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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi smartphone saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-

hari masyarakat. Banyak informasi yang didapatkan masyarakat hanya dengan 

membuka smartphone yang sudah terkoneksi ke internet. Android merupakan 

salah satu system operasi untuk smartphone yang dibuat berbasis kernel linux dan 

bersifat open source sehingga mempermudah bagi programmer untuk 

mengembangkan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Penggunaan smartphone dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam hal 

petunjuk arah pada sebuah lokasi. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada 

kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan yaitu, petunjuk atau direction lokasi 

rumah sakit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seringkali ketika 

membicarakan atau juga menunjukkan letak lokasi rumah sakit, keterangan yang 

didapatkan terkadang terbatas pada nama jalan dan arah atau ciri – ciri 

kawasannya saja. Sedangkan kejelasan dimana tepatnya lokasi tersebut berada 

tidak terpetakan dengan baik. Selain itu informasi lain seperti fasilitas dan 

bagaimana layanan yang diberikan jarang bisa kita dapatkan. Padahal faktor 

dalam menentukan tujuan masyarakat yang notabene adalah seorang pasien ke 

sebuah rumah sakit yaitu tempatnya yang strategis, mudah dijangkau dengan 

cepat, ketersedian fasilitas dan layanan yang ditawarkan. 

Salah satu yang dapat dijadikan sebagai solusi adalah dengan membuat peta 

yang dinamis. Penggunaan peta manual memiliki beberapa kerterbatasan, 

diantaranya adalah ukuran peta yang relatif sangat besar sehingga menyulitkan 

dalam melakukan pencarian lokasi tertentu. 

Keterbatasan yang lainnya adalah data peta yang kurang up to date. Hal ini 

disebabkan peta tersebut sudah dicetak di atas kertas sehingga informasi tersebut 

bersifat statis. Keterbatasan tersebut pada dasarnya bisa diatasi dengan teknologi 
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yang ada sekarang ini. Sebuah aplikasi yang dapat menampilkan peta dinamis dan 

up to date dapat menjadi solusi dari masalah di atas. 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa persoalan yang telah dijelaskan 

diatas, penulis mencoba memberikan solusi dengan membuat sebuah alat bantu 

yang berupa aplikasi, aplikasi ini dibangun menggunakan metode waterfall dan 

pemrograman berorienasi objek dengan ber-platform mobile android yang dapat 

membantu  memudahan untuk memperoleh informasi. Hal inilah yang mendasari 

penulis untuk membuat sebuah aplikasi dengan judul “Sistem Informasi 

Geografis Lokasi Rumah Sakit Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permsalahan 

dasar, diantaranya : 

1. Bagaimana membangun aplikasi informasi geografis peta lokasi rumah sakit 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar bisa berjalan di perangkat 

dengan platform android ? 

2. Bagaimana memanfaatkan Google Map dalam membangun aplikasi geografis 

rumah sakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis android ? 

 

1.3 Batasan masalah 

Dalam penulisan laporan pengembangan dan pengerjaan perangkat lunak 

aplikasi informasi geografis peta lokasi rumah sakit ini, peneliti memberikan 

batasan dari masalah yang diambil agar tidak melebar dan diharapkan dapat lebih 

fokus pada objek yang diteliti. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini memanfaatkan Maps API dari Google yang digunakan sebagai 

base map untuk pemetaan lokasi Rumah sakit yang ada di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemograman Java. 

3. Aplikasi hanya diperuntukkan untuk smartphone dengan platform android. 
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4. Data yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah lokasi rumah 

sakit yang hanya berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan 

data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

 

1.4 Metodologi penelitian 

Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah model Object 

Oriented Programming dengan metode penelitian pengembangan perangkat lunak 

metode berorientasi objek. Perangkat bantu (tools) untuk mendukung proses dan 

metode adalah Unified Modelling Language (UML) antara lain adalah sebagai 

berikut;  

1. Activity diagram,  

2. Usecase diagram,  

3. Sequence diagram 

4. Class diagram 

 

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi Geographic 

Information System (GIS) berbasis mobile untuk membantu memberikan 

informasi kepada pengguna dalam bentuk peta yang diharapkan dapat lebih 

menarik untuk dilihat dan memudahkan pengguna dalam mencari lokasi rumah 

sakit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Dengan adanya aplikasi informasi geografis peta lokasi rumah sakit yang ada 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pengguna atau dalam hal ini 

masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pasien dapat memperoleh 

informasi lokasi rumah sakit tersebut dengan cepat dan mudah, 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. Oleh 

sebab itu sistematika penulisan yang akan digunakan adalah: 
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Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal yang mengemukakan latar belakang, tujuan, metodologi 

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang digunakan 

dan sesuai dengan kebutuhan, sejarah android, dan software / development tools 

yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab yang secara mendetil menjabarkan tentang model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian, dan alat bantu (tools) dalam analisis dan merancang 

Aplikasi. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem usulan, analisis sistem, perancangan system, berikut uraian model, metode, 

dan tools yang dirancang. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai perangkat lunak 

aplikasi yang dikembangkan untuk keperluan pengembangan lebih lanjut. 


