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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi sangatlah cepat berkembang yang secara tidak disengaja telah 

meningkatkan kebutuhan masyarakat akan teknologi yang sekaligus telah 

mengubah gaya hidup masyarakat. Salah satu teknologi yang sedang berkembang 

adalah teknologi smartphone kini masyarakat tidak hanya butuh suatu ponsel yang 

hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi seperti telepon ataupun mengirim 

pesan singkat, namun ponsel itu diharapkan juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal 

penting lain yang dapat membantu aktifitas sehari – harinya. Di era informasi saat 

ini, kehidupan manusia tidak dapat terlepas dengan informasi yang dapat diakses 

secara cepat dan mudah. Hal tersebut memudahkan manusia untuk dapat 

melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. 

Kemudahan dalam mengakses informasi inipun, mulai digunakan dalam 

bidang kesehatan. Saat ini banyak rumah sakit atau klinik yang mulai 

meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan kemudahan dalam 

mengakses informasi agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih 

baik. Pelayanan kesehatan dari suatu rumah sakit atau klinik merupakan suatu hal 

yang harus diperhatikan, karena hal ini menyangkut citra ataupun nama baik dari 

instansi itu sendiri. Dewasa ini masih sering ditemukan adanya keluhan yang 

disampaikan masyarakat melalui media yang mungkin dapat mempengaruhi nama 

baik rumah sakit ataupun klinik itu sendiri. Hal inilah yang selalu ingin dihindari 

dari suatu instansi yang bergerak dalam pelayanan kesehatan, agar tidak 

memberikan kesan yang tidak baik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan 

cara terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakatdapat 

memperoleh nilai-nilai kepuasan sekaligus dapat meningkatkan keberhasilan 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instansi tersebut. 
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RSIA Muhaya ialah Perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan khususnya 

Ibu dan Anak, penjadwalan konsultasi di rumah sakit tersebut masih terbilang 

konvensional, dimana banyak sekali wanita sedang hamil memerlukan konsultasi 

kandungan, oleh karena itu penulis menginginkan adanya sebuah aplikasi 

penjadwalan konsultasi yang menggunakan teknologi berbasi Android. Dengan 

menggunakan aplikasi Android dapat memudahkan untuk mengetahui jadwal 

kapan dokter berada ditempat. Selama ini proses penjadwalan konsultasi dokter 

masih manual, dengan cara datang ke rumah sakit, mendaftar ke bagian informasi 

dan mendapatkan nomor antrian ke dokter yang bersangkutan tanpa tahu jadwal 

dokter yang di konsultasikan tersebut berada ditempat atau tidak. Sampai saat ini 

untuk mengetahui dokter berada ditempat atau tidak dengan cara menayakan ke 

bagian informasi. Jika dokter tersebut sedang tidak di tempat otomatis pulang atau 

mengganti dokter lain. Hal itu sangat merugikan pasien. 

Untuk membantu pekerjaan yang ada penulis mengajukan sebuah penelitian 

yang pernah dilakukan oleh beberapa orang terdahulu dengan studi kasus yang 

berbeda-beda. Seperti penelitian
[1]

 yang dilakukan oleh Yuniarti Dwiningsih yang 

berjudul “Aplikasi Konsultasi Kesehatan Pada Yakes-Telkom Berbasis Android”. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Selain penelitian Yuniarti Dwiningsih 

penelitian
[3]

 yang serupa pernah juga dilakukan oleh Eko Wibisono Sugiarto pada 

tahun 2012 yang berjudul “Aplikasi Peta Lokasi Rumah Sakit Kota Bandung 

Berbasis Mobile Android”. Selain itu penelitian
[3]

 serupa pernah dilakukan oleh 

Ferry Ardiansyah yang berjudul “Pengembangan Aplikasi Panduan Bagi Ibu 

Hamil Dan Perkembangan Janin Beserta Mapping Rumah Sakit Bersalin Di Kota 

Bandung Berbasis Android”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. 

Dari latar belakang diatas, maka perlu dibuat aplikasi yang dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Pembangunan aplikasi 

penjadwalan konsultasi kepada pasien berbasis Android ini ialah solusi untuk 

menyelesaikan semua permasalahan di atas guna mencapai efektifitas. Maka dari 

itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk bahan laporan dengan 
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judul “Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Konsultasi kepada Pasien Berbasis 

Android (Studi kasus : RSIA Muhaya Pangkalpinang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membangun aplikasi penjadwalan konsultasi kepada pasien 

berbasis android yang dapat mempermudah RSIA Muhaya Pangkalpinang 

dalam proses penjadwalan konsultasi pasien? 

b. Bagaimana membuat pelayanan informasi bagi pasien ? 

c. Bagaimana membuat penjadwalan konsultasi dengan dokter agar 

mempermudah pasien ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan suatu pembatasan 

permasalahan atau ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Studi kasus dalam penelitian dibatasi hanya di RSIA Muhaya Pangkalpinang. 

b. Aplikasi yang dibangun untuk mengelola penjadwalan konsultasi kesehatan, 

informasi jadwal dokter, dan informasi pelayanan RSIA Muhaya 

c. Setiap informasi penjadwalan konsultasi kepada pasien hanya diberikan 

kepada pasien yang mendaftar di RSIA Muhaya. 

d. Aplikasi konsultasi kepada pasien ini dirancang untuk perangkat mobile 

dengan minimum sistem operasi berbasis Android versi 4.0 (Jellybean). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan antara lain ialah: 

a. Merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem berbasis Android di 

RSIA Muhaya Pangkalpinang. 
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b. Memberikan kemudahan pasien untuk mengakses melalui smartphone mobile 

secara efektif dalam melihat jadwal dokter dan informasi kesehatan lainnya. 

c. Mempermudah penyampaian informasi yang berada di RSIA Muhaya. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Dalam penelitian ini tahapan pengembangan sistem yang digunakan oleh 

penulis adalah Model Waterfall. Model Waterfall merupakan suatu proses 

perkembangan perangkat lunak secara berurutan, dimana kemajuan dari perangkat 

lunak dipandang sebagai terus mengalir kebawah diibaratkan seperti air terjun 

yang melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi (kontruksi), dan 

pengujian metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle 

(SDLC/Siklus Hidup Pengembangan Sistem) atau System Life Cycle (Siklus 

Hidup Sistem), dan menggunakan tools UML (Unified Modelling Language) 

diantaranya: 

a. Use Case Diagram 

b. Class Diagram 

c. Sequence Diargam 

d. Activity Diagram 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal  yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodelogi penelitian dan sistematika 

penulisannya. 

 

2) Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalahan yang dihadapi untuk 

memaksimalkan laporan yang akan di buat. 
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3) Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam membangun 

aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan 

sistem. 

 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang ,analisa masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa 

kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, perancangan sistem, dan mempaparkan 

metodologi yang digunakan. 

 

5) Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan saran 

untuk pengembangan aplikasi program yang dikembangkan.  

 

 

 

 


