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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin berkembang, ilmu 

pengetahuan pun mengalami kemajuan yang pesat dari segi teknologi dalam 

bidang informasi. Hal ini dapat dilihat secara jelas dengan adanya Sistem 

Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) yang 

merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer. GIS ini memberikan 

informasi yang diperoleh melalui pengenalan obyek pada citra satelit sebagai data 

primer yang dipadukan dengan peta-peta tematik sebagai data sekunder, dalam 

kasus ini sistem satelit yang digunakan adalah Global Positioning System (GPS). 

Pemanfaatan GIS ini perlu ditunjang dengan perangkat komputer untuk 

menampilkan informasi yang diterima. Media komputer yang akan digunakan 

dalam penulisan ini adalah android yang akan menghasilkan informasi berupa 

peta jalan yang dapat digunakan untuk pemilihan jalan alternatif menuju suatu 

tempat tujuan 

Berkembangnya wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat menjadi pusat 

bisnis menjadikan mobilitas orang yang masuk ke daerah Pangkalpinang semakin 

meningkat. Peningkatan ini menimbulkan banyak permasalahan, juga dalam 

bidang kesehatan, terutama pada wanita hamil. Dari banyak bidang kategori 

pelayanan kesehatan yang ada salah satunya rumah bersalin, rumah bersalin 

menjadi salah satu lembaga atau organisasi yang bekerja dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya yang berhubungan dengan 

kehamilan atau kesehatan ibu dan anak. Pemeriksaan kehamilan atau yang dalam 

bahasa medisnya disebut dengan Ante Natal Care (ANC) sangat disarankan bagi 

ibu hamil, hal ini agar kesehatan ibu dan janin didalam kandungan bisa selalu 

terpantau. Pemeriksaan kehamilan dini sangat penting bagi ibu hamil, karena 

pemeriksaan ini adalah proses pemeriksaan yang dilakukan dari awal pertama 

masa kehamilan sampai saat proses persalinan. Untuk mengawasi dan memonitor 

kesehatan ibu dan bayi sehingga semuanya berjalan lancar seperti yang 
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diharapkan. Sekarang ini banyak rumah bersalin yang belum memanfaatkan 

teknologi informasi dalam memberikan informasi akan pentingnya kesehatan bagi 

wanita di usia kehamilan, sehingga memerlukan tempat pelayanan kesehatan 

rumah bersalin terdekat. Salah satu solusi yang dapat dipilih adalah dengan 

menggunakan jalan alternatif, namun kurangnya informasi mengenai jalan 

alternatif menjadikan pilihan ini kurang efektif, sehingga diperlukan sebuah 

sistem yang akan memberikan informasi mengenai Wilayah Kota Pangkalpinang 

dan Sungailiat. Sistem ini dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) atau Geographic Information System (GIS) seperti yang telah dijelaskan 

diatas. 

Teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan suatu teknologi 

mengenai geografis yang sangat berkembang. SIG memiliki kemampuan yang 

sangat baik dalam memvisualisasikan data berikut atribut-atributnya, 

memodifikasi bentuk, warna, ukuran dan simbol yang digabungkan untuk bisa 

memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses informasi yang berhubungan 

dengan lokasi geografis wilayahnya, misalnya informasi jalan dan lokasi suatu 

tempat atau fasilitas umum. Beberapa informasi tersebut dibutuhkan oleh berbagai 

pihak, seperti masyarakat umum untuk dimanfaatkan sesuai keperluan masing-

masing. Salah satu fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah rumah 

bersalin. Dengan teknologi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi 

tentang lokasi rumah bersalin terdekat di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat 

dengan hanya menggunakan fasilitas internet dimanapun anda berada dengan 

cepat.  

Dari latar belakang ini penulis ingin membantu masyarakat umumnya dalam 

mendapatkan informasi tentang lokasi rumah bersalin di Kota Pangkapinang dan 

Sungailiat yang dapat diakses secara online. Dengan demikian masyarakat umum 

dapat terbantu untuk mencari lokasi rumah bersalin secara cepat yang sebelumnya 

mungkin belum diketahui. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis 

mengambil judul penelitian “APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

BERBASIS ANDROID PEMETAAN LOKASI RUMAH BERSALIN DI 

WILAYAH KOTA PANGKALPINANG DAN SUNGAILIAT”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah pada penulisan skripsi aplikasi sistem informasi geografis 

pemetaan lokasi rumah bersalin berbasis android di Kota Pangkalpinang dan 

Sungailiat ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut : 

a. Membangun sistem informasi geografis rumah bersalin agar bisa berjalan di 

perangkat bergerak ber-platform android. 

b. Memanfaatkan Google Maps API dalam membangun sistem informasi 

geografis rumah bersalin berbasis android. 

c. Cara menerapkan aplikasi informasi geografis pemetaan lokasi rumah 

bersalin berbasis android di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat ke 

masayarakat. 

   

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan pada laporan skripsi ini, dimana pada 

proses perancangan sebuah aplikasi sistem informasi geografis pemetaan lokasi 

rumah bersalin berbasis android di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat, yang 

digunakan untuk menampilkan peta lokasi rumah bersalin yang menjadi tujuan 

berdasarkan lokasi yang dituju. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan informasi 

tambahan berupa alamat, nomor telepon dan website dari rumah bersalin yang 

menjadi tujuan.  

 

Batasan masalah lain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini memanfaatkan Maps Api dari google yang digunakan untuk 

penentuan lokasi rumah bersalin di kota Pangkalpinang dan Sungailiat. 

b. Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman java eclipse. 

c. Aplikasi hanya diperuntungkan handphone ber-platform android. 

d. Data diperoleh hanya dari rumah bersalin yang berlokasi di Pangkalpinang 

dan Sungailiat. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka dapat dirumuskan 

beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

a. Memvisualisasikan persebaran rumah bersalin di wilayah Kota 

Pangkalpinang dan Sungailiat. 

b. Membantu mempermudah dalam mencari rumah bersalin di wilayah Kota 

Pangkalpinang dan Sungailiat. 

c. Memberikan berbagai informasi tentang lokasi rumah bersalin yang ada di 

wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat dengan menggunakan GIS pada 

smartphone berbasis android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Dengan bantuan aplikasi informasi geografis pemetaan lokasi rumah 

bersalin berbasis android, masyarakat dapat mencari lokasi rumah bersalin 

yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat yang menjadi 

tujuannya dengan waktu yang relatif singkat. 

b. Masyarakat dapat menemukan sebuah aplikasi baru untuk mencari lokasi 

rumah bersalin melalui aplikasi GIS berbasis android di wilayah Kota 

Pangkalpinang dan Sungailiat. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang menjelaskan tentang apa saja 

yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan penelitian. Adapun metode 

penelitian yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku 

referensi serta beberapa situs dari internet yang dapat dijadikan acuan dalam 

pembahasan dalam penelitian ini. 
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b. Penelitian Lapangan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap 

sistem kerja dari permasalahan yang sedang diteliti. 

1) Metode Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung dan pengecekan ke lokasi - 

lokasi rumah bersalin untuk memastikan data yang didapat dari dinas 

kesehatan kota Pangkalpinang dan Sungailiat akurat. 

2) Metode Wawancara (Sistem Berjalan) 

Yaitu mengadakan wawancara langsung pada pihak yang berwenang 

atau bagian lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

Misalnya, bagaimana awal cara masyarakat memperoleh informasi 

mengenai lokasi rumah bersalin yang ada di wilayah Kota 

Pangkalpinang dan Sungailiat. 

3) Analisa dan Desain 

Tahap analisa dilakukan dengan melakukan analisa pada beberapa hal, 

adapun proses analisanya dijelaskan sebagai berikut : 

1) Analisa Masalah 

Tahap ini menjelaskan tentang apa saja masalah yang terjadi dalam 

proses perancangan aplikasi. 

2) Penyelesaian Masalah 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari proses analisa masalah. 

Dalam tahap ini dijabarkan solusi untuk mengatasi masalah-

masalah yang terjadi dalam proses perancangan aplikasi. 

3) Analisa Sistem Berjalan 

Pada tahap ini dijelaskan mengenai proses awal bagaimana cara 

masyarakat memperoleh informasi mengenai lokasi rumah bersalin 

yang ada di wilayah kota Pangkalpinang dan Sungailiat. Tahapan 

ini digambarkan dalam bentuk activity diagram. 

4) Analisa Sistem Usulan 

Pada tahap ini dijelaskan sebuah sistem yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang dijabarkan 
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pada sub-bab analisa masalah. Tahapan ini digambarkan dalam 

bentuk activity diagram. 

5) Pemodelan Sistem Usulan 

Pada tahap ini dijelaskan bagaimana proses pemodelan dari aplikasi 

sistem informasi geografis berbasis android pemetaan lokasi rumah 

bersalin di wilayah kota Pangkalpinang dan Sungailiat. Proses 

pemodelan ini, digambarkan dalam bentuk activity diagram dan 

usecase diagram. 

6) Analisa Kebutuhan Aplikasi 

Pada tahap ini dijelaskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh 

aplikasi seperti perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat-

perangkat pendukung lainnya. Dan juga pada tahap ini dijelaskan 

apa saja yang menjadi kebutuhan fungsional dan non fungsional 

dari aplikasi sistem informasi geografis berbasis android pemetaan 

lokasi rumah bersalin di wilayah Kota Pangkalpinang dan 

Sungailiat.  

Kemudian setelah tahapan analisa selesai dilakukan, penulis 

melakukan tahapan selanjutnya yaitu perancangan pada aplikasi 

sistem informasi geografis berbasis android pemetaan lokasi rumah 

bersalin di wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat. Adapun 

tahapan – tahapan dari proses perancangan aplikasi sistem 

informasi geografis berbasis android pemetaan lokasi rumah 

bersalin di wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat adalah 

sebagai berikut : 

(a) Menerangkan proses pembuatan aplikasi sistem informasi 

geografis berbasis android pemetaan lokasi rumah bersalin di 

wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat. Tahapan ini, 

digambarkan dalam bentuk diagram alir (flowchart). 

(b) Membuat rancangan interface dari aplikasi sistem informasi 

geografis berbasis android pemetaan lokasi rumah bersalin di 

wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat. 
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7) Pada tahapan ini proses implementasi dan pengujian dilakukan 

dengan melakukan tahapan sebagai berikut : 

(a) Menjalankan program 

(b) Pengujian Program 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dalam mempelajari dan menganalisa Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis Berbasis Android Pemetaan Lokasi Rumah Bersalin Di Kota 

Pangkalpinang dan Sungailiat, maka dalam sistematika penulisan skripsi ini 

disusun atas lima bab, dimana uraian singkat mengenai isi tiap masing – masing 

bab sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan 

yang hendak dicapai, lingkup permasalahan dan batasan masalah, metode 

penelitian serta sistematika penulisan laporan skripsi ini.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini mengemukakan dasar-dasar teori yang digunakan untuk melandasi 

penelitian mengenai skripsi Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis 

Android Pemetaan Lokasi Rumah Bersalin Di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat, 

serta mendukung pembuatan laporan skripsi ini. 

 

BAB III  ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang penjelasan isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti 

objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliverables, penjadwalan 

proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan struktur tim proyek. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini penulis menjelaskan tentang proses analisa dan implementasi serta 

kekurangan dan kelebihan pada aplikasi informasi geografis pemetaan lokasi 
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rumah bersalin berbasis android di wilayah Kota Pangkalpinang dan Sungailiat 

dalam bentuk usecase diagram, activity diagram, flowchart dan lain sebagainya, 

cara pembuatan aplikasi, dan desain interface dari aplikasi informasi geografis 

pemetaan lokasi rumah bersalin berbasis android di wilayah Kota Pangkalpinang 

dan Sungailiat. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan dijabarkan kesimpulan mengenai hasil dan pembahasan dari semua 

yang telah disajikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran yang 

diharapkan dari semua pihak supaya penulisan skripsi ini dan pengembangan 

aplikasi program yang dikembangkan dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat. 

 

  


