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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di era sekarang ini 

semakin canggih dan modern, dan kebutuhan akan sebuah informasi semakin 

meluas dan bersifat komputerisasi yang bertujuan untuk mempermudah 

kinerja para pemakainya. Banyak Bidang kehidupan yang telah menerapkan 

sistem komputerisasi, seperti bidang Pendidikan, Perkantoran bahkan bidang 

usaha yang berskala kecil begitupun di Unit Donor Darah PMI Kota 

Pangkalpinang sudah melakukan transisi sistem yang sebelumnya manual 

menjadi sistem yang terkomputerisasi, dengan semakin majunya teknik 

informatika komputer semua pemrosesan suatu informasi / data menjadi hal 

yang sangat sederhana (simple) dan tidak rumit bahkan sudah menjadi hal 

yang sangat biasa, semua permerprosesan data di lakukan dengan 

menggunakan komputer sehingga dalam pelaksanaanya lebih efisien, efektif 

dan tentunya tepat waktu. Mereka tidak lagi menyimpan sebuah dokumen 

ataupun file dalam beberapa lembar kertas namun sekarang mereka 

menyimpan dokumen yang berisi tentang data perusahaan atau pun data yang 

berhubungan dengan bisnis perusahaan tersebut di dalam komputer mereka, 

menggunakan basis data (database). 

Semua itu tidak lepas dari peran seorang pengembang atau pun seorang 

programmer yang mengembangkan perangkat lunak, dengan di 

kembangkanya proyek- proyek baru seperti  proyek open source server local 

seperti xampp,apache2triad memudahkan pengguna atau user mengolah suatu 

sistem informasi yang berbasis web (web application) secara offline dengan 

penerapan yang sesuai dengan fungsi dan sasaran masing-masing dan tentunya 

juga online, serta didukung perangkat keras yang baik dan akan semakin 

mempermudah kinerja manusianya dimasa sekarang dan mendatang. 

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi serta sistem informasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan tema mengenai: “ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI DI UNIT DONOR DARAH PMI BERBASIS 

WEBSITE DI KOTA PANGKALPINANG”, 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang 

akan dihadapi dalam peneliti ini, yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem permintaan darah yang ada di Unit Donor 

Darah PMI menjadi sebuah sistem berbasis web ? 

2. Bagaimana merancang sistem pendonoran darah yang ada di Unit Donor 

Darah PMI menjadi sebuah sistem berbasis web ? 

3. Bagaimana membuat sistem yang optimal agar menjadi pusat data yang 

tersentralisasi sebagai pelayanan di Unit Markas Sekretariat PMI Kota 

Pangkalpinang   

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan-rumusan permasalahan diatas, maka batasan masalh 

dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam sistem permintaan darah, masyarakat hanya mengisi form permintaan 

darah yang telah tersedia, yang nantinya akan di respon oleh admin PMI kota 

Pangkalpinang. 

2. Domain penelitian yang di jadikan pembahasan adalah Unit PMI Kota 

Pangkalpinang. 

3. Aplikasi hanya dapat melakukan pengolahan data oleh staff PMI Kota 

Pangkalpinang atau pihak yang dikasih kewenangan. 

4. Web service yang di buat hanya diterapkan hanya fungsi perangkat lunak 

untuk menangani kebutuhan dalam pengolahan dan pelayanan transfusi darah 

di Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) kota 

Pangkalpinang. 

5. Tidak membahas tentang keaman sistem yang digunakan 
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1.4 Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, saya penulis menggunakan model pengembangan 

perangkat lunak model Waterfall. 

Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan 

metode Beroriontasi Objek dan alat bantu pengembangan sistem menggunakan 

Unified Modelling Languange (UML). 

 

1.4.1 Model Pengembangan Sistem Waterfall 

Model pengembangan software yang di perkenalkan oleh Winston Royce 

pada tahun 70-an ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran 

sistem yang linier keluaran dari tahap sebelumnya merupakan masukan untuk 

tahap berikutnya.pengembangan dengan model ini adalah hasil adaptasi dari 

pengembang perangkat keras, karna pada saat itu belum terdapat metodologi 

pengembangan perangkat lunak yang lain.Proses pengembangan yang sangat ter 

struktur ini membuat pontensi kerugian akibat kesalahan pada proses sebelumnya 

sangat besar dan acap kali mahal karna membengkak nya biaya pengemangban 

ulang. 

1.4.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengembangan 

perangkat lunak yaitu metode Waterfall atau yang sering disebut metode air 

terjun. Dimana hal ini mengambarkan pendekatan yang sistematis dan juga 

berurutan pada pengembangan perangkat lunak, melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), permodelan (modeling), konstruksi (contruction), serta 

penyerahan sistem ke para pelnggan /pengguna (deployment), yang diakhiri 

dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang di hasilkan. 

1.4.3 Alat Bantu Pengembangan Sistem 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan Unifed Modelling Language 

(UML) sebagai alat bantu dalam pengembangan sistem. Didalam alat bantu yang 

digunakan terdapat diagram-diagram yang menjelskan secara grafis mengenai 

elemen-elemen yang terdapat didalam sistem informasi guna membantu dalam 

menganalisa sistem yang akan dibuat seperti: 
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1. Activity Diagram untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam sebuah proses sistem. 

2. Usecase Diagram untuk menggambarkan interaksi antara sistem dengan para 

pemakai (user).Usecase Diagram juga merupakan tahapan awal dari proses 

rancangan. 

3. Package Diagram untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukan bagai 

mana elemen model akan disusun dalam sistem yang akan di buat pada Unit 

Donor Darah PMI Kota Pangkalpinang. 

4. Class Diagram untuk menggambarka struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat pada  Unit Donor Darah PMI kota Pangkalpinang 

5. Deployment Diagram menunjukan konfigurasi komponen dalam proses 

eksekusi aplikasi yang ada pada Unit Donor Darah PMI Kota Pangkalpinang 

6. Sequence Diagram untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi 

didalam sistem yang akan dibuat pada Unit Donor Darah PMI Kota 

Pangkalpinang 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai serta terfokusnya penelitian  

sedangkan manfaat suatu hasil yang didapat setelah tujuannya tercapai, adapun 

tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  dari analisa sistem informasi Unit Donor Darah PMI ini 

yaitu : 

a. Menghasilkan rancang aplikasi berbasis website unutk memberikan 

informasi dan pelayanan yang lebih lengkap tentang PMI Kota 

Pangkalpinang. 

b. Menghasilkan rancang permintaan darah agar masyarakat yang 

membutuhkan darah kapanpun dapat terpenuhi. 
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c. Menghasilkan rancang sistem penambahan darah agar PMI Kota 

Pangkalpinang selalu update dengan persediaan darah 

d. Dapat memanfaatkan segi pelayanan untuk di Unit Donor Darah PMI serta 

mempermudah melakukan pekerjaan sehingga aplikasi tersebut mendukung 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang dapat diambil dan diharapkan dari penyusunan sistem 

informasi ini adalah : 

a. Memberikan informasi yang lebih efektif dan akurat dengan sistem 

komputerisasi. 

b. Kegiatan penelitian yang akan dirancang mempunyai beberapa kegunaan 

yang diharapkan membantu semua pihak yang mempunyai kepentingan 

dalam penelitian ini. 

c. Mengurangi tingkat pemborosan proses dan sumber daya yang diperlukan 

melalui perkembangan teknologi informasi terutama jaringan internet. 

d. Memberikan pengetahuan tentang sistem layanan informasi 

terkomputerisasi di bandingkan dengan secara manual. 

e. Dengan adanya sistem ini maka pelayanan dan pekerjaan akan lebih cepat. 

f. Dapat meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian di Unit Donor 

Darah PMI. 

g. Dapat meningkatkan mutu pelayanan pada kantor di Unit Markas Seketaria 

PMI. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab, keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut :  

 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yang terjadi 

di Unit Donor Darah PMI kota Pangkalpinang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodologi penelitian, tujuan/manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan peneliti. Pada bab ini, uraian teori yang digunakan 

adalah uraian pendukung sesuai dengan topic skripsi yang diambil. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak yang menggunakan Model 

Waterfall, metode penelitian menggunakan Metode Berorientasi 

Obyek, dan tools / alat bantu.  

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan antara lain : struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat 

mengemukakan kembali masalah peneliti, menyimpulkan bukti-

bukti yang diperoleh dan akhir menarik kesimpulan apakah hasil 

yang didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan 

(diimplementasikan).  
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Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan 

(sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan), 

melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan 

yang ada), saran yang diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup 

penelitian. 

 

 


