3.12 Control panel xampp dalam kondisi mati 
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10. Klik [Start] masing-masing untuk Apache dan MySql, sehingga muncul 

tanda Running untuk keduanya. PC lokal Anda kini sudah menjadi server 

web lokal. 

 

Gambar 3.13. Control panel xampp dalam kondisi aktif 

11. Selanjutnya membuka browser dan mengetikan alamat: http://localhost. 

Bila muncul tampilan seperti di bawah ini, berarti PC anda sudah 

berfungsi sebagai server web.  

 

Gambar 3.14 Xampp dijalankan di browser 
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12. Tutup browser untuk menutup tampilan di atas. Untuk menonaktifkan 

server lokal, keluar dari Xampp control panel. Caranya, pada Xampp 

control panel, klik [stop] pada masing-masing [Apache] dan [MySql], lalu 

tutup jendela kontrol panel (klik X pada pojok kanan atas). 

 

Gambar 3.15 Tool untuk membuat database  

 

3.5 Perancangan Sistem 

3.5.1 Perancangan arsitektur 

Aplikasi yang di rancang adalah sebuah aplikasi Java yang terpasang di 

telepon seluler yang terkoneksi dengan internet dan dapat di akses dari manapun 

melalui jaringan GPRS. Aplikasi ini di namakan aplikasi mobile doctor untuk 

layanan medis yang mana aplikasi ini di peruntukan untuk kalangan masyarakat 

luas, untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan khususnya pemeriksaan 

penyakit jantung secara langsung, tetapi tidak harus bertatap muka dengan dokter 

yang bersangkutan. 

Aplikasi ini berisi konten-konten yang akan memudahkan pasien untuk 

melakukan konsultasi secara online maupun konsultasi offline. Salah satu menu 

yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu dapat melakukan konsultasi secara online 

yaitu “start chatting” dimana pasien dan dokter dapat melakukan konsultasi secara 

langsung melalui proses pengiriman pesan langsung. Sedangkan menu untuk 
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melakukan konsultasi secara offline adalah pasien dapat melihat data-data pribadi 

tentang kesehatan nya serta saran-saran dari dokter. Sedangkan menu-menu yang 

lain merupakan menu penunjang saja di antaranya menu “tentang mobile doctor” 

berisi tentang cara pengunaan aplikasi mobile doctor ini, menu “profil doctor” 

berisi tentang data pribadi pokter itu sendiri , menu “tentang penyakit Jantung” 

yaitu berisi tentang pengertian dari penyakit jantung itu sendiri serta cara 

pencegahannya. Aplikasi mobile doctor ini di ilustrasikan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.16. Ilustrasi arsitektur jaringan dengan J2ME 

 

3.5.2 Perancangan aplikasi mobile doctor 

Perancangan aplikasi mobile ini di kerjakan di program NetBeans dengan 

menggunakan project mobile application dan mengunakan VisualMidlet agar 

lebih mudah mengimplementasikannya. Berikut menu-menu yang sudah di buat. 
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Gambar 3.17 Diagram blok aplikasi mobile doctor 

 

Gambar 3.18. Tampilan login/sign in 
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1. Login 

Tampilan ini akan muncul setelah splash screen dan pasien diharuskan 

memasukan username dan password untuk dapat melanjutkan aplikasi ini. 

2. Navigasi mobile doctor 

Form ini adalah menu yang ada di aplikasi mobile doctor. 

 

Gambar 3.19 Tampilan main menu 

3. Start chatting 

Pada tampilan ini asien akan melakukan chatting dengan dokter dan hasil 

percakapan tersebut akan disimpan ke dalam database. 

 

Gambar 3.20 Tampilan form chatting  
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4. Data pasien 

Form ini akan menampilkan dua pilihan yaitu data pribadi pasien dan form 

hasil konsultasi terakhir. Data pasien merupakan data pribadi pasien, seperti 

nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya, sedangkan form hasil konsultasi 

terakhir berisi data-data konsultasi terakhir dengan dokter. 

 

Gambar 3.21 Tampilan form data pribadi 

5. Profil dokter 

Form ini berisi tentang profil dokter, sehingga pasien dapat mengetahui 

latar belakang dari dokter yang bersangkutan. 

 

Gambar 3.22 Tampilan form profil dokter 
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6. Tentang penyakit Jantung 

Form ini merupakan pengertian dari penyakit jantung itu sendiri, terdapat 

beberapa pilihan yang berisi keterangan lebih lanjut tentang penyakit jantung. 

 

Gambar 3.23 Tampilan form tentang penyakit jantung 

7. Tentang mobile doctor 

Pada form ini berisi tentang cara penggunaan aplikasi ini lebih lanjut. 

 

Gambar 3.24 Tampilan form mobile doctor help 

8. Logout 

Form ini merupakan form untuk logout dan keluar dari aplikasi. 
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Gambar 3.25. Tampilan form exit 

 

3.5.3 Perancangan database  

Perancangan database  ini di perlukan untuk menyimpan data-data pasien 

diantaranya adalah data informasi pasien, data rekam medik pasien dan data 

penyimpanan untuk hasil chatting. Database ini di akses mengunakan PHP. 

Pembuatan database  ini menggunakan php MyAdmin pada program Xampp. 

1. Database  pasien 

Merupakan kumpulan data-data pribadi pasien, yang terdiri dari nama, alamat, 

tanggal lahir, username serta password agar dapat melakukan koneksi pada 

aplikasi ini. 

2. Database  rekam medik 

Database  ini berisi tentang data-data rekam medik pasien, meliputi nama 

pasien, usia, tanggal pemeriksaan, diagnosa penyakit dan keterangan. 

3. Database  penyimpanan pesan saat chatting 

Database  ini berisi tentang data-data percakapan antara pasien dan dokter saat 

melakukan chatting.  

4. Database  admin 

Database  ini menyimpan semua database admin untuk bisa mengakses web 

database. 
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3.5.4 Perancangan halaman web admin 

Halaman web admin adalah halaman web yang digunakan untuk 

memanipulasi data. Halaman admin dikeleola oleh administrator yang mempunyai 

hak melakukan menambahan data, penghapusan data dan atau mengedit data. 

Perancangan web admin ini meliputi: 

a. Halaman login 

 Merupakan halaman saat akan memasuki halaman utama, untuk dapat meng 

akses database. 

b. Halaman admin 

 Berisi data-data nama admin dan password yang dapat mengakses database. 

c. Halaman menu 

 Merupakan halaman utama, untuk dapat mengkases ke berbagai menu yang 

terdapat dalam web database  ini. 

d. Halaman  data pasien 

 Merupakan halaman mengenai data pasien.  

e. Halaman rekam medik 

 Merupakan halaman tentang riwayat penyakit pesien 

f. Halaman data chatting 

 Merupakan halaman yang berisi pesan saat pasien dan dokter melakukan 

chatting. 

g. Halaman hasil konsultasi 

 Merupakan halaman hasil konsultasi terakhir antara pasien dan dokter. 



48 

 

 

 
 

 

Gambar 3.26 Diagram blok perancangan web admin 
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BAB IV 

HASIL IMPLEMENTASI MOBILE DOCTOR 

 

4.1 Hasil 

Implementasi sistem merupakan tahap akhir dari proses desain sistem yang 

telah di buat. Implementasi mencakup pengujian hasil dari sistem yang telah di 

buat. Tampilan yang di hasilkan di bagi menjadi dua bagian yaitu tampilan pada 

telepon seluler dan tampilan pada web admin.  

 

4.1.1 Aplikasi mobile doctor pada telepon seluler  

Aplikasi mobile doctor ini menggunakan emulator yang ada pada 

NetBeans untuk menguji aplikasi yang telah di buat. Aplikasi ini sudah bisa di 

akses pada telepon seluler Nokia 6120c. 

 

4.1.2 Aplikasi web admin 

Aplikasi web admin ini merupakan server  atau administrator yang 

bertujuan untuk mengubah data, baik untuk menambahkan maupun untuk 

menghapus data pasien. Pada penelitian ini penulis menggunakan domain dengan 

alamat sebagai berikut http://www.mobiledoctor.webuda.com untuk menguji 

aplikasi yang sudah di buat. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Implementasi sistem 

Hasil dari sistem yang telah di buat adalah sebuah aplikasi mobile mobile 

doctor yang cukup interaktif karena mengunakan arsitektur client server . Dimana 

aplikasi client dapat mengakses data pada server  atau host di tempat tertentu. 

Server menerima permintaan dari client, memproses permintaan dan 

mengembalikan hasilnya kepada client yang member permintaan tadi. Sedangkan 

client adalah suatu program yang meminta pelayanan dari server  dan menunggu 

tanggapan dari server.  
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Spesifikasi pekerjaan server: 

a. Satu server dapat menerima permintaan dari banyak client (multiserver). 

b. Server  dapat menolak jika proses pengisian data (login) tidak sesuai. 

c. Server  dapat meng-update data yang di lakukan oleh admin di mana saja. 

Spesifikasi yang di lakukan client: 

a. Client mengakses data/konten yang ada pada database. 

 

4.2.2  Implementasi program mobile doctor 

Aplikasi mobile doctor ini diimplementasikan dengan mengunakan 

pemrograman Java 2 Microedition (J2ME) dan di koneksikan dengan PHP, serta 

MySQL sebagai databasenya. Pada tahap implementasi ini diharapkan sistem 

yang telah dirancang siap untuk dioprasikan pada keadaan yang sebenarnya 

sehingga dapat di ketahui apakah sistem berjalan dengan lanncar atau masih perlu 

adanya perbaikan. Pada pengujian aplikasi ini menggunakan handphone  nokia 

6120c yang menggunakan kartu GSM sebagai provaider-nya. 

Berikut spesifikasi telepon seluler Nokia 6120c. 

1. Frekuensi operasi 

a.  EGSM 850/900/1800/1900 

b.  WCDMA/HSDPA 850/2100 

2. Layar 

a.  Layar utama: QVGA, TFT, 16 juta true color, 320 x 240 piksel, 2 inci 

3. Antarmuka pengguna 

a.  Software  S60 pada Symbian OS 

b. Siaga aktif 

c.  Keylock otomatis 

4. Konektivitas 

a. Bluetooth versi 2.0 (Akses SIM, headset dan handsfree, profil A2DP) 

b. Mini USB berkecepatan penuh dengan kelas penyimpanan massa 

c. Sinkronisasi lokal dengan PC menggunakan Nokia PC Suite 

5. Browser 
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a.  DTM Kelas 11 (untuk panggilan suara yang simultan dan browsing 

internet melalui EGDE) 

b.  OMA (Open Mobile Alliance) DRM (Digital Rights Management) 2.0 

untuk download konten yang aman. 

c. WCDMA, UP, dan DL kecepatan bit sampai 384 kbit/detik 

6. Transfer Data 

a. EDGE/GPRS multi-slot kelas 32 

b. Memungkinkan transfer modus off-line melalui bluetooth  

 

Gambar 4.1 Telepon seluler Nokia 6120c 

4.4.2.1 Tampilan aplikasi pada Nokia 6120 c 

a. Login 

Tampilan ini akan muncul setelah splash screen dan pasien diharuskan 

memasukan username dan password untuk dapat melanjutkan aplikasi ini. 
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Gambar 4.2 Tampilan log in/sign in 

b. Menu utama mobile doctor 

Konten ini merupakan menu utama pada aplikasi mobile doctor, pasien 

dapat memilih beberapa menu. 

 

Gambar 4.3 Tampilan main menu 

c. Data pasien 

Form  ini akan menampilkan dua pilihan yaitu data pribadi pasien dan 

form  hasil konsultasi terakhir. Data pasien merupakan data pribadi pasien, 

seperti nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya, sedangkan form  hasil 

konsultasi terakhir berisi data-data konsultasi terakhir dengan dokter. 
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Gambar 4.4 Tampilan form  data pribadi 

d. Profil dokter 

Form  ini berisi tentang profil dokter, sehingga pasien dapat mengetahui 

latar belakang dari dokter yang bersangkutan. 

 

Gambar 4.5 Tampilan form  profil dokter 

e. Tentang penyakit jantung 

Form  ini merupakan pengertian dari penyakit Jantung itu sendiri, terdapat 

beberapa pilihan yang berisi keterangan lebih lanjut tentang penyakit 

Jantung. 
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Gambar 4.6  Tampilan form  tentang penyakit jantung 

f. Tentang mobile doctor 

Pada form  ini berisi tentang cara penggunaan aplikasi ini lebih lanjut. 

 

Gambar 4.7  Tampilan form  mobile doctor help 

g. Logout 

Form  ini merupakan form  untuk logout dan keluar dari Aplikasi 
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Gambar 4.8  Tampilan form  exit 

 

4.2.3 Implementasi web database 

Pada pembuatan web database aplikasi mobile doctor ini penulis 

mendaftarkan web ke hosting http://www.mobiledoctor.webuda.com/. Berikut hasil 

tampilan implementasi web database aplikasi mobile doctor. 

a. Halaman admin login 

 

Gambar 4.9 Tampilan login web database  
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b. Rancangan halaman admin menu 

 

Gambar 4.10 Tampilan menu web database 

c. Rancangan halaman data admin 

 

Gambar 4.11 Halaman data admin 
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d. Rancangan halaman data chatting 

 

Gambar 4.12 Halaman data chatting 

e. Rancangan halaman data pasien 

 

Gambar 4.13 Halaman data pasien 
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f. Rancangan halaman data rekam medik 

 

Gambar 4.14 Halaman data rekam medik 
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