
 

1 
 

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 kesehatan pendonor setiap kali pendonor datang dan pada saat akan merekap 

laporan bulanan masih menggunakan proses manual yang membuat data tidak 

terdata rapi dan menyulitkan petugas dalam menyusun laporan.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan untuk 

membangun sistem pelayanan donor darah berbasis web agar pendonor tidak perlu 

datang ke tempat lagi untuk mengisi data donor dan kuesioner kesehatan, petugas 

tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan pendonor dan proses 
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pencatatan yang mereka lakukan lebih terkomputerisasi serta menghindari adanya 

file yang hilang. Dalam proses perancangan sistem, penelitian ini akan digunakan 

dengan model FAST. FAST dipilih sebagai model karena 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 Web 

Menggunakan Model FAST (Framework for the Application of Systems 

Thinking)”  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak 

Unit Donor Darah dalam mengelola data pendonor? 

2. Bagaimana merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak 

pendonor agar tidak perlu datang ke tempat lagi untuk mengisi data donor dan 

kuesioner kesehatan?  

3. Bagaimana merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak 

Unit Donor Darah dalam mengelola laporan bulanan? 

4. Bagaimana bentuk implementasi aplikasi sistem informasi pelayanan donor 

darah berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, adapun batasan masalah dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Penulis hanya membahas tentang perancangan sistem pelayanan donor darah di 

UDD Kabupaten Bangka, yang meliputi proses pendaftaran, hasil screening,  

dan laporan bulanan. 
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2. Penulis menggunakan model FAST hanya membahas 7 tahapan dan tidak 

membahas Installation and Delivery. 

3. Sistem pelayanan donor darah berbasis web yang dirancang tidak membahas 

tindakan selanjutnya apabila setelah mendonor ada penyakit dan tindakan yang 

lain. 

4. Sistem pelayanan donor darah berbasis web yang dirancang tidak membahas 

proses permintaan darah dan pengambilan darah. 

 

1.4  Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

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

Darah dalam mengelola data pendonor. 

2. Merancang sistem pelayanan donor darah agar memudahkan pihak pendonor 

agar tidak perlu datang ke tempat lagi untuk mengisi data donor dan kuesioner 

kesehatan. 

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

Darah dalam mengelola laporan bulanan. 

4. Mengimplementasikan aplikasi sistem pelayanan dengan konsep FAST. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk pihak Unit Donor Darah PMI, sistem berbasis 

web menghilangkan kerepotan dalam mengelola laporan harian dan laporan 

bulanan. 

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

3. Dapat meningkatkan mutu pelayanan pada Unit Donor Darah PMI Kabupaten 

Bangka. 
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1.5 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 ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian dari topik yang  dibahas. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi kumpulan teori pendukung dalam pengembangan 

sistem ini diantaranya teori tentang sistem, informasi, sistem 

informasi, pelayanan, unit donor darah, palang merah indonesia, 

website, model fast, metode berorientasi obyek, uml, erd, basis 

data, mysql, html, css, java script, framework, codeigniter, 

bootstrap, php, sublime text, xampp dan studi literatur. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang model pengembangan sistem, metode 

pengembangan perangkat lunak, alat bantu pengembangan sistem 

dan kerangka penelitian. 

BAB IV :  PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi sejarah PMI, visi UDD Kabupaten Bangka, misi 

UDD Kabupaten Bangka, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang UDD Kabupaten Bangka, metode pengumpulan data, 

proses bisnis, activity diagram, analisa keluran dan masukan, 

identifikasi kebutuhan, package diagram, use case diagram, 

deskripsi use case diagram, ERD, transformasi ERD ke LRS, 

LRS, tabel, spesifikasi basis data, rancangan keluaran usulan, 

rancangan masukan usulan, class diagram, deployment diagram, 

struktur tampilan layar, rancangan layar, sequence diagram, dan 

tampilan layar. 
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BAB V  :  PENUTUP 

  Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

dan juga saran dari penulis yang kiranya dapat bermanfaat. 

 

  


