
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat semakin

meningkat. Teknologi telah berperan penting untuk kehidupan sehari-hari dan

menjadi suatu kebutuhan di kehidupan bermasyarakat untuk menyediakan dan

memberi informasi yang cepat dan akurat. Dengan adanya teknologi, masyarakat

menjadi lebih mudah untuk mendapatkan dan berbagi informasi yang diinginkan.

Saat ini kemajuan teknologi khususnya internet, manfaatnya tidak hanya dirasakan

masyarakat dalam bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi,

bidang industri, bidang transportasi, bidang perbankan, tetapi juga pada bidang

kesehatan. Salah satu manfaat internet yang berguna di bidang kesehatan adalah

terciptanya Sistem Informasi Geografis.

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah bentuk sistem informasi yang

menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai

antarmuka. SIG tersusun atas konsep beberapa lapisan (layer) dan relasi.

Kemampuan dasar SIG yaitu mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti

query, menganalisisnya serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan

berdasarkan letak geografisnya (Prahasta, 2009). Sistem Informasi Geografis dapat

digunakan untuk mengetahui penyebaran lokasi- lokasi pusat pelayanan kesehatan

di suatu daerah.

Pusat pelayanan kesehatan sangat penting bagi suatu daerah, terlebih bagi

kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, Indonesia. kota ini

merupakan salah satu sentra ekonomi di bagian timur pulau Sumatra. kota

Pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 Km2 terdiri dari 12 (dua belas)

Kecamatan dan 58 Kelurahan. Penduduk kota Pekanbaru tahun 2014 berdasarkan

data dari BPS adalah berjumlah ± 1.052.570 jiwa, dengan kepadatan penduduk

1.665 Km2. kota Pekanbaru terletak antara garis 101,14’ – 101,34’ Bujur Timur dan

0,25’ – 0,45’ Lintang Utara dengan batas wilayah di antaranya sebelah utara

berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
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Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak (Dinkes Kota Pekanbaru, 2015).

Pada tahun 2001 dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan sesuai dengan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, Dinas Kesehatan TK II

Kotamadya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dinas

Kesehatan kota Pekanbaru merupakan suatu instansi pemerintah yang berperan

penting dalam pembangunan kesehatan di kota Pekanbaru dengan pembangunan

kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin,

pendayagunaan tenaga kesehatan, penanggulangan penyakit menular, gizi buruk

dan krisis kesehatan akibat bencana serta pelayanan didaerah kumuh perkotaan.

Musibah bisa datang kapan saja, dimana saja dan bagi siapa saja, salah

satunya masalah kesehatan. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya sakit pada

tubuh. Sebagai contoh sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang lokasinya bisa

dimana saja. Tercatat Kecelakaan lalu lintas mencapai 106.129 kasus pada tahun

2016, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 98.970

sebelumnya. Tercatat sebanyak 26.185 korban yang meninggal dunia, 22.558

korban luka berat dan 121.550 korban luka ringan dengan total kerugian sebesar

226.833 juta rupiah (bps.go.id, 2016). Pencatatan data fatalitas korban kecelakaan

lalu lintas jalan di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009, Pasal 233, yang menyatakan bahwa setiap kecelakaan wajib dicatat dalam

formulir data kecelakaan lalu lintas yang merupakan bagian data forensik. Data

kecelakaan lalu lintas tersebut harus dilengkapi dengan data yang berasal dari

rumah sakit, yang dikelola oleh Kepolisian Neraga Republik Indonesia, dan dapat

dimanfaatkan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

Selama tahun 2017, tidak kurang dari 179 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi

di pekanbaru. Dari jumlah tersebut, 73 orang korban diantaranya meninggal dunia.

Sedangkan yang mengalami luka berat sebanyak 91 orang, dan luka ringan

sebanyak 152 orang (pekanbaru.tribunnews.com, 2018). Situasi seperti itu

membuat perlunya penanganan yang cepat agar korban kecelakaan lalu lintas dapat

diselamatkan. Penanganan tersebut bisa berupa mencari alternatif tempat layanan

kesehatan yang terdekat dari tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
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Kesehatan sebagai hal penting yang menjadi tanggung jawab perorangan dan

pemerintah secara umum adalah sesuatu yang semestinya menjadi prioritas

bersama. Pusat layanan kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas, dan Klinik

menjadi tempat layanan masyarakat untuk melakukan pengobatan ataupun

peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit. Sebagai salah satu kota yang

relatif besar dan merupakan ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru mempunyai banyak

tempat pusat layanan kesehatan yang menjadi perhatian bagi masyarakat yang

mempunyai kepentingan dalam hal kesehatan dari dalam maupun luar daerahnya.

Adapun jumlah Rumah sakit sebanyak 30, Puskesmas sebanyak 21, dan Klinik

sebanyak 139. Pusat pelayanan kesehatan tersebut tersebar di 12 kecamatan yang

ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data-data di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi

peningkatan dalam hal kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu,

untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal memberikan pertolongan

cepat tanggap pada korban kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja,

maka dibutuhkan sebuah aplikasi mobile yang dapat membantu dan memberikan

informasi secara cepat dan akurat mengenai lokasi pusat pelayanan kesehatan yang

terdekat dari pengguna yaitu masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai

pusat pelayanan kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas dan Klinik.

Pada tahun 2014 sampai 2017 pengguna smartphone mencapai 112,6 juta

orang. Angka ini berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet di Indonesia

dengan peringkat ke-5 terbesar di dunia. Pada tahun 2018, diperkirakan sebanyak

3,6 miliar manusia di bumi akan mengakses internet setidaknya sekali tiap satu

bulan., dengan rata-rata aktifitas pengguna smartphone sekitar lebih dari 8 jam

setiap harinya, memanfaatkan smartphone untuk kepentingan dan situasi mendesak

dapat menjadikan solusi yang efektif salah satunya adalah langkah awal

penanganan masalah kecelakaan (kominfo.go.id, 2017). Untuk mempermudah

kondisi ini, maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui

dan mencari jalur ke tempat-tempat layanan kesehatan yang ada di kota Pekanbaru

menggunakan Location Based Service.
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Penelitian terkait yang membahas topik tentang layanan kesehatan

sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Isworo dkk (2012), dengan hasil

penelitiannya, Isworo dkk berhasil membuat Aplikasi Sistem Informasi  Penentuan

Rute Terdekat dan Lokasi Rumah sakit di Jawa Tengah  menggunakan platform

Android yang dapat mengetahui tentang letak lokasi rumah sakit berasuransi yang

terdekat dengan radius ≤ 5000 m dari keberadaan pengguna menggunakan koneksi

internet dengan LBS. Penelitian lainnya yang terkait dilakukan oleh Ragil dkk

(2013) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan sebuah

rancangan Aplikasi Location Based Service yang dapat mengakses google maps

untuk menampilkan peta lokasi, GPS (Global Positioning System) untuk

mengetahui posisi pengguna serta dapat menampilkan informasi yang berkaitan

dengan rumah sakit.

Untuk mempermudah dalam pencarian informasi lokasi pusat pelayanan

kesehatan secara cepat dan tepat sasaran, maka perlu adanya alat untuk menunjang

berbagai pelaksanaannya, seperti akses informasi berupa panduan terkait hal

tersebut. Panduan pencarian lokasi mengenai pusat layanan kesehatan akan

memudahkan masyarakat yang berkepentingan di dalamnya untuk mengambil

suatu keputusan yang terarah karena memiliki sumber acuan. Berdasarkan

permasalahan yang dikemukakan, penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah

penelitian dengan topik penelitian “Aplikasi Pemandu Pusat Layanan Kesehatan

Masyarakat Berbasis Android di Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan

diselesaikan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Merancang Dan Membangun

Aplikasi Pemandu Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Android di

Kota Pekanbaru?

1.3 Batasan Masalah

Menghadapi permasalahan yang ada agar mencapai sasaran yang diinginkan,

maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun batasan masalah

dalam penelitian ini adalah:
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1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk mencari lokasi pusat pelayan kesehatan

di kota Pekanbaru.

2. User pada aplikasi yang akan dibangun adalah masyarakat yang

membutuhkan informasi lokasi layanan kesehatan.

3. Perancangan aplikasi menggunakan metode pengembangan Waterfall sampai

pada tahap Implementation.

4. Fase implementation dilakukan sampai pada tahap pengujian.

5. Pengujian aplikasi menggunakan metode blackbox dan User Acceptance Test.

6. Analisa dan perancangan aplikasi menggunakan metode Object Oriented

Analysis Design (OOAD) dengan menggunakan 4 diagram Unifed Modelling

Languange (UML), yakni use case diagram, activity diagram, sequence

diagram, dan class diagram.

7. Aplikasi yang dirancang hanya memuat informasi mengenai daftar pusat

layanan kesehatan di kota Pekanbaru yang meliputi rumah sakit, puskesmas,

dan klinik.

8. Aplikasi pusat pemandu pelayanan kesehatan ini berbasis Android.

9. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat secara online pada smartphone

berbasis Android.

1.4 Tujuan
Pada penelitian ini memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi

pusat pemandu pelayanan kesehatan di kota Pekanbaru. Adapun tujuan khusus yang

ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu:

1. Merancang dan membangun aplikasi pusat pemandu pelayanan kesehatan di

kota pekanbaru.

2. Menghasilkan aplikasi Android yang menyediakan berbagai informasi umum

seperti nama, alamat, dan lokasi pusat pelayanan kesehatan yang ada di Kota

Pekanbaru, serta informasi rute antara lokasi pengguna dengan lokasi pusat

layanan kesehatan yang terdekat.
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3. Membantu masyarakat dalam menemukan pusat layanan kesehatan seperti

Rumah sakit, Puskesmas dan Klinik terdekat.

1.5 Manfaat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan alternatif kemudahan kepada user dalam mencari keberadaan

lokasi layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Pekanbaru.

2. Memberikan kemudahan kepada user dalam menghubungi layanan kesehatan

masyarakat yang terdapat di wilayah kota Pekanbaru.

3. Memaksimalkan fungsi mobile device sebagai alat pengakses informasi yang

praktis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir maka

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang asal-usul suatu topik

yang nantinya akan diangkat menjadi penelitian, rumusan masalah yaitu

tentang masalah-masalah yang ada di lokasi penelitian, batasan masalah

berisi tentang metode-metode yang akan digunakan agar tugas akhir ini

pembahasannya tidak melenceng dari pembahasan awal, tujuan yaitu

berisi tentang target yang hendak dicapai dalam pembuatan tugas akhir

ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori atau definisi–definisi umum dan

yang mendukung untuk melakukan pembangunan sistem informasi

pemetaan yaitu metode OOAD, Unified Modelling Language (UML),

Use case diagram, Activity diagram, Sequence diagram, class diagram,

Location Based Service (LBS), database Firebase, GeoFire, metode

Waterfall dan aplikasi pendukung yang digunakan dalam perancangan

Sistem Informasi.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang pengumpulan data dan metode kerja yang

digunakan pada penelitian ini. Penjelasan terkait merupakan tahap dan

kegiatan dalam penelitian, baik dari tahap analisa, perancangan,

pengkodingan hingga pengujian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan analisa dan perancangan kebutuhan sistem di Dinas

Kesehatan Kota Pekanbaru. Perumusan kebutuhan sistem usulan

berdasarkan kebutuhan user, perancagan struktur menu dan interface

aplikasi.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengujian dengan menggunakan

Blackbox dan User Acceptance Test dan pembuatan coding

menggunakan tools Android Studio.

BAB VI PENUTUP
Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil

analisa, perancangan dan pembuatan sistem serta terdapat saran-saran

untuk penelitian selanjutnya.


