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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Di era teknologi informasi yang berkembang pesat dikehidupan 

masyarakat pada saat ini, dibuktikan dengan semakin luas dan beragamnya 

penggunaan teknologi informasi. Khususnya di perusahaan atau instansi yang 

berkaitan dengan strategi bisnis, pengunaan teknologi informasi dapat digunakan 

sebagai sarana pendukung keputusan kinerja bisnis suatu perusahaan.  

Salah satunya di unit Bank Darah RSUD Waled, tentunya unit yang 

bergerak di bidang kesehatan ini pun ingin membangun teknologi informasi untuk 

meningkatkan kinerja di dalam mengolah data yang ada di dalamnya. Untuk dapat 

meningkatkan kinerja dalam pengolahan data tersebut maka unit Bank Darah ini 

di tuntut untuk dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat 

dengan cara memantau setiap proses pengolahan data yang ada di dalamnya.  

Semakin hari maka akan semakin bertambah banyak data yang akan di 

olah oleh pihak pimpinan dan petugas. Hal itu tidaklah mudah, oleh karena itu 

dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat menampung data dalam jumlah 

besar, dapat menyajikan informasi, dan dapat mengintegrasikan data yang 

nantinya akan digunakan sebagai sistem pendukung keputusan di Bank Darah 

RSUD Waled ini.  

Dari Permasalahan di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan akan informasi 

data di Bank Darah RSUD Waled ini sangatlah penting, namun pihak pimpinan 

dan petugas masih mengalami kesulitan dalam hal memproses data untuk 

pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan analisa dan perancangan terknologi 

yang dapat menyajikan data dan informasi yang mudah dipahami, yaitu sistem 

informasi dashboard. 
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Dashboard yang akan membantu pihak pimpinan dan petugas 

mendapatkan ringkasan informasi secara cepat dan mudah sebagai landasan untuk 

menetapkan keputusan penting bagi kinerja di Bank Darah RSUD Waled. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi dashboard untuk menampilkan 

informasi secara menarik dan mudah dipahami? 

2. Bagaimana cara menyajikan informasi yang bersumber dari database Bank 

Darah RSUD Waled? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini ialah sebagai berikut : 

1. Sebagai studi kasus maka unit bank darah RSUD WALED dipilih 

sebagai unit yang akan menerapkan aplikasi yang dibangun nantinya. 

2. Data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pemakaian 

darah selama satu tahun 

3. Penelitian ini hanya akan dilaksanakan sampai pada perancangan dan 

implementasi dashboard. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang Data Warehouse untuk pembangunan Sistem Informasi 

Dashboard guna mendukung dan mempermudah pengamatan pola 

pemakaian darah dan menganalisis data pemakaian darah; 

2. Merancang dan Membangun dashboard yang dapat menampilkan 

informasi dalam bentuk  visual. 
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1.4.2 Manfaat 

Manfaat dari tugas akhir ini ialah sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam rangka 

pengambilan keputusan oleh pimpinan  

2. Digunakan sebagai alat bantu untuk pembuatan laporan pemakaian 

darah. 

3. Dapat digunakan sebagai alat untuk analisis pola pemakaian darah 

yang sudah tersimpan di dalam database dalam bentuk visual. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini, dilakukan beberapa metode penelitian meliputi 

metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam tugas akhir ini ialah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mewawancarai 

pemimpin dan petugas unit bank darah RSUD WALED. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dan 

penggunaan teknologi dashboard diperusahaan, serta untuk 

mendapatkan informasi kendala yang dihadapi pada saat proses 

analisis data. 

 

2. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari buku-buku dan literatur 

lain yang dapat membantu pada saat proses perancangan dan 

implementasi dashboard 
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3. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mempelajari dan memahami proses bisnis 

dan permasalahan yang ada didalam perusahaan. Observasi dapat 

membantu saat proses analisis data, perancangan dan implementasi 

dashboard. 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Perancangan dan pembangunan sistem yang digunakan dalam tugas 

akhir ini yaitu menggunakan metode waterfall, Menurut ( I Sommerville, 

2011) terdapat 5 tahapan pada waterfall model,yaitu requirement analysis 

and definition, system and software design, implmentation and unit testing, 

integration and system testing, dan operation and maintenance. 

 

 

 

Gambar 1. 1 Metode waterfall ( I Sommerville, 2011) 
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1. Requirement Analysis and Definition 

Proses pengumpulan kebutuhan software yang akan 

diimplementasikan. Memahami kebutuhan informasi, fungsi-fungsi, 

unjuk kerja, dan interface yang diperlukan untuk merancang sebuah 

dashboard. 

 

2. System and Software Design 

Merancang aplikasi yang akan dibuat berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, perancangan meliputi perancangan data warehouse 

dan perancangan dashboard. 

 

3. Implmentation and Unit Testing 

Tahp ini merupakan tahap penerjemahan desain yang telah dibuat 

kedalam bentuk bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. 

Komputer akan menjalankan fungsi-fungsi yang telah dibuat sehingga 

mampu memberikan layanan kepada user. 

 

4. Integration and System Testing 

Setelah kode dihasilkan, pengujian program dimulai. Proses pengujian 

berfokus pada internal logis dari perangkat lunak, memastikan bahwa 

semua fungsi telah dilakukan pengujian, dan melakukan tes pada 

fungsi eksternal untuk memastikan hasil yang ada telah sesuai dengan 

yang dibutuhkan. 

 

5. Operation and Maintenance 

Setelah software disampaikan pada user software mungkin akan 

mengalami perubahan. Perubahan software dapat terjadi karena 

ditemukannya kesalahan, penyesuaian software terhadap perubahan 

lingkungan eksternal, atau karen pengguna membutuhkan tambahan 

fungsi pada software. Dukungan software atau pemeliharaan dapat 

merubah fase sebelumnya ke program yang baru. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 

beberapa bab ialah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang literatur atau teori-teori yang 

berhubungan dengan pembuatan aplikasi. 

 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Bab ini membahas tentang identifikasi masalah dan menganalisa 

kebutuhan dari aplikasi. 

 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang tahap perancangan dari sistem yang 

akan dibuat yang meliputi pemodelan sistem dan perancangan user 

interface. 

 

BAB V IMPLEMENTASI 

Bab ini akan membahas mengenai lingkungan implementasi, 

tampilan antarmuka aplikasi, dan pengujian aplikasi. 

 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, 

serta saran-saran mengenai penelitian ini sebagai rencana 

pengembangan aplikasi menjadi lebih baik. 


