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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal teknologi informasi  

yang semakin maju dimana teknologi informasi sangatlah penting dalam kehidupan 

sehari – hari maupun organisasi untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan 

dalam kehidupan. Unit Donor Darah PMI adalah salah satu organisasi yang 

menggunakan teknologi informasi. 

Unit Donor Darah PMI (Palang Merah Indonesia) merupakan organisasi 

sosial yang ada di Kota Sungailiat. Unit Donor Darah PMI berdiri pada Februari 

tahun 2018 di Jl. Kihajar Dewantara (Taman Sari) Sungailiat Kabupaten Bangka 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Unit Donor Darah PMI memiliki tugas dan 

fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang donor darah. Unit 

Donor Darah PMI yang juga sebagai wadah pengumpulan darah dari para pendonor 

mempermudah bagi kalangan Remaja, Mahasiswa, dan Pegawai Instansi dalam 

mendonorkan darahnya. Dapat dilihat dari banyaknya minat pendonor untuk 

mendonorkan darah yang tercatat di dalam buku pendonor, dimana dalam satu hari 

terdapat 1 – 5 pendonor sukarela dan ketika ada donor permintaan terdapat 30 – 40 

pendonor. Sehingga membuat pihak Unit Donor Darah PMI kesulitan untuk 

mengelola data pendonor tersebut.    

Prosedur penerimaan donor darah di Unit Donor Darah PMI dalam pencatatan 

buku donor masih ditulis di buku, sehingga menyulitkan petugas untuk mencatat 

kuis pendonor setiap kali pendonor datang dan pada saat akan merekap laporan 

harian serta laporan bulanan yang masih menggunakan microsoft excel membuat 

data tersebut tidak aman dan akan ada kemungkinan file tersebut hilang.  

Dengan adanya masalah tersebut,  agar pendonor tidak perlu datang ke tempat 

lagi untuk mengisi kuis kesehatan pendonor dan pencatatan yang mereka lakukan 

lebih terkomputerisasi serta menghindari adanya file yang hilang. Maka, penelitian 

ini fokus untuk membangun Sistem pelayanan donor darah berbasis web. Penelitian 

ini akan digunakan dengan model FAST. FAST dipilih sebagai model karena 
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fleksibel yang memberikan kemampuan pengembang untuk memilih strategi 

pengembangan terbaik untuk setiap proyek yang diberikan, bahkan mendukung 

pilihan pembelian sistem informasi bukan membangun sistem sendiri. Berdasarkan 

masalah dan model penelitian yang akan digunakan, maka penelitian ini 

mempunyai judul “Sistem Informasi Pelayanan Unit Donor Darah PMI Sungailiat 

berbasis Website Menggunakan Model FAST (Framework for the Application of 

Systems Thinking)”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem pelayanan pendonor yang ada di Unit Donor 

Darah PMI tanpa datang langsung ke tempat donor darah ? 

2. Bagaimana merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak 

Unit Donor Darah dalam mengelola data pendonor ? 

3. Bagaimana merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak 

Unit Donor Darah dalam mengelola laporan harian dan laporan bulanan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, adapun batasan masalah dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Penulis hanya membahas tentang perancangan sistem pelayanan pendaftaran 

pendonor di UDD Kabupaten Bangka, yaitu proses pendaftaran, laporan harian, 

dan laporan bulanan. 

2. Penulis menggunakan model FAST hanya membahas tahapan dan tidak 

membahas Construction and Testing dan Installation and Delivery. 

3. Sistem pelayanan donor darah berbasis web ini tidak melayani permintaan 

darah. 
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1.4 Manfaat dan Tujuan Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Merancang sistem pelayanan pendonor yang ada di Unit Donor Darah PMI 

tanpa datang langsung ke tempat donor darah. 

2. Merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak Unit Donor 

Darah dalam mengelola data pendonor. 

3. Merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak Unit Donor 

Darah dalam mengelola laporan harian dan laporan bulanan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini akan bermanfaat untuk pendonor yang tidak bisa datang langsung 

ke tempat Unit Donor Darah PMI. Sistem berbasis web memudahkan pendonor 

dalam mengisi kuis kesehatan. 

2. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pihak Unit Donor Darah PMI, sistem 

berbasis web menghilangkan kerepotan dalam mengelola laporan harian dan 

laporan bulanan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini menggunakan model FAST (Framework for the 

Application of Systems Thinking) yang terdiri dari 6 tahap, yaitu : 

1. Definisi Lingkup/Persiapan Awal 

Dalam tahap ini, tahap persiapan menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data seperti : 

a. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang 

ahli yang berwenang dalam suatu masalah. 

b. Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh makhluk cerdas, terhadap 

suatu proses atau obyek dengan maksud merasakan dan kemudian 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan 
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dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.  

c. Survey adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang 

mewakili sebuah populasi.   

2. Analisis Masalah 

Dalam tahap ini, analisis masalah yang digunakan adalah memaparkan masalah 

yang didapat dari definisi lingkup. 

3. Analisis Persyaratan/Analisis Kebutuhan 

Dalam tahap ini, analisis persyaratan didapat dari analisis sistem berjalan dan 

activity diagram. 

4. Desain Logis 

Dalam tahap ini, desain logis yang digunakan metode berorientasi obyek, yaitu 

Use Case, Package, Class Diagram, Sequence Diagram, dan Deployment 

Diagram. 

5. Analisis Keputusan 

Dalam tahap ini, rancangan logis sudah terbentuk guna membuat desain fisik. 

6. Desain dan Integrasi Fisik 

Dalam tahap ini, maka terbentuk rancangan layar tampil suatu sistem 

informasi. 

 

1.5.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengembangan 

perangkat lunak adalah metode berorientasi obyek. Konsep dalam metode 

berorientasi obyek, yaitu Obyek, Kelas, Atribut, Metode, Message, Enkapsulasi, 

Hirarki Kelas, Pewarisan (Inheritance), dan Polymorphism. 

 

1.5.3 Tools  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tools Unified Modeling 

Language (UML). UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks 

pendukung. Diagram-diagram UML yang digunakan, yaitu Activity Diagram, Use 
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Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Deployment Diagram, dan 

Package Diagram. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas tentang laporan ini, maka materi – materi yang 

terdapat dalam laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab II berisi sistem, informasi, sistem informasi, pelayanan, unit 

donor darah, palang merah indonesia, website, model fast, 

metode berorientasi obyek, uml. 

BAB III :  ORGANISASI 

  Bab III berisi sejarah pmi, visi udd kabupaten bangka, misi udd 

kabupaten bangka, struktur organisasi, dan tugas dan wewenang 

udd kabupaten bangka. 

BAB IV :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab IV berisi scope definition (definisi lingkup), problem 

analysis (analisis permasalahan), reqruitment analysis (analisis 

kebutuhan), logical design (desain logis), decision analysis 

(analisis keputusan), dan physical design (desain fisik). 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab V berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 


