
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman terutama pada era komputerisasi  di  mana 

pemanfaatan waktu yang efisien dan sebaik mungkin menjadi tujuan utama 

dalam mempermudah penyelesaian kerja terutama dalam pengumpulan data. 

Sistem  komunikasi sangatlah diperlukan,  komunikasi antar komputer dan 

jaringan komputer  memungkinkan memberikan manfaat  yang  sangat besar 

terutama dalam pengumpulan data dan penyampaian informasi. Penggunaan 

jaringan komputer sudah menjadi alternatif  yang  sangat baik dan sudah 

terbukti  di kalangan masyarakat dunia dalam hal berkomunikasi dan 

mendapatkan informasi tanpa harus menuju tempat sumber informasi.

Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  adalah sebuah 

instansi  Pemerintahan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya dalam 

bidang perizinan Rumah Sakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beralamatkan di Jl. Komplek 

Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.

Dinas Kesehatan belum memiliki fasilitas untuk mengetahui letak Rumah 

Sakit  secara  geografis  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung, sehingga 

memperlambat  proses verifikasi letak  Rumah  sakit  di  Provinsi  Kepulauan 

Bangka Belitung yang dilakukan karyawan pada dinas kesehatan tersebut.

Berdasarkan uraian  di  atas, penting bagi  Dinas  Kesehatan  untuk 

mengetahui letak Rumah Sakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara 

geografis agar bisa dibandingkan dengan data yang mereka miliki. Oleh karena 

itu,  penulis mengambil  topik  penelitian  dengan judul “Sistem  Informasi 

Geografis  Letak Rumah Sakit  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung 

berbasis Web”.

1



2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi penulisan laporan Kuliah 

Praktik  (KP)  ini adalah  “Bagaimana  merancang  sebuah  sistem  informasi 

geografis  yang  dapat  membantu  pengguna  dalam mengetahui  letak  Rumah 

Sakit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?”.

3. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka masalah yang dibahas 

terbatas pada:

a. Sistem  informasi geografis yang dibangun menggunakan Google Maps 

sebagai  penyedia  peta,  sehingga  perlu didukung oleh  koneksi  internet 

yang memadai untuk menampilkan peta.

b. Sistem informasi  geografis  yang dibangun  belum di-hosting dan  baru 

diuji coba secara localhost.

c. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  terbatas  pada:  nama  rumah  sakit,  jenis  rumah  sakit,  alamat 

rumah  sakit,  nomor  telepon,  latitude,  dan  longitude.  Sedangkan  foto 

rumah sakit didapatkan dari hasil observasi dan media internet. Informasi 

selain  yang  disebutkan  di  atas,  misalkan:  fasilitas,  dokter,  poli  yang 

dimiliki  rumah  sakit,  belum terdapat  pada  sistem informasi  geografis 

yang dibangun. 

4. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan pembuatan laporan kerja pratik ini adalah:

a. Membuat  aplikasi  sistem  informasi  geografis  letak  Rumah  sakit  di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Web.

b. Memudahkan karyawan dinas  kesehatan dan masyarakat  umum  dalam 

mencari  letak  Rumah  sakit  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung 

berbasis Web.
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5. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian  yang  digunakan penulis pada  penulisan 

laporan kerja praktik ini adalah:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Rendro Iswadi, S.Kom. 

selaku Staf  Umum &  Perlengkapan Dinas  Provinsi  Kepulauan  Bangka 

Belitung dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 

b. Studi literatur

Dilakukan untuk mendasari pemikiran dari bahan  yang  diperoleh 

dengan membaca atau mempelajari literatur  yang berhubungan dengan 

pengembangan Sistem Informasi Geografis berbasis Web melalui referensi 

yang diperoleh dari buku yang ada di perpustakaan maupun internet.

6. Sistematika penulisan

Penulisan laporan kerja  praktik  ini  dilakukan dalam beberapa  tahapan, 

diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti dan  dipahami 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulisan laporan ini dibagi ke dalam bab-

bab  yang  menerangkan dengan lebih terperinci  pembahasan  yang  ada. Inti 

pokok yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I  PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan 

sebagai arah tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar 

bagi  para  pembaca untuk mengetahui hal apa  yang  akan dibahas 

secara keseluruhan.

BAB II  LANDASAN TEORI

Pada  bab  ini membahas tentang landasan teoritis  yang digunakan 

dalam melakukan penulisan. Sumber  teori ini  dijadikan acuan dan 

panduan dalam melakukan penulisan teori.
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BAB III ORGANISASI

Pada  bab  ini membahas tentang tinjauan umum yang menguraikan 

gambaran tentang Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kepulauan  Bangka 

Belitung sebagai tempat penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada  bab  ini berisi tentang pembahasan  pembuatan aplikasi  untuk 

pendataan  letak  Rumah  Sakit  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka 

Belitung yang dilakukan pada Dinas Kesehatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian  terakhir dari bab  yang  menguraikan 

kesimpulan serta  saran-saran  yang  diharapkan dapat bermanfaat 

untuk pengembangan Sistem  Informasi  Geografis  Letak  Rumah 

Sakit berbasis Web di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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