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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran keseluruhan latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

  Kemajuan diberbagai bidang teknologi, mendorong munculnya inovasi 

baru dalam penyajian dan memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari. Teknologi 

merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. 

Contoh yang paling nyata adalah peran teknologi terhadap komunikasi dan 

informasi. 

  Menurut Jogiyanto (1999, p11) sistem informasi adalah sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dari laporan-laporan yang diperlukan. 

 Komunikasi dan informasi merupakan bagian yang penting bagi 

kehidupan manusia saat ini. Informasi dibutuhkan karena dapat memberi 

pengetahuan akan sesuatu hal serta digunakan untuk membantu manusia dalam 

proses pengambilan keputusan. Seiring perkembangan teknologi informasi di 

setiap bidang apapun, informasi menjadi bahan yang paling penting bagi 

kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi mengenai informasi tentang pelayanan 

kesehatan di rumah sakit ataupun pada klinik dokter spesialis.  

  Informasi jadwal praktek dokter spesialis saat ini belum mendukung 

kebutuhan informasi pada masyarakat luas. Pada umumnya, masyarakat tidak 

mengetahui informasi kapan, dimana, dan jam praktek dokter spesialis bertugas 

praktek. Hal ini yang membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan sebuah 

informasi praktek dokter spesialis.  

  Dengan berkembangnya teknologi khususnya pada alat komunikasi seperti 

smartphone. Hal ini dapat menjadikan hubungan yang erat antara pengguna 
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smartphone khususnya android dengan informasi pada pelayanan kesehatan di 

Kota Malang yang dapat diakses secara realtime.   

Berdasarkan konsep dan uraian diatas penulis mencoba melakukan 

penelitian untuk mendapatkan data jadwal, tempat, dan waktu praktek dokter di 

wilayah Kota Malang, yang nantinya akan diterapkan dalam suatu karya ilmiah 

berupa Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi 

Praktek Dokter Spesialis Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka pembahasan masalah dalam aplikasi 

ini untuk mengetahui sebuah informasi yang tepat dan akurat dari jadwal lengkap 

praktek dokter spesialis, dimana objek penelitian ini berdasarkan pada: 

a. Bagaimana melakukan analisa kebutuhan dalam pembuatan aplikasi praktek 

dokter spesialis. 

b. Bagaimana mendesain interface aplikasi praktek dokter spesialis berbasis 

android. 

c. Bagaimana menerapkan dan mengimplementasikan sistem informasi jadwal 

praktek dokter spesialis pada sebuah platform android. 

d. Bagaimana melakukan proses pengujian terhadap aplikasi praktek dokter 

spesialis. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini dengan beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Informasi praktek dokter spesialis hanya dalam wilayah Kota Malang. 

b. Pembuatan aplikasi praktek dokter spesialis ini hanya berdasarkan pada 

 pemrograman PHP menggunakan Code Igniter. 

c. Database aplikasi praktek dokter spesialis hanya menggunakan database 

MySQL. 

d. OS Android yang digunakan di perangkat user adalah minimal éclair sampai 

 dengan JellyBean. 

e. Fitur antri pasien secara online dapat ditambahkan ketika sebuah rumah sakit 

atau klinik memiliki website secara resmi dan dikelola setiap waktu. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan 

dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Tujuan penelitian dijabarkan 

menggunakan kata-kata kerja pembuka antara lain: menganalisa, memperoleh 

data, menguraikan, menilai, dan menguji. Tujuan dari penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mengalisa kendala-kendala memperoleh data dalam 

proses pembuatan sistem informasi aplikasi praktek dokter spesialis. 

b. Untuk mendapatkan informasi tentang sistem yang diterapkan, design user 

interface, dan permasalahan sistem yang dihadapi, serta untuk menambah 

ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengamatan sebuah 

pelayanan sistem informasi aplikasi praktek dokter spesialis untuk wilayah 

Kota Malang. 

 
 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian dan melakukan pencatatan secara cermat dan teliti atas 

objek yang sudah diteliti. 

b. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data dengan cara penelitian bertatap muka secara langsung 

dengan sumber informasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

lisan. 

c. Kearsipan (documentation) 

Mengumpulkan data dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang telah 

ada untuk dilakukan analisa. 

d. Tinjauan Pustaka 

Mempelajari buku, artikel, dan situs yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

  Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dikemukakan sistematika penulisan yang akan dipergunakan dalam menyusun 

tugas akhir ini agar lebih terarah dan sesuai dengan fokus tujuan yang diharapkan. 

Adapun sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran keseluruhan 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 
BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

Tugas Akhir. Dalam landasan teori antara lain membahas tentang konsep 

dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, 

konsep dasar Android, dan perangkat lunak yang dipakai untuk membuat 

aplikasi android. 

 
BAB III: Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa sistem meliputi: deskripsi produk, analisa sistem, dan analisa 

kebutuhan. Sedangkan pada perancangan sistem membahas tentang 

perancangan perangkat lunak berdasarkan object oriented analysis dan 

object oriented design yaitu menggunakan pemodelan UML (Unified 

Modeling Languange) yang berisikan use case, activity diagram, dan 

sequence diagram.  

 
BAB IV: Implementasi dan Pengujian Sistem 

Pada bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian sistem. 

Pada tahap implementasi meliputi: teknik implementasi, metode dan 

konfigurasi sistem. Sedangkan pengujian sistem membahas tentang tata 

laksana sistem yang berjalan, serta permasalahan yang dihadapi saat 

proses pengujian. 
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BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan penelitian dan 

saran-saran terhadap Tugas Akhir. 


