
BAB IV
ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada perancangan aplikasi pemandu pusat pelayanan kesehatan ini, analisa

memiliki peran penting dalam membangun aplikasi yang nantinya

diimplementasikan. Analisa merupakan langkah awal sebelum mengambil

keputusan penyelesaian hasil utama. Sedangkan pada tahap perancangan adalah

membuat rincian sistem hasil dari analisis menjadi bentuk perancangan agar

dimengerti oleh pengguna. Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang analisis

dan perancangan terhadap  masalah yang diangkat. Tahap analisis diperlukan

sebagai dasar dalam perancangan aplikasi pemandu pusat layanan kesehatan di kota

Pekanbaru. Dalam analisis sistem ini meliputi analisis sistem yang berjalan saat ini,

analisis sistem usulan, analisis kebutuhan sistem, analisa data-data yang diperlukan,

analisa software yang digunakan dan terakhir analisis perancangan aplikasi

pemandu pusat layanan kesehatan. Alur kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Alur kerja penelitian.
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4.1 Requirement Analysis

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa metode pengembangan sistem

yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah Waterfall. Bab ini akan

menguraikan tentang tahapan dalam pengembangan sistem menggunakan metode

Waterfall.

Tahap yang pertama dalam metode pengembangan sistem Waterfall adalah

Requirement Analysis. Tahapan ini merupakan tahap untuk mendefinisikan rencana

pengembangan sistem yang terdiri dari analisa sistem berjalan, identifikasi

permasalahan dan analisa kebutuhan sistem.

4.1.1 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus

dilaksanakan sebelum memberikan sebuah sistem usulan. Berdasarkan analisa ini

nantinya akan dijadikan alasan kenapa dibutuhkannya sebuah sistem usulan.

Analisa sistem berjalan dapat berupa identifikasi permasalahan yang terjadi dan

harus segera diselesaikan ataupun dapat berupa manfaat yang diharapkan oleh

masyarakat.

Google Maps merupakan salah satu aplikasi yang digunakan masyarakat

Pekanbaru sebagai penunjuk jalan menuju kesuatu tempat, salah satunya pusat

pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua tempat dan lokasi pusat pelayanan

kesehatan yang ada di kota pekanbaru tercantum oleh Google Maps. Sehingga cara

lain untuk mendapatkan informasinya adalah dengan cara bertanya kepada orang

lain yang mengetahui lokasi pusat layanan kesehatan yang hendak dituju.

4.1.2 Identifikasi Permasalah

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti mendapati suatu

permasalahan dalam proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan lokasi

pusat layanan kesehatan di kota Pekanbaru. Saat ini alur proses masyarakat

mendapatkan informasi tentang lokasi pusat pelayanan kesehatan masih belum

efektif. Terlebih jika ada keadaan darurat untuk menangani korban seperti

kecelakaan lalu lintas yang memerlukan penangan cepat.
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Informasi tentang lokasi pusat layanan kesehatan saat ini masih terbatas,

hanya tersedia beberapa informasi mengenai pusat pelayanan kesehatan pada

Google Maps. Sedangkan terdapat banyak pusat pelayanan kesehatan yang terdata

oleh Dinas Kesehatan kota Pekanbaru. Adapun jumlah rumah sakit sebanyak 30,

Puskesmas sebanyak 21, dan Klinik sebanyak 139.

Berdasarkan masalah yang dihadapi tersebut, maka diusulkan sebuah aplikasi

berbasis android yang mampu memberikan rekomendasi lokasi pusat pelayanan

kesehatan yang terdekat dari lokasi penggunanya. Aplikasi ini menampilkan lokasi

pusat pelayanan kesehatan yang terdapat di kota Pekanbaru yang ditandai dengan

marker dan memberikan rute menuju pusat layanan kesehatan yang hendak dituju.

4.1.3 Analisis Aplikasi
Aplikasi pemandu pusat layanan kesehatan di Kota Pekanbaru adalah aplikasi

yang dibuat untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan pencarian

informasi mengenai pusat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas

dan Klinik yang ada di Kota Pekanbaru dengan menampilkan daftar informasi

terkait seperti mengenai lokasi dan informasi  lainnya.

Berdasarkan analisa sistem, maka akan dibangun sebuah aplikasi pemandu

pusat layanan kesehatan yang mampu mengatasi permasalahan yang telah

dijelaskan sebelumnya. Aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat yang memiliki

smartphone berbasis android. Aplikasi yang dibangun ini memiliki fitur seperti

mengetahui lokasi pusat layanan kesehatan di antaranya Rumah Sakit, Puskesmas

dan Klinik yang terdata oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, mengetahui pusat

layanan kesehatan terdekat dari lokasi pengguna aplikasi, dan menunjukan rute

pusat layanan kesehatan yang hendak dituju.

4.1.4 Batasan Aplikasi

Dalam pembutan aplikasi, penulis membatasi aplikasi ini di antaranya:

1. Aplikasi dibangun menggunakan Android Studio

2. Data diambil dari Dinas Kesehatan Kota pekanbaru, di antaranya Rumah

Sakit, Puskesmas dan Klinik.
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3. Pengambilan titik koordinat menggunakan Street View dan turun

kelapangan.

4. Titik koordinat diambil menggunakan smartphone dan telah diatur

dengan mode High Accuracy.

5. Rekomendasi untuk jarak pusat layanan kesehatan terdekat dari pengguna

adalah 10 kilo meter yang dihitung secara garis lurus dari lokasi

pengguna.

4.2 System Design

Dalam pembuatan sebuah aplikasi ada beberapa tahapan yang perlu

diperhatikan, tahapan tersebut mencakup tahapan perancangan menggunakan

pendekatan berorientasi objek yaitu dengan menggunakan diagram UML. Adapun

diagram yang digunakan pada perancangan ini antara lain use case diagram, class

diagram, activity diagram dan sequence diagran.

4.2.1 Use Case Diagram
Berikut ini gambaran use case diagram aplikasi pemandu pusat layanan

kesehatan di Kota Pekanbaru. User dapat mengakses menu tentang, keluar, dan

pusat layanan kesehatan. Selanjutnya user dapat melihat list pusat layanan

kesehatan dari kategori pusat layanan kesehatan yang telah dipilih sebelumnya, lalu

user melihat informasi terkait pusat layanan kesehatan yang telah dipilih dari list.

Dalam langkah yang berbeda user dapat melihat Maps dari kategori pusat layanan

kesehatan tersebut. Penjelasan dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Use Case Diagram

1. Deskripsi Use Case

Berikut ini merupakan deskripsi dari masing-masing use case yang berada pada

aplikasi pemandu pusat layanan kesehatan, yaitu terlihat pada Tabel 4.1 di

bawah ini:
Tabel 4.1 Daftar Use Case

No. Id Use Case Deskripsi

1.
UC-

01

Tampil Menu

Pusat Layanan

Kesehatan

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat daftar

rumah sakit.

2.
UC-

02

Lihat Dafrtar

Rumah Sakit

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat daftar lokasi

terdekat rumah sakit.

3. UC-3
Lihat Maps

Rumah Sakit

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat maps rumah

sakit.
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Tabel 4.1 Daftar Use Case (Lanjutan)

4. UC-4
Lihat rute

Rumah Sakit

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat rute rumah

sakit.

5. UC-5
Lihat Dafrtar

Puskesmas

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat daftar lokasi

terdekat puskesmas.

6. UC-6
Lihat Maps

Puskesmas

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat maps

puskesmas.

7. UC-7
Lihat rute

Puskesmas

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat rute

puskesmas.

8. UC-8
Lihat Dafrtar

Klinik

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat daftar lokasi

terdekat klinik.

9. UC-9
Lihat Maps

Klinik

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat maps klinik.

12.
UC-

10

Lihat rute

Klinik

Use case ini menggambarkan

Pengguna/User dapat melihat rute klinik.

2. Skenario Use Case

Skenario use case menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada

pada sistem. Berikut diLihatkan skenario use case dari setiap use case yang

telah ada.

a. Skenario Use Case Lihat menu Pusat layanan kesehatan

Skenario Use Case Lihat menu pusat layanan kesehatan dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:
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Tabel 4.2 Skenario Use Case Lihat daftar Pusat Layanan Kesehatan

Use Case : Lihat daftar Pusat Layanan Kesehatan

Deskripsi : Use case ini untuk melihat daftar

rumah sakit.

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan splash screen

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan menu pusat

layanan kesehatan.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika

actor membuka aplikasi.

2. Sistem menampilkan menu pusat

layanan kesehatan.

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika

actor membuka aplikasi.

2. Sistem akan menvalidasi dan

menampilkan pesan error

b. Skenario Use Case Lihat daftar Rumah Sakit

Skenario Use Case Lihat daftar Rumah sakit dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel 4.3 Skenario Use Case Lihat daftar Rumah Sakit
Use Case : Lihat daftar rumah sakit

Deskripsi : Use case ini untuk melihat daftar rumah sakit.

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu pusat layanan

kesehatan
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Tabel 4.3 Skenario Use Case Lihat daftar Rumah Sakit (Lanjutan)

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan daftar rumah sakit yang

ada.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai

ketika actor

memilih menu

Rumah sakit.

2. Sistem menampilkan menu daftar rumah

sakit.

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai

ketika actor

memilih daftar

lokasi rumah sakit

2.

3. Sistem akan menvalidasi dan menampilkan

pesan error

c. Skenario Use Case Lihat Maps Rumah Sakit

Skenario Use Case Lihat Maps Rumah sakit dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:
Tabel 4.4 Skenario Use Case Lihat Maps Rumah Sakit

Use Case : Lihat maps rumah sakit

Deskripsi : Use case ini untuk melihat Maps rumah

sakit.

Actor : Pengguna/user
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Tabel 4.4 Skenario Use Case Lihat Maps Rumah Sakit (Lanjutan)

d. Skenario Use Case Lihat Rute Rumah Sakit

Skenario Use Case Lihat rute Rumah sakit dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.5 Skenario Use Case Lihat rute Rumah Sakit
Use Case : Lihat Rute rumah sakit

Deskripsi : Use case ini untuk melihat rute rumah sakit.

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan daftar rumah sakit

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan Maps rumah sakit.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai

ketika actor memilih

menu Rumah sakit.

2. Sistem menampilkan menu daftar

rumah sakit.

3. Actor memilih salah satu

Rumah sakit

4. Sistem menampilkan Maps rumah

sakit

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai

ketika actor memilih

maps rumah sakit

2. Sistem akan menvalidasi dan

menampilkan pesan error

Kondisi Awal : Sistem menampilkan daftar rumah sakit
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Tabel 4.5 Skenario Use Case Lihat rute Rumah Sakit (Lanjutan)
Kondisi Akhir : Sistem menampilkan rute rumah sakit yang

dipilih.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai

ketika actor memilih

menu Rumah sakit.

2. Sistem menampilkan menu daftar rumah

sakit.

3. Actor memilih salah

satu Rumah sakit

4. Sistem menampilkan Maps rumah sakit

5. Actor memilih Rute

6. Sistem membuka google maps dan

menampilkan rute ke rumah sakit.

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai

ketika actor memilih

rute rumah sakit

2. Sistem akan menvalidasi dan

menampilkan pesan error

e. Skenario Use Case Lihat daftar Puskesmas

Skenario Use Case Lihat daftar Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Skenario Use Case Lihat daftar Puskesmas
Use Case : Lihat daftar Puskesmas

Deskripsi : Use case ini untuk melihat daftar Puskesmas.

Actor : Pengguna/user
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Tabel 4.6 Skenario Use Case Lihat daftar Puskesmas (Lanjutan)
Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu pusat layanan

kesehatan

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan daftar puskesmas yang

ada.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. 1 2. Use case ini dimulai

ketika actor memilih

menu Puskesmas.

3. 2. Sistem menampilkan menu daftar

Puskesmas.

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1,4. Use case ini dimulai

ketika actor memilih

persebaran lokasi

puskesmas.

5. 2. Sistem akan menvalidasi dan

menampilkan pesan error

f. Skenario Use Case Lihat Maps Puskesmas

Skenario Use Case Lihat Maps Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.7 Skenario Use Case Lihat Maps Puskesmas

Use Case : Lihat maps Puskesmas

Deskripsi : Use case ini untuk melihat Maps Puskesmas.

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan daftar puskesmas

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan Maps puskesmas.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem
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Tabel 4.7 Skenario Use Case Lihat Maps Puskesmas (Lanjutan)

g. Skenario Use Case Lihat Rute Puskesmas

Skenario Use Case Lihat rute Puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.8 Skenario Use Case Lihat rute Puskesmas
Use Case : Lihat rute puskesmas

Deskripsi : Use case ini untuk melihat rute puskesmas.

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan daftar puskesmas

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan rute puskesmas yang

dipilih.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih menu puskesmas.

1. Use case ini dimulai ketika

actor memilih menu

puskesmas.

2. Sistem menampilkan menu

daftar puskesmas.

3. Actor memilih salah satu

puskesmas

4. Sistem menampilkan Maps

puskesmas

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika

actor memilih maps

Puskesmas

2. Sistem akan menvalidasi dan

menampilkan pesan error
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Tabel 4.8 Skenario Use Case Lihat rute Puskesmas (Lanjutan)
2. Sistem menampilkan

menu daftar puskesmas.

3. Actor memilih salah satu puskesmas

4. Sistem menampilkan

Maps puskesmas

5. Actor memilih Rute.

6. Sistem membuka google

maps dan menampilkan

rute ke puskesmas.

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih rute puskesmas.

2. Sistem akan menvalidasi

dan menampilkan pesan

error

h. Skenario Use Case Lihat daftar Klinik

Skenario Use Case Lihat daftar klinik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.9 Skenario Use Case Lihat daftar Klinik
Use Case : Lihat daftar Klinik

Deskripsi : Use case ini untuk melihat daftar Klinik.

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu pusat layanan

kesehatan

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan daftar klinik yang

ada.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem
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Tabel 4.9 Skenario Use Case Lihat daftar Klinik (Lanjutan)
1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih menu klinik.

2. Sistem menampilkan

menu daftar klinik.

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih persebaran lokasi klinik.

2. Sistem akan menvalidasi

dan menampilkan pesan

error

i. Skenario Use Case Lihat Maps Klinik

Skenario Use Case Lihat Maps klinik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.10 Skenario Use Case Lihat Maps Klinik
Use Case : Lihat maps Klinik

Deskripsi : Use case ini untuk melihat Maps Klinik

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan daftar klinik.

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan Maps klinik.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih menu klinik.

2. Sistem menampilkan

menu daftar klinik.

3. Actor memilih salah satu klinik

4. Sistem menampilkan

Maps klinik
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Tabel 4.10 Skenario Use Case Lihat Maps Klinik (Lanjutan)

j. Skenario Use Case Lihat Rute Klinik

Skenario Use Case Lihat rute Klinik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.11 Skenario Use Case Lihat rute Klinik

Use Case : Lihat rute klinik

Deskripsi : Use case ini untuk melihat rute klinik

Actor : Pengguna/user

Kondisi Awal : Sistem menampilkan daftar klinik

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan rute klinik yang

dipilih.

Skenario Normal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih menu klinik.

2. Sistem menampilkan

menu daftar klinik.

3. Actor memilih salah satu klinik.

4. Sistem menampilkan

Maps klinik.

5. Actor memilih Rute.

6. Sistem membuka google

maps dan menampilkan

rute ke klinik.

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih maps klinik

2. Sistem akan menvalidasi

dan menampilkan pesan

error
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Tabel 4.11 Skenario Use Case Lihat rute Klinik (Lanjutan)

Skenario Gagal

Aksi Actor Reaksi Sistem

1. Use case ini dimulai ketika actor

memilih rute klinik.

2. Sistem akan menvalidasi

dan menampilkan pesan

error

4.2.2 Class Diagram

Class diagram merupakan diagram yang menunjukan class-class yang ada di

sistem dan hubungannya secara logic. Class diagram yang dibuat pada tahap

perancangan sistem ini merupakan deskripsi lengkap dari class-class yang dapat

ditangani oleh sistem. Setiap class telah dilengkapi dengan atribut dan operasi-

operasi yang diperlukan. Class diagram aplikasi pemandu pusat layanan kesehatan

di kota pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.3 Class Diagram
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4.2.3 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk

menggambarkan workflow atau proses bisnis sebuah sistem. Satu activity diagram

digunakan untuk menunjukkan satu alur kegiatan secara berururtan.

Proses-proses yang terjadi pada aplikasi ini dapat dilihat pada activity

diagram berikut:

1. Membuka Aplikasi

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user membuka aplikasi.

Gambar 4.4 Activity Diagram membuka aplikasi

2. Melihat Daftar Rumah Sakit

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat daftar

Rumah Sakit.

Gambar 4.5 Activity Diagram melihat daftar rumah sakit

3. Melihat Maps Rumah Sakit

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat maps

Rumah Sakit.
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Gambar 4.6 Activity Diagram melihat maps rumah sakit

4. Melihat Rute Rumah Sakit

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat rute Rumah

Sakit.

Gambar 4.7 Activity Diagram melihat rute rumah sakit

5. Melihat Daftar Puskesmas

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat daftar

Puskesmas.

Gambar 4.8 Activity Diagram melihat daftar puskesmas
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6. Melihat Maps Puskesmas

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat maps

Puskesmas.

Gambar 4.9 Activity Diagram melihat maps puskesmas

7. Melihat Rute Puskesmas

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat rute

Puskesmas.

Gambar 4.10 Activity Diagram melihat rute puskesmas

8. Melihat Daftar Klinik

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat daftar

Klinik.
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Gambar 4.11 Activity Diagram melihat daftar klinik

9. Melihat Mpas Klinik

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat maps

Klinik.

Gambar 4.12 Activity Diagram melihat maps klinik

10. Melihat Rute Klinik

Gambar ini, menjelaskan activity diagram mengenai user melihat rute Klinik.

Gambar 4.13 Activity Diagram melihat rute klinik
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4.2.4 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk memperlihatkan suatu proses operasi

antara satu proses dan lainnya. Diagram yang bersifat dinamis ini merupakan

diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu

tertentu secara berurutan. Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek

yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama pesan diwakili oleh garis dengan

tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan proses vertikal. Sequence diagram

aplikasi ini terdiri dari sequence diagram informasi rumah sakit, informasi

puskesmas, informasi klinik, persebaran rumah sakit, persebaran puskesmas, dan

persebaran klinik.

1. Sequence Diagram Maps Rumah Sakit

Sequence diagram ini memperlihatkan proses antara suatu proses dan proses dan

lainnya. Dari awal user membuka aplikasi, lalu muncul tampilan splash screen,

menu utama, lalu menu rumah sakit dimana user akan memilih rumah sakit

sampai informasi maps rumah sakit yang dipilih tersebut dapat dilihat pada

Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Sequence Diagram Maps Rumah Sakit

2. Sequence Diagram Maps Puskesmas

Sequence diagram ini memperlihatkan proses antara suatu proses dan proses dan

lainnya. Dari awal user membuka aplikasi, lalu muncul tampilan splash screen,

menu utama, lalu menu puskesmas dimana user akan memilih puskesmas
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sampai informasi maps puskesmas yang dipilih tersebut. Tampilan dapat dilihat

pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15 Sequence Diagram Maps Puskesmas

3. Sequence Diagram Maps Klinik

Sequence diagram ini memperlihatkan proses antara suatu proses dan proses dan

lainnya. Dari awal user membuka aplikasi, lalu muncul tampilan splash screen,

menu utama, lalu daftar klinik dimana user akan memilih klinik sampai

informasi maps klinik yang dipilih tersebut. Tampilan dapat dilihat pada Gambar

4.16.

Gambar 4.16 Sequence Diagram Maps Klinik

4. Sequence Diagram Rute Rumah Sakit

Sequence diagram ini memperlihatkan proses antara suatu proses dan proses dan

lainnya. Dari awal user membuka aplikasi, lalu muncul tampilan splash screen,
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menu utama, lalu menu rumah sakit dimana user akan memilih rumah sakit

sampai informasi maps dan rute rumah sakit yang dipilih tersebut. Tampilan

dapat dilihat pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Sequence Diagram Rute Rumah Sakit

5. Sequence Diagram Persebaran Puskemas

Sequence diagram ini memperlihatkan proses antara suatu proses dan proses dan

lainnya. Dari awal user membuka aplikasi, lalu muncul tampilan splash screen,

menu utama, lalu menu puskesmas dimana user akan memilih puskesmas

sampai informasi maps dan rute puskesmas yang dipilih tersebut. Tampilan

dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Sequence Diagram Rute Puskesmas

6. Sequence Diagram Persebaran Klinik

Sequence diagram ini memperlihatkan proses antara suatu proses dan proses dan

lainnya. Dari awal user membuka aplikasi, lalu muncul tampilan splash screen,

menu utama, lalu daftar klinik dimana user akan memilih klinik sampai



56

informasi maps dan rute klinik yang dipilih tersebut. Tampilan dapat dilihat pada

Gambar 4.19.

Gambar 4.19 Sequence Diagram Persebaran Klinik

4.3 Rancangan Interface Aplikasi

4.3.1 Tampilan Splash Screen

Pada saat pertama kali aplikasi dijalankan, aplikasi secara otomatis

menampilkan splash screen agar aplikasi terlihat sedang melakukan loading.

Tampilan splash screen dapat dilihat pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20 Rancangan Tampilan Splash Screen

4.3.2 Tampilan Utama
Setelah tampilan splash screen, muncul menu utama aplikasi yang langsung

menunjukkan peta lokasi pengguna berada dan marker yang menunjukkan pusat
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layanan kesehatan yang ada disekitar pengguna. Untuk Tampilan menu utama dapat

dilihat pada Gambar 4.21.

Gambar 4.21 Rancangan Tampilan Menu Utama

4.3.3 Tampilan Menu Aplikasi
Setelah tampilan layer utama, pengguna bisa memlilih icon menu aplikasi

yang terdiri dari Home, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan About. Untuk tampilan

menu aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22 Rancangan Tampilan Menu Aplikasi

4.3.4 Tampilan List Rumah Sakit
Ketika user menekan tombol rumah sakit maka akan muncul tampilan list

yang menampilkan daftar rumah sakit yang terdekat dari user. User dapat memilih
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berdasarkan tampilan gambar dan text yang terdapat pada tampilan listview dan juga

terdapat menu search untuk mempermudah user dalam mencari rumah sakit yang

diinginkannya. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.23.

Gambar 4.23 Rancangan Tampilan List Rumah Sakit

4.3.5 Tampilan List Puskesmas
Ketika user menekan tombol puskesmas maka akan muncul tampilan list

yang menampilkan daftar puskesmas yang terdekat dari user. User dapat memilih

berdasarkan tampilan gambar dan text yang terdapat pada tampilan listview dan juga

terdapat menu search untuk mempermudah user dalam mencari puskesmas yang

diinginkannya. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24 Rancangan Tampilan List Puskesmas
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4.3.6 Tampilan List Klinik
Ketika user menekan tombol klinik maka akan muncul tampilan list yang

menampilkan daftar klinik yang terdekat dari user. User dapat memilih berdasarkan

tampilan gambar dan text yang terdapat pada tampilan listview dan juga terdapat

menu search untuk mempermudah user dalam mencari klinik yang diinginkannya.

Tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.25.

Gambar 4.25 Rancangan Tampilan List Klinik

4.3.7 Tampilan Rute

Setelah user memilih salah satu rumah sakit, puskesmas ataupun klinik,

makan akan muncul tampilan peta yang menunjukkan rute menuju pusat layanan

kesehatan yang dipilih. Data yang dilihatkan berasal dari database Firebase.

Tersedia tombol navigasi pada setiap peta dapat menunjukkan rute antara lokasi

pusat layanan kesehatan dengan lokasi user yang terintegrasi dengan aplikasi

Google Maps. Berikut contoh rute pusat layanan kesehatan dari masing-masing

kategori yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.26 Rancangan Tampilan rute.
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Apabila di klik tombol icon navigasi, maka otomatis masuk ke Google maps

untuk memberi informasi rute menuju rumah sakit, Puskesmas atau klinik yang

dipilih seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4.27 Rancangan Tampilan Rute Pusat Pelayanan Kesehatan.


