
BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Komunikasi 

Terminologi komunikasi berasal dari bahasa latin yakni communico yang 

artinya membagi, dan communis yang berarti membangun kebersamaan antara 

dua orang atau lebih (Cangara, 2016). Komunikasi menurut Theodorson & 

Theodorson, merupakan kegiatan transmisi informasi, ide-ide, sikap atau 

pernyataan emosional dari satu orang atau kelompok yang disampaikan ke pihak 

lain, terutama melalui simbol-simbol tertentu (Rosady, 2003). Komunikasi terjadi 

jika ada: (1) Sumber komunikasi; (2) Pesan atau informasi yang akan 

disampaikan; (3) Media yang digunakan untuk menyampaikan; (4) Penerima; dan 

(5) Umpan balik yang akan mendatangkan efek untuk seseorang atau kelompok 

(Cangara, 2016). 

Komunikasi menjadi kebutuhan primer yang wajib ada bagi sebagian 

orang dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari setiap individu, instansi 

pendidikan, instansi pemerintahan, bahkan dalam melakukan perdagangan 

ataupun bisnis membutuhkan komunikasi yang cepat tepat dan efisien (Nurkholis, 

2016). 

2.2 VoIP 

Teknologi VoIP merupakan suatu teknologi yang mengirimkan paket suara 

melalui jaringan IP (Eko, 2012). VoIP dikenal juga sebagai internet telephony, ip 

telephony atau digital phone proses pengiriman suara menggunakan IP sehingga 

bisa digunakan untuk percakapan jarak jauh melalui media internet, sedangkan 

penggunaan VoIP dengan jumlah bandwith yang sangat besar bisa dimanfaatkan 

untuk video conference (Wahyu, 2017). Jaringan internet protocol, merupakan 

jaringan komunikasi data yang berbasis packet-switch, sehingga dalam 

berkomunikasi menggunakan VoIP berarti menggunakan jaringan internet untuk 

melakukan komunikasi. Untuk membangun suatu jaringan VoIP dapat digunakan 

protokol  SIP maupun H. 323. SIP merupakan suatu signaling protocol pada layer 
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aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu 

sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna, seperti layaknya 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP). SIP merupakan client-server protocol yang 

menggunakan model transaksi request dan response (Yuniati, 2014). H. 323 

adalah salah satu dari rekomendasi International Telecommunications Union-

Telecommunications (ITU-T). H. 323 merupakan standar yang menentukan 

komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi 

multimedia. 

Perbedaan SIP dengan H. 323 yang dijelaskan dalam jurnal Yetti, 2014, 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Protocol H. 323 dan SIP 

Kriteria H. 323 SIP 

Kompleksitas Sangat Kompleks Sederhana 

Jumlah transfer sinyal Banyak Sedikit 

Debugging Harus menambahkan tools 

jika protocol diperluas 

Tools sederhana 

Perluasan Bisa diperluas Mudah diperluas 

Perluasan oleh user ASN. 1 -- Rumit Teks--Mudah 

Elemen yang harus 

diperhatikan statenya 

Client, GK, MCU, GW, 

UA, Proxy 

- 

Pemakaian prosesor Overhead besar Overhead kecil 

Feature telefoni Kuat Kuat 

Aplikasi di host Rumit Sederhana 

Ukuran kode Besar Kecil 

Pemakaian memori 

dinamis 

Besar Kecil hingga sedang 

(Sumber: Yuniati, 2014) 

2.3 SIP 

Menurut (Altoberi, 2014) SIP adalah peer-to-peer signaling protokol, 

dikembangkan oleh IETF, yang mengizinkan end-point-nya untuk memulai dan 

mengakhiri sesi komunikasi. Protokol ini didefinisikan pada RFC2543 dan 
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menyertakan protokol lain yang dikembangkan Internet Engineering Task Force 

(IETF), mencakup HTTP yang diuraikan pada RFC 2068, Simple Mail Transfer 

Protocol (SMTP) yang diuraikan pada RFC2821, dan Session Description 

Protocol (SDP) yang diuraikan pada RFC2327. SIP bukanlah protokol yang 

membawa paket data voice atau video. Dalam implementasi VoIP, protokol yang 

dijadikan sebagai media transfer adalah Real Time Protocol (RTP). SIP 

menggunakan protokol  User Datagram Protocol (UDP) pada port 5060, 

sedangkan RTP menggunakan protokol UDP dengan port yang dinamis. 

SIP merupakan suatu signaling protocol pada layer aplikasi yang 

berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi 

multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna, seperti layaknya 

HTTP, SIP merupakan client-server protocol yang menggunakan model transaksi 

request dan response (Yuniati, 2014). SIP client menggunakan port 5060 untuk 

berhubungan dengan SIP server dan SIP endpoint lainnya (Wahyuddin, 2009). 

SIP digunakan untuk persinyalan, transportasi data media tetap menggunakan 

RTP. SIP menggunakan struktur protocol yang sederhana, sehingga operasinya 

cepat dan fleksibel. SIP invitations digunakan untuk membuat suatu sesi 

komunikasi. SIP juga mendukung mobilitas user dengan cara meneruskan request 

ke lokasi user saat itu. SIP juga dapat digunakan untuk membuat panggilan 

multiparty dengan menggunakan Multipoint Control Unit (MCU). Internet 

Telephony Gateway (ITG) yang terhubung ke PSTN dapat juga menggunakan SIP 

sebagai set up call untuk berkomunikasi (Wahyuddin, 2009). 

2.4 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

Linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang 

baru  yang membuat piranti lunak untuk ponsel atau smartphone. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah open handset alliance, konsorsium dari 34 

perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, 
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HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia (Murtiwiyati et al, 

2013). 

 

 

Secara garis besar, arsitektur android dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Arsitektur Android 

No. Arsitektur Android Keterangan 

1. Applications dan Widgets 

Layer dimana berhubungan dengan aplikasi saja, 

dimana biasanya download aplikasi dijalankan 

kemudian dilakukan instalasi dan jalankan 

aplikasi tersebut. 

2. Applications Frameworks 

Layer dimana para pembuat aplikasi melakukan 

pengembangan atau pembuatan aplikasi yang 

akan dijalankan di sistem operasi Android, karena 

pada layer inilah aplikasi dapat dirancang dan 

dibuat seperti contect-providers yang berupa sms 

dan panggilan telepon. 

3. Libraries 

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 dan SSL. 

4. Android Run Time 

Layer yang membuat aplikasi android dapat 

dijalankan dimana dalam prosesnya menggunakan 

implementasi Linux. 

5. Linux Kernel 

Layer dimana inti dari sistem operasi dari 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. 

(Sumber: Murtiwiyati et al, 2013) 
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Sistem informasi komunikasi Puskesmas Dangung-Dangung dibuat 

menggunakan Android Studio. Android Studio merupakan pembaharuan IDE dari 

Eclipse yaitu versi IDE yang sebelumnya. Saat ini, Android Studio sudah 

dilengkapi dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan. 

2.5 RAD 

RAD merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi android (android mobile development). Menurut James 

Martin RAD yaitu pengembangan siklus yang dirancang yang dapat memberikan 

pengembangan yang jauh lebih cepat dan hasil yang lebih berkualitas tinggi dari 

pada yang dicapai dengan siklus hidup tradisional. RAD atau pengembangan 

aplikasi cepat, dikemukakan oleh Kendall adalah pendekatan berorientasi objek 

untuk pengembangan sistem yang meliputi metode pengembangan serta perangkat 

lunak. Kendal dan Kendall melihat RAD sebagai metodologi pengembangan 

sistem yang berusaha untuk mengatasi perubahan persyaratan kebutuhan user 

(Djafar, 2014). 

Metode pengembangan aplikasi perangkat lunak ini terdiri dari 4 tahapan 

yaitu requirements planning phase, user design phase, construction phase dan 

cotuver phase (Muharom, 2013). Metode RAD merupakan pengembangan suatu 

sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. Untuk pengembangan suatu 

sistem informasi yang normal membutuhkan waktu minimal 180 hari. Namun 

dengan metode RAD suatu sistem dapat diselesaikan hanya dalam waktu 60-90 

hari (Kosasi, 2015). 

Perancangan sistem merupakan tahapan setelah dilakukan kegiatan analisis 

yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa 

penggambaran, perencanaan, sketsa. Perancangan sistem informasi komunikasi 

puskesmas berbasis android ini menggunakan metode RAD, tahapan dari metode 

ini ada 4. Tahapan-tahapan perancangan sistem bisa dilihat dari Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Tahapan-Tahapan RAD 

No. Tahapan Keterangan 

1 
Requirements Phase 

Requirements phase merupakan proses 

melakukan pengumpulan bahan atau data yang 

sesuai dengan penelitian yang akan 

dibuat/dikembangkan. 

2 
User Design 

Perancangan sistem menggunakan use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, 

deployment diagram, dan class diagram. 

3 
Contruction Phase 

Contruction Phase merupakan tahapan proses 

membangun aplikasi dengan 

mengimplementasikan hasil dari tahapan user 

design phase kedalam bahasa pemograman 

yang dipakai. 

4 
Cotuver Phase 

Cotuver phase merupakan tahapan proses 

pengujian aplikasi yang telah dibangun, yang 

mana pada penelitian ini proses pengujian 

menggunakan teknik blackbox testing dan user 

acceptance test. 

(Sumber: Muharom, 2013) 

2.6 PIECES 

PIECES merupakan praktek pembelajaran terbaik dan inisiatif 

pengembangan yang menyediakan suatu pendekatan untuk memahami dan 

meningkatkan perawatan bagi individu dengan kebutuhan yang kompleks fisik 

dan kognitif serta perubahan perilaku. PIECES memungkinkan dalam peningkatan 

perawatan bersama secara berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya 

manusia (Supriyatna, 2015).  
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Metode PIECES yang terdiri dari Performance, Information, Control, 

Efficiency, Service. Masing-masing kategori tersebut dapat dibagi lagi menjadi 

beberapa kriteria (Tullah, 2014). 

2.8.1 Performance  

Kinerja adalah suatu kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas 

dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Indikator-indikator yang 

dapat menunjukkan kinerja suatu sistem informasi dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Indikator Performace Sistem Informasi 

No. Indikator Performance Keterangan 

1. Throughput 
Sistem dinilai dari banyaknya kerja yang dilakukan 

pada beberapa periode waktu.  

2. Respon time 
Delay rata-rata antara transaksi dan respon dari 

transaksi tersebut. 

3. Audibilitas 
Kecocokan dimana keselarasan terhadap standar 

dapat diperiksa.  

4. Kelaziman komunikasi 
Tingkat dimana interface standar, protokol, dan 

bandwith digunakan.  

5. Kelengkapan 
Derajat dimana implementasi penuh dari fungsi yang 

diharapkan tercapai.  

6. Konsistensi 

Penggunaan desain dan teknik dokumentasi yang 

seragam pada keseluruhan proyek pengembangan 

perangkat lunak dengan toleransi kesalahan, yaitu 

kerusakan yang terjadi pada saat program mengalami 

kesalahan.  

(Sumber: Tullah, 2014) 

2.6.2 Information 

Informasi merupakan hal penting karena dengan informasi tersebut pihak 

manajemen dan user dapat melakukan langkah selanjutnya. Apabila kemampuan 

sistem informasi baik, maka user akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat 

waktu dan relevan sesuai dengan yang diharapkan.  
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Indikator yang dapat menunjukan informasi suatu sistem informasi yang 

akurat, tepat waktu dan relevan dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

 

Tabel 2.5 Indikator Information Sistem Informasi 

No. Indikator Information Keterangan 

1. Accuracy (akurat) 
Informasi yang dihasilkan memiliki ketepatan 

yang tinggi.  

2. Relevansi informasi 
Informasi yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan.  

3. Penyajian informasi 
Informasi disajikan dalam bentuk yang sesuai 

dan mudah diimplementasikan.  

4. Fleksibilitas data Informasi mudah disesuaikan dengan kebutuhan. 

(Sumber: Tullah, 2014) 

2.6.2 Economic  

Pemanfaatan biaya yang digunakan dari pemanfaatan informasi. 

Peningkatan terhadap kebutuhan informasi yang ekonomis dapat mempengaruhi 

pengendalian biaya dan peningkatan manfaat terhadap sistem informasi. Indikator 

economic sistem informasi dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Indikator Economic Sistem Informasi 

No. Indikator Economic Keterangan 

1. Reusabilitas 

Tingkat dimana sebuah program atau bagian dari 

program tersebut dapat digunakan kembali di 

dalam aplikasi yang lain. 

2. Sumber daya 

Jumlah sumber daya yang digunakan dalam 

pengembangan sistem, meliputi sumber daya 

manusia serta sumber daya ekonomi.  

(Sumber: Tullah, 2014) 
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2.6.3 Control  

Analisis ini digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisa 

berdasarkan pada segi integritas sistem, kemudahan akses, dan keamanan data. 

Indikator control sistem informasi dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

 

 

 

Tabel 2.7 Indikator Control Sistem Informasi 

No. Indikator Control Keterangan 

1. Integritas 

Tingkat dimana akses ke perangkat lunak atau 

data oleh orang yang tidak berhak dapat 

dikontrol. 

2. Keamanan 
Mempunyai mekanisme yang mengontrol atau 

melindungi program.  

(Sumber: Tullah, 2014) 

2.6.4 Efficiency  

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut dapat 

digunakan secara optimal. Operasi pada suatu perusahaan dikatakan efisien atau 

tidak biasanya didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan. Indikator efficiency sistem informasi dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Indikator Efficiency Sistem Informasi 

No. Indikator Efficiency Keterangan 

1. Usabilitas 

Usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input, dan 

mengintepretasikan output suatu program.  

2. Maintanabilitas 
Usaha yang diperlukan untuk mencari dan 

membetulkan kesalahan pada sebuah program. 

(Sumber: Tullah, 2014) 

2.6.5 Service  

Peningkatan pelayanan memperlihatkan kategori yang beragam. 

Peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi manajemen, user dan bagian lain 
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merupakan simbol kualitas dari suatu sistem informasi. Indikator service sistem 

informasi dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.9 Indikator Service Sistem Informasi 

No. Indikator Service Keterangan 

1. Akurasi Ketelitian komputasi dan control.   

2. Reliabilitas 
Tingkat dimana sebuah program dapat dipercaya 

melakukan fungsi yang diminta.  

3. Kesederhanaan 
Tingkat dimana sebuah program dapat dipahami 

tanpa kesukaran. 

(Sumber: Tullah, 2014) 

2.7 Balsamiq Mockups 

Balsamiq Mockups merupakan salah satu aplikasi untuk bembuat 

perancangan interface pada sebuah sistem atau aplikasi. Menurut website resmi 

Balsamiq. Balsamiq Mockups adalah alat wireframing cepat yang membantu 

bekerja lebih cepat dan lebih pintar. Balsamiq Mockups merupakan sebuah 

software yang digunakan untuk pembuatan desain atau prototyping dalam 

pembuatan tampilan user interface pada sebuah aplikasi. Dengan menggunakan 

Balsamiq mockup dimudahkan dalam pembuatan user interface karena Balsamiq 

mockup sudah menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat 

desain prototyping aplikasi yang akan dibuat (Walsh, 2017). 

2.8 Quality of Service (QOS) 

QoS dapat dikatakan sebagai suatu terminologi yang digunakan untuk 

mendefinisikan karakteristik suatu layanan (service) jaringan guna mengetahui 

seberapa baik kualitas dari layanan tersebut (Telesis, Alilied) (Setiawan, 2012). 
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QoS yang dianalisa berupa Delay, jitter, packet loss, dan Mean Opinion Score 

(MOS). 

Delay merupakan waktu tunda dalam suatu pemrosesan data, dimana 

untuk kualitas delay dikatakan baik apabila waktu tundanya hanya sekitar 0 – 150 

ms (Series, G, 2003). Pada jurnal Eko Budi Setiawan, 2012 menjelaskan ada 

beberapa delay yang dapat mengganggu kualitas suara dalam perancangan VoIP 

dapat dikelompokkan menjadi: 

1.  Terjadi akibat transmisi melalui jarak antara pengirim   dan penerima 

(Propagation delay).  

2.  Terjadi pada saat proses peletan bit kedalam circuit (Serialization delay). 

3.  Terjadi pada saat proses coding, compression, decompression serta 

decoding (Processiong delay).  

4.  Terjadi pada saat proses paketisasi digital voice sample (Packetization 

delay). 

5.  Terjadi akibat waktu tunggu paket sampai dilayani (Queuing delay).  

6.  Delay akibat adanya buffer untuk mengatasi jitter (Jitter Buffer). 

Jitter adalah perbedaan selang waktu kedatangan antar paket di terminal 

tujuan, atau dengan kata lain jitter merupakan variasi dari delay. Besarnya nilai 

jitter mengakibatkan rusaknya data yang diterima, baik itu berupa penerimaan 

yang terputus-putus atau hilangnya data akibat overlap dengan paket data yang 

lain. Banyak hal yang dapat menyebabkan jitter, diantaranya adalah peningkatan 

traffic secara tiba-tiba sehingga menyebabkan penyempitan bandwidth dan 

menimbulkan antrian. Untuk kualitas jitter dikatakan baik apabila waktunya 

hanya sekitar 0 – 20 ms (Setiawan, 2012). 

Packet loss yaitu jumlah paket yang hilang dalam suatu pengiriman paket 

data pada suatu jaringan. Beberapa penyebab terjadinya packet loss adalah adanya 

noise, collision dan congestion yang disebabkan oleh terjadinya antrian yang 

berlebihan dalam jaringan. Packet loss pada VoIP dikatakan baik apabila jumlah 

tingkatan paket yang hilang berkisar antara 0 s/d 0.5 % dari pengiriman data 

(Setiawan, 2012). 
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MOS, merupakan penilaian yang berhubungan dengan kualitas suara yang 

didengar pada ujung pesawat penerima. MOS memberikan penilaian kualitas 

suara dengan skala 1 sampai 5, dimana nilai 5 mempresentasikan kualitas suara 

yang paling baik dan 1 merupakan kualitas suara yang paling buruk (Setiawan, 

2012). Parameter delay dapat dilihat pada Tabel 2.10. 

 

Tabel 2.10 Parameter Delay Berdasarkan ITU-T G. 114 

Nilai Delay Kualitas 

0-150 ms Baik 

150-400 ms Cukup 

>400 ms Buruk 

(Sumber: Setiawan, 2012) 

Parameter jitter dapat dilihat pada Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Parameter Jitter 

Nilai Jitter Kualitas 

0-20 ms Baik 

20-50 ms Cukup 

>50 ms Buruk 

(Sumber: Setiawan, 2012) 

Parameter packet loss dapat dilihat pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12 Parameter Packet Loss 

Nilai Packet Loss Kualitas 

0-0,5 %  Sangat Baik 

0,5-1,5 % Baik 

>1,5 % Buruk 

(Sumber: Setiawan, 2012) 

Parameter MOS dapat dilihat pada Tabel 2.13. 

Tabel 2.13 Skala Penilaian MOS 

Nilai MOS Kualitas Percakapan 

5  Sangat Baik 

4 Baik 
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3 Cukup 

2 Kurang Baik 

1 Buruk 

(Sumber: Setiawan, 2012) 

2.9 Profil Puskesmas Dangung-Dangung 

Puskesmas  (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah salah satu organisasi 

kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat 

yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan  

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja dalam bentuk 

kegiatan pokok (Aldesra,dkk, 2017). Menurut Depkes (2004), puskesmas 

merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. 

Puskesmas yang ada di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Lima Puluh 

Kota terdapat 22 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota 

termasuk Puskesmas Dangung-Dangung. 

2.9.1 Sejarah Berdirinya Puskesmas Dangung-Dangung 

Puskesmas Dangung-Dangung berdiri pada tahun 1959 yang didirikan oleh 

“Dewan Benteng” saat itu puskesmas masih dalam bentuk ruang BP dan ruang   

KIA yang ditempati pada tahun 1960, tenaga medis yang bertugas pada saat itu 

ada tiga, yaitu: 

1. Mentari Liusakam. 

2. Mentari Ilyas Jamil. 

3. Bidan Yusliniar. 

Tahun 1972 Puskesmas Dangung-Dangung telah mempunyai dokter yang 

bertugas melayani pasien yaitu dr. Sarifuddin yang saat itu merangkap dua 

puskesmas sekaligus, yaitu Puskesmas Suliki dan Puskesmas Dangung-Dangung, 

tahun 1973 tenaga kesehatan dokter yaitu dr. Rusda Rustam, puskesmas berdiri di 

atas tanah yang dimiliki oleh datuk yang bernama Mangun. Lokasi pendirian 

Puskesmas Dangung-Dangung sesuai dengan tata ruang daerah menurut 

PERMENKES No. 75 Tahun 2014 (Aldesra,dkk, 2017). 
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2.9.2 Dangung-Dangung 

Dangung-Dangung ini terdapat beberapa data seperti data geografis, 

demografi, ketenagaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat. Berikut 

uraian dari data-data  dangung-Dangung dapat dilihat pada Tabel  2.14. 

Tabel 2.14 Data Dangung-Dangung 

Data Kategori Jumlah 

Geografi 

Luas wilayah 8670 Km
2
 

Kenagarian 4 Nagari 

Jorong 23 Jorong 

Demografi penduduk 

Penduduk 26.512 Jiwa 

Laki-laki 13.006 Jiwa 

Perempuan 13.506 Jiwa 

KK 6.628 KK 

Bayi 514 Jiwa 

Miskin 712 Jiwa 

Demografi Mata Pencarian 

PNS 3,9 % 

Pedagang 1,5 % 

Petani 54,1 % 

Buruh 10,3 % 

Kerja, dll 19,9 % 

Ketenagaan 

PNS 50 Orang 

TKS/honorer 13 Orang 

THL 3 Orang 

Sarana dan Prasarana 

Puskesmas 1 Unit 

Pustu 8 Unit 

Pokesri 12 Unit 

TK 2 Unit 

SD 30 Unit 

SLTP/sederajat 6 Unit 

SLTA/sederajat 2 Unit 
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Tabel 2.14 Data Dangung-Dangung (Lanjutan) 

Data Kategori Jumlah 

Peran serta masyarakat 

Posyandu 43 Unit 

Kader 215 Unit 

SD UKS 30 Unit 

(Sumber: Aldesra,dkk, 2017) 

2.9.3 Struktur Organisasi Puskesmas Dangung-Dangung 

Puskesmas Dangung-Dangung pada saat ini dipimpin oleh dr. Ratmi, 

struktur organisasi yang lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Kepala

dr. Ratmi 

Plh. Kasubbag TU

Susridawati R, A. Md, Keb

Kepegawaian

Ahmad Alfasito 
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2.10 Penelitian yang Terkait 

  Penelitian terkait ini diambil dari jurnal-jurnal yang terkait dengan topik 

yang diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait dapat dilihat 

pada Tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Penelitian Yang Terkait dan Kontribusi Peneliti 

No. Penelitian Hasil Kontribusi 

1. Optimasi jaringan 

local area network 

menggunakan VLAN 

dan VOIP. 

Oleh: Ari Purno 

Wahyu (2017). 

Dari hasil penelitian 

tersebut peneliti melakukan 

analisa terhadap jaringan 

LAN menggunakan VLAN 

yang hasilnya optimasinya 

bisa dan mudah 

diimplementasikan, 

jaringan lebih aman dan 

penggunaan VOIP sangat 

mendukung kerja dalam hal 

proses komunikasi. 

Kontribusi saya dengan 

penelitian tersebut adalah saya 

mencoba untuk melanjutkan 

saran dari peneliti yaitu 

penambahan device, dan saya 

melakukan penambahan pada 

jaringan yang digunakan yaitu 

menggunakan device SIP. 

2. Re-Engineering 

Campus-Wide 

Internet Telephony 

Using Voice Over 

Internet Protocol 

Oleh: Fransisca O. 

Oladipo, 

Christogonus C. 

Madu, Christopher 

C. Okoro (2015). 

Pada penelitian tersebut 

implementasi jaringan 

VOIP dipasang pada 

lingkungan kampus untuk 

mengganti jalur komunikasi 

desk protocol kampus, dan 

data service sehingga akses 

data lebih fleksible. 

Kontribusi saya terhadap 

penelitian tersebut adalah 

mengimplementasikan 

jaringan SIP dengan membuat 

aplikasi android untuk menjadi 

alat komunikasi di Puskesmas 

Dangung-Dangung. 

3. Analisa Quality of 

Service (QoS) Voice 

Over Internet 

Protocol (VOIP) 

dengan Protocol H. 

323 dan Session 

Intitation Protocol 

(SIP). 

Oleh: Eko Budi 

Setiawan (2012) 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah analisa dari 

QoS VOIP dengan Protocol 

H. 323 dan SIP, yang 

hasilnya mempunyai 

kelebihan dan kekurangan 

antara H. 323 dan SIP. 

 

Dari hasil analisa yang 

terdapat pada penelitian 

tersebut saya berkontribusi 

untuk membuat sistem 

informasi komunikasi 

puskesmas berbasis android 

menggunakan SIP. 

4. Aplikasi opensource 

multiplatform VOIP 

client menggunakan 

framework SIP 

berbasis javascript. 

Oleh: Muhammad 

Salman Abdul 

Qohar, Hafidudin, 

Dadan Nur 

Ramadhan (2015). 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah aplikasi 

VOIP client ini dapat 

digunakan untuk 

komunikasi suara, video, 

dan teks dengan akun SIP 

yang dapat berjalan pada 

smartphone android  

Kontribusi saya terhadap 

penelitian ini adalah membuat 

sistem informasi komunikasi 

puskesmas berbasis android 

menggunakan android studio 

versi. 2. 3. 2 dengan membuat 

SIP server dan SIP client. 
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Tabel 2.15 Penelitian yang terkait dan kontribusi peneliti (Lanjutan) 

No. Penelitian Hasil Kontribusi 

5. Implementasi 

infrasttructure as a 

service dengan 

eucalyptus dalam 

pembuatan voice 

over IP berbasis 

tribox di SMK 

Syubbanul Wathon 

Manggelang. 

Oleh: Muhammad 

Ridwan Nurkholis, 

Hendra Moko, Rico 

Agung Firmansyah 

(2016) 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah analisis 

yang telah dilakukan pada 

teknologi VOIP 

memberikan efisiensi 

dalam berkomunikasi tanpa 

perlu bertatap muka 

langsung dan juga VOIP 

tidak bergantung pada 

operator telekomunikasi 

karena bekerja pada 

protokol TCP/IP, dan 

penggunaan VOIP ini 

mempermudah guru untuk 

berkomunikasi dengan 

bagian UPT ketika terjadi 

masalah. 

Kontribusi saya terhadap 

penelitian ini adalah membuat 

sistem informasi komunikasi 

puskesmas menggunakan 

pengembangan dari VOIP 

yaitu menggunakan protokol 

SIP yang terdiri dari SIP 

server dan SIP client, dan 

sistem informasi akan dibuat 

berbasis android, gunanya 

untuk mempermudah 

komunikasi di Puskesmas 

Dangung-Dangung jika terjadi 

masalah. 

6. Implementasi IMS 

(IP Multimedia 

Subsystem) 

menggunakan 

protokol SIP (Session 

Initation Protocol) 

pada jaringan 

Fakultas Ilmu 

Terapan. 

Oleh: Rafki Altoberi, 

Giva Andrian 

Mutiara, Muh. Fahru 

Rizal (2014). 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah 

implementasi protokol SIP 

pada arsitektur IMS 

berjalan dengan baik, dapat 

bekerja di android, laptop, 

PC, dan hasil pengujian 

QoS berada pada kondisi 

baik. 

Melihat penelitian ini saya 

tertarik untuk 

mengimplementasikan 

protokol SIP dengan membuat 

sistem informasi komunikasi 

puskesmas berbasis android. 

Karena melihat dari hasil 

penelitian tersebut bahwa 

mengimplementasikan 

protokol SIP banyak 

manfaatnya. 

7. CallMeSmart: a 

VOIP softphone on 

android based 

mobile devices using 

SIP. 

Oleh: Solvoll Terje 

(2016) 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah 

CallMeSmart merupakan 

aplikasi untuk 

berkomunikasi di rumah 

sakit, gunanya untuk 

mempermudah dokter 

untuk berkomunikasi 

dengan perawat atau antar 

dokter lainya, 

memanfaatkan VOIP 

dengan device SIP supaya 

dokter tidak terganggu 

dengan panggilan lain 

kecuali IP yang terdaftar di 

aplikasi CallMeSmart saja 

yang bisa berkomunikasi. 

Berdasarkan penelitian ini saya 

berkontribusi untuk 

menyederhanakan aplikasi 

supaya lebih mudah digunakan 

oleh user dan juga menambah 

fitur aplikasi dengan adanya 

sharing file, dan juga bisa 

mengirim pesan. Sistem 

informasi yang akan dibuat 

buat berupa sistem informasi 

komunikasi puskesmas 

berbasis android. Studi kasus: 

Puskesmas Dangung-

Dangung. 
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Tabel 2.15 Penelitian yang terkait dan kontribusi peneliti (Lanjutan) 

No. Penelitian Hasil Kontribusi 

8. Implementasi VOIP 

computer to 

computer berbasis 

freeware 

menggunakan 

session initiation 

protocol 

Oleh: M. Iwan 

Wahyuddin (2009) 

Hasil dari penelitian ini 

adalah membangun suatu 

sistem VOIP berbasis 

freeware menggunakan SIP 

dapat beroperasi dengan 

baik serta memiliki kualitas 

suara yang cukup 

memuaskan yang memiliki 

nilai MOS dan R factor, 

yaitu 4,4 dan 93. 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan saya 

berkontribusi untuk membuat 

sistem informasi komunikasi 

puskesmas berbasis android 

dengan memanfaatkan 

protokol SIP. 

 

 

 

 


