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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi telah berkembang begitu pesat, hal ini tentu saja 

membawa dampak perubahan di kehidupan manusia. Pada dasarnya teknologi 

informasi adalah perangkat yang berharga karena dapat memberikan berbagai 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hadirnya teknologi 

informasi yang semakin canggih, dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk 

membentuk suatu kelompok/komunitas dengan tingkat kebutuhan sosial yang sama 

sebagai wadah untuk menjembatani tingkat interaksi yang intens yang selama ini 

tidak akan mungkin bisa dilakukan karena letak geografis yang berjauhan.  

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan sebuah lembaga yang memiliki 

jaringan dengan Palang Merah Internasional, yang bekerja sama dengan pemerintah 

dalam kegiatan sosial seperti penanggulangan bencana, kegiatan donor darah, dan 

kegiatan kesehatan lainnya diseluruh Indonesia. Salah satu kegiatan rutin yang 

seringkali diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) adalah donor darah 

untuk kepentingan umum bagi siapa saja yang membutuhkan darah.  

Donor darah merupakan kegiatan pengambilan darah dari seseorang yang 

dilakukan denga cara sukarela. Darah merupakan suatu komponen terpenting dalam 

tubuh manusia yang memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai pengangkut 

oksigen, karbondioksida, dan pengangkut zat-zat kimia seperti hormon. 

Saat ini, PMI Bangka Selatan sering melakukan kegiatan donor darah di 

beberapa tempat yang memang sudah bekerja sama dengan PMI Bangka Selatan 

dan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau Hut PMI tersendiri dan bekerjasama 

dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Pangkalpinang dikarenakan PMI Bangka 

Selatan belum memiliki UTD sendiri. Dan PMI Bangka Selatan masih melakukan 

penyimpanan data pendonor darah dengan membuat laporan data-data pendonor 

yang diketik di Microsoft Word lalu diprint. Hal tersebut membuat masyarakat 

kesulitan dalam mencari informasi bantuan donor karena data yang disimpan masih 
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bersifat manual. Informasi pendonor diperlukan oleh masyarakat yang berada 

dikecamatan Kabupaten Bangka Selatan. Kebutuhan informasi masyarakat ini 

sangat dibutuhkan dikarenakan keadaan geografis dan pertumbuhan ekonomi 

disetiap kecamatan berbeda-beda, seperti di Toboali. Sehingga menyulitkan untuk 

mencari informasi pendonor yang ada di kota Toboali. 

Akibat dari permasalahan diatas, solusi yang diajukan peneliti yakni 

membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mencari bantuan 

donor dan mendapatkan informasi terkait donor darah. Aplikasi yang dibuat 

digunakan dengan maksud untuk memberikan layanan yang baik untuk mayarakat. 

Hal ini diperlukan karena sering kali stok darah di rumah sakit habis, oleh karena 

itu mengapa aplikasi ini dinilai cukup membantu untuk mayarakat khususnya di 

Bangka Selatan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pendonor maupun masyarakat 

yang membutuhkan bantuan donor darah. Cara kerja aplikasi ini (sebagai pencari 

bantuan donor) yaitu dengan login akun yang telah terdaftar sebelumnya lalu 

langsung masuk ke halaman awal dimana terdapat form permohonan bantuan, data 

calon pendonor, informasi kegiatan donor, dan form permohonan event.  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini 

di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang di lakukan oleh Dinta 

Aditya Fauzi (2019), dkk. Yang berjudul “Aplikasi Donor Darah Berbasis 

Mobile Dengan Teknik Crowdsourcing” [1]. Penelitian yag dilakuka oleh Joko 

Triono (2018), dkk. Yang berjudul “Sistem Informasi Donor Darah Pada PMI 

Cabang Magetan Berbasis SMS Gateway”[2]. Penelitian yang dilakukan oleh S. 

Nurhayati (2018), dkk. Yang berjudul “Sistem Informasi Pencarian Lokasi 

Donor Darah PMI Kota Bandung Berbasis Web” [3]. Penelitian yang dilakukan 

oleh Fitrah (2018). Yang berjudul “Aplikasi Bank Darah Dan Penjadwalan 

Donor Darah Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) (Studi 

Kasus : PMI Kota Malang)” [4]. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Rachman 

(2019). Yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Donor Darah 

Berbasis Web Pada Unit Transfusi Darah Kabupaten Sumedang” [5].  

Penelitian yang dilakukan oleh La Raufun (2019), dkk. Yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Sistem Informasi Ketersediaan Pada Palang Merah 
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Indonesia Kabupaten Buton Berbasis Android”[6]. Penelitian yang dilakukan 

oleh Yanni Suherman (2017). Yang berjudul “Sistem Aplikasi Bank Darah 

Pada Palang Merah Indonesia Payakumbuh”[7]. Penelitian yang dilakuka oleh 

Cataska Agus Sugiatno (2017), dkk. Yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 

Donor Darah Berbasis Mobile di PMI Kabupaten Bandung”[8].  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti mengusulkan 

sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mencari bantuan 

donor dan dalam aplikasi ini mencakup beberapa informasi terkait dengan kegiatan 

yang ada di PMI Bangka Selatan. Maka dari itu project ini diberi judul “APLIKASI 

LAYANAN INFORMASI DONOR DARAH DI PALANG MERAH 

INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANGKA SELATAN BERBASIS 

ANDROID” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka berikut rumusan masalah 

pada penelitian ini yang muncul sebagai acuan untuk analisis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat suatu sistem agar infomasi data pendonor darah 

aktif di PMI. Kab Bangka Selatan tidak hilang?  

2. Bagaimana membuat suatu sistem yang digunakan untuk membantu 

pihak PMI Kab. Bangka Selatan dalam menyampaikan informasi 

mengenai kegiatan donor darah?  

3. Bagaimana membuat aplikasi layanan informasi donor darah di PMI 

Bangka Selatan berbasis android?   

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan seperti: 

1. Membuat sebuah sistem informasi yang memudahkan masyarakat 

Bangka Selatan mencari pendonor. 
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2. Menampilkan informasi-informasi mengenai kegiatan donor darah 

yang ada di Bangka Selatan. 

3. Membantu pihak PMI Bangka Selatan dalam mengontrol data 

pendonor dan informasi yang berkaitan dengan donor darah. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian untuk PMI Bangka Selatan : 

1. Membantu pihak PMI Bangka Selatan dalam mengontrol data 

pendonor dan informasi yang berkaitan dengan donor darah. 

Manfaat peneletian untuk masyarakat : 

1. Mempermudah masyarakat untuk mencari bantuan donor darah jika 

stok darah di RSUD Bangka Selatan habis. 

2. Mempermudah calon pendonor untuk mendonorkan darah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan lebih terarah, maka dalam penelitian 

ini peneliti membatasi permasalahan, yaitu: 

1. Aplikasi ini dibangun untuk dipergunakan oleh masyarakat umum 

dilingkungan Kab. Bangka Selatan. 

2. User yang berhubungan langsung dengan sistem ini adalah masyarakat 

umum yng sebagai pengguna dan petugas PMI Bangka Selatan sebagai 

admin. 

 

1.5       Sistematika Penelitian  

Sistematika penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambran isi laporan 

ini sehingga memberikan kemudahan untuk melihat isi laporan ini, dimaksud dalam 

membangun Aplikasi Layanan Informasi Donor Darah Di Palang Merah Indonesia 
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(PMI) Kabupaten Bangka Selatan Berbasis Android. Laporan penilitian ini dibagi 

menjadi lima bab dengan pokok pikiran tiap-tiap bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan penelitian yang dilakukan untuk menjawab 

keingintahuan peneliti guna mengungkapkan suatu konsep desain. 

Membahas tentang uraian mengenai penjabaran latang belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan teori-teori serta penelitian terdahulu yang terkait 

dengan pembuatan aplikasi Layanan Informasi Donor Darah Di 

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangka Selatan Berbasis 

Android. Teori-teori yang dibahas antara lain Android, Android 

SDK, Android Development tools (ADT), Android Studio, XAMPP. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian terkait proses atau cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian 

yang peneliti lakukan di kantor PMI Bangka Selatan. Hal-hal yang 

akan dibahas dibab ini adalah Model pengembangan sistem, metode 

pengembangan sistem, tools pengembangan sistem. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, uraian terkait instansi tempat peneliti melakukan 

penelitian yaitu Kantor PMI Bangka Selatan. Hal-hal yang akan 

dibahas dibab ini adalah sejarah, struktur organisasi dan fungsi, visi 
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dan misi perusahaan, dan berisi bagaimana mengenai proses 

membangun aplikasi Layanan Informasi Donor Darah Di Palang 

Merah Indonesia (PMI) Kabuoaten Bangka Selatan Berbasis 

Android.  

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir dimana bab ini memberikan 

kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian dan 

keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat bermafaat 

bagi perkembangan tempat penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


