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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan aplikasi yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi serta membatasi ruang lingkup permasalahan, 

sehingga aplikasi yang dibuat tidak menyimpang dari maksud dan tujuan 

penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah Sakit merupakan sebuah institusi yang mengadakan pelayanan 

kesehatan. Peran Rumah Sakit sangat bermanfaat bagi masyarakat yang 

membutuhkan pengobatan secara cepat. Manajemen Rumah Sakit disamping 

melaksanakan pelayanan pasien, juga mempunyai komponen non medik yang 

mempengaruhi pelayanan medik. 

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan Rumah Sakit 

tidak diimbangi dengan informasi mengenai lokasi Rumah Sakit. Sebagian besar 

masyarakat masih merasa kesulitan untuk menemukan Rumah Sakit tersebut, 

terlebih lagi bagi pendatang di kota Bandung yang tidak mengetahui informasi 

mengenai lokasi dimana Rumah Sakti berada. 

Selain informasi yang susah didapat mengenai lokasi Rumah Sakit, 

informasi harga, dokter spesialis dan fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit 

tersebut masih sulit didapatkan. Sehingga masyarakat yang akan berobat ke 

Rumah Sakit masih ragu dikarenakan masyarakat takut akan harga yang sudah 

ditentukan di Rumah Sakit berada diluar jangkauan kemampuan mereka. 

Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu 

bidang ilmu kedokteran tertentu. Seorang dokter harus menjalani pendidikan 

profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) untuk dapat menjadi dokter spesialis. 

Beberapa kasus tertentu, masyarakat diharuskan untuk merujuk dokter spesialis 

sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Terkadang masyarakat tidak mengetahui 

dokter spesialis apa saja yang ada di Rumah Sakit sehingga membuat masyarakat 

kesulitan untuk mencari dokter spesialis yang ingin ditemui. 
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Mengetahui fasilitas apa saja yang di ada di Rumah Sakit dapat membantu 

pengguna dalam memilih Rumah Sakit yang akan di didatangin. Misalnya dalam 

fasilitas kamar yang disediakan oleh Rumah Sakit. Biasanya masyarakat ekonomi 

menengah ke atas akan memilih kamar kelas keatas, bahkan ada yang mencari 

kamar president suite. Tidak semua Rumah Sakit menyediakan fasilitas fasilitas 

khusus, sehingga masyrakat mengalami kesulitan dalam pencarian fasilitas yang 

diinginkan ketika pergi berobat ke Rumah Sakit.  

Sekarang beberapa aplikasi yang sudah ada belum semuanya mendukung 

dalam pencarian Rumah Sakit dilihat dari lokasi, informasi, fasilitas yang 

disediakan dan juga harga. Sehingga dibutuhkan aplikasi yang mudah digunakan 

sehingga bisa mendukung masyarakat dalam pencarian Rumah Sakit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memberikan dan memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembuatan sistem ini, maka penulis memaparkan rumusan dalam laporan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi geografis mengenai lokasi Rumah 

Sakit yang ada di Kota Bandung. 

2. Bagaimana membangun sistem informasi geografis yang dapat memberikan 

informasi mengenai praktek dokter spesialis, fasilitas yang disediakan dan 

harga? 

3. Bagaimana membangun sistem informasi geografis yang dapat digunakan 

dengan mudah oleh pengguna untuk mengakses sistem informasi lokasi dan 

informasi mengenai Rumah Sakit? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah dapat membangun sistem 

informasi geografis Rumah Sakit yang dapat memberikan informasi lokasi Rumah 

Sakit mengenai harga, dokter spesialis dan fasilitas yang disediakan setiap Rumah 

Sakit. Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 
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1. Membangun sistem informasi geografis Rumah Sakit di kota Bandung.  

2. Membangun sistem informasi yang dapat membantu masyarakat dalam 

memberikan informasi mengenai praktek dokter spesialis, fasilitas dan harga. 

3. Membangun sistem informasi geografis Rumah Sakit yang dapat dengan 

mudah dimengerti oleh masyarakat umum.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir ini terfokus dan terarah maka akan diberikan 

beberapa batasan masalah terhadap sistem informasi geografis lokasi Rumah Sakit 

yang akan dibahas, antara lain:  

1. Sistem informasi geografis pencarian lokasi Rumah Sakit ini hanya membantu 

dalam pencarian lokasi Rumah Sakit dan memberikan informasi mengenai 

fasilitas, harga dan dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit. 

2. Sistem informasi geografis mengenai Rumah Sakit ini hanya akan mencakup 

wilayah kota Bandung. 

3. Sistem informasi geografis yang dibuat hanya untuk berbasis website. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif 

subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran 

umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 

Maka dalam menganalisa masalah, penulis menggunakan metode-metode 

penelitian sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Penulis mempelajari buku, laporan tugas akhir, ebook, dan referensi lain yang 

berkaitan dengan penelitian sehingga mendapatkan solusi dari segala 

permasalahan yang muncul pada penelitian yang dilakukan. 
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2. Pembangunan Sistem 

Penulis menggunakan waterfall model dalam tahap pembangunan sistem. Pada 

pembangunan perangkat lunak dilakukan secara sekuensial, dimana satu tahap 

dilakukan setelah tahap sebelumnya selesai dilaksanakan. Adapun tahapan 

dalam pengembangan waterfall model sebagai berikut: 

a. System requirements, pada tahap ini menetapkan komponen-komponen 

untuk membangun sistem termasuk persyarat perangkat keras, perangkat 

lunak dan komponen lain yang diperlukan. 

b. Software requirements, pada tahap ini yang dilakukan yaitu menetapkan 

harapan untuk fungsionalitas perangkat lunak dan mengidentifikasi 

persyarat sistem perangkat lunak yang mempengaruhi. 

c. Architectural design, pada tahap ini menentukan kerangka kerja perangkat 

lunak dari sebuah sistem untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Desain mendefenisikan komponen utama dan iteraksi dari komponen-

komponen, tetapi desain tidak menentukan struktur masing-masing 

komponen. 

d. Detailed design, memeriksa komponen perangkat lunak sehingga dapat 

didefenisikan dalam tahap desain arsitektur dan menghasilkan spesifikasi 

untuk bagaimana setiap komponen diimplementasikan. 

e. Coding, mengimplementasikan spesifikasi untuk dapat dimengerti oleh 

komputer. 

f. Testing, pada tahap ini melakukan pengujian atas website yang telah di 

upload ke web server untuk menguji gejala-gejala kerusakan yang 

memungkinkan terjadi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan laporan ini terdiri dari enam bab, yaitu : 

Bab Satu pendahuluan, merupakan bagian kesatu dari laporan ini. Pada 

bagian ini akan dibahas latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaaat penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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Bab Dua landasan teori,  merupakan bagian kedua dari laporan ini. Pada 

bagian ini akan dibahas landasan teori yang berkaitan dan digunakan dalam tugas 

akhir ini. 

Bab Tiga analisis sistem, merupakan bagian ketiga dari laporan ini. Pada 

bagian ini akan dibahas analisis sistem yang terdiri dari identifikasi masalah,  

identifikasi penyebab masalah, hasil analisa dan model sistem.  

Bab Empat perancangan sistem , merupakan bagian keempat dari 

laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas rancangan aplikasi  sistem yang akan 

dibangun, termasuk didalamnya rancangan proses aplikasi pembuatan laporan 

antarmuka dan basis data.  

Bab Lima implementasi dan pengujian sistem, merupakan bagian 

kelima dari laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas implementasi rancangan 

aplikasi sistem mulai dari hardware, software, database, dan antarmuka yang siap 

digunakam. 

Bab Enam penutup, merupakan bagian keenam dari laporan ini. Pada 

bagian ini akan dibahas kesimpulan dan saran-saran terhadap kekurangan yang 

terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 


