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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi pembuatan aplikasi dan sistematika 

penulisan laporan. 

   

1.1 Latar Belakang 

Darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi manusia karena 

berfungsi sebagai alat transportasi serta memiliki banyak kegunaan lainnya untuk 

menunjang kehidupan. Tanpa darah yang cukup seseorang dapat mengalami 

gangguan kesehatan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Saat ini, Palang 

Merah Indonesia (PMI) merupakan salah satu penyedia darah yang banyak 

membantu seseorang yang membutuhkan darah dan membantu seseorang yang 

ingin mendonorkan darah. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah Organisasi 

Sosial Kemanusiaan yang netral dan indenpenden, yang melakukan kegiatan demi 

kemanusian, dengan tidak memandang Politik, Ras, Suku ataupun Agama [1]. 

Karenanya kegunaan darah yang sangat penting bagi manusia, informasi yang 

tepat dan cepat menjadi prioritas utama di Palang Merah Indonesia (PMI). 

Dengan perkembangan teknologi penerapan sistem Location Based 

Service (LBS) mampu mendeteksi lokasi sehingga dapat memberikan layanan 

sesuai dengan lokasi tersebut. Dan dengan dukungan smart phone Android yang 

memiliki prosesor berkecepatan tinggi, memiliki kemampuan Multi-Tasking yang 

tidak terbatas. Android juga memiliki Home Screen Informatif sehingga notifikasi 

dapat dipantau dari home screen dengan pemanfaatan koneksi Internet 

berkecepatan tinggi, memudahkan untuk mengakses informasi. 

Didalam OS Android yang bersifat opensource, kita bisa mengembangkan 

aplikasi yang tersedia mulai menambahkan, mengedit atau kegiatan lainnya. 

Dengan menggunakan bahasa pemrograman java yang sudah ditambah dengan 

library khusus buat Android, kita bisa melakukan aktivitas pengembangan atau 

pembuatan software yang nantinya akan kita implementasikan di smartphone kita. 
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Berdasarkan permasalahan yang ada pada Palang Merah Indonesia (PMI) 

Kota Malang dan perkembangan teknologi smartphone, maka peneliti pada Tugas 

Akhir ini akan merancang sebuah “Aplikasi Pencarian Dan Informasi Darah Di 

Palang Merah Indonesia (PMI) Berbasis Location Based Service (LBS) Pada 

Platform Android”. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi darah sesuai 

dengan lokasi darah berada. Aplikasi ini dapat memberikan informasi darah, 

informasi kegiatan donor darah, memetakan  keberadaan PMI, dan memetakan 

letak kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PMI dan akan menunjukkan jalan 

menuju ke tempat pengguna inginkan dari tempat pengguna berada. Hal tersebut 

dapat membantu Palang Merah Indonesia (PMI) memberikan informasi darah 

kepada masyarakat lebih mudah. Dan masyarakat juga lebih mudah mencari 

informasi darah dengan menggunakan smartphone Android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan dijawab dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat mencari lokasi, informasi 

darah dan informasi publikasi acara donor darah Palang Merah Indonesia 

(PMI) berbasis local based service (LBS)?  

2. Bagaimana menerapkan metode Location Based Service (LBS) dalam 

Pencarian lokasi, informasi darah dan informasi publikasi acara donor 

darah palang merah Indonesia (PMI) pada platform android? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun tugas akhir adalah: 

1. Untuk menerapkan Location Based Service (LBS) sehingga mampu 

mencari lokasi, informasi darah dan informasi publikasi acara donor darah 

darah Palang Merah Indonesia (PMI). 

2. Membangun aplikasi yang dapat mencari lokasi, informasi darah dan 

informasi publikasi acara donor darah Palang Merah Indonesia (PMI) pada 

platform Android. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini permasalahan terbatas pada: 

1. Tahap pengimplementasian Location Based Service (LBS) sehingga 

mampu mencari lokasi, informasi darah dan informasi publikasi acara 

donor darah Palang Merah Indonesia (PMI) pada platform Android. 

2. Tahap pengimplementasian Location Based Service (LBS) hanya di semua 

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang. 

 

1.5 Metodologi 

Pembuatan aplikasi Location Based Service (LBS) Palang Merah Indonesia 

(PMI) yang dibuat pada platform Android ini dilakukan secara bertahap. 

Menggunakan model siklus pengembangan perangkat lunak (Software 

Development Life Cycle) waterfall, yaitu sebuah model proses pengembangan 

perangkat lunak yang setiap tahapannya digambarkan mengalir ke bawah. 

Tahapan meliputi perencanaan, analisa, perancangan, implementasi, dan ujicoba: 

1. Perencanaan 

Tahapan pertama dari pembuatan aplikasi ini yaitu mengumpulkan 

informasi atau data yang diperlukan dan berkaitan dengan materi yang 

dibahas, diantaranya adalah: 

 Bahasa pemrograman Java 

1. Eclipse 

2. Sistem operasi Android 

3. Peta, berkaitan dengan bentuk, navigasi peta dan Peta Google 

(Google Maps) 

4. Palang Merah indonesia (PMI) di kota Malang, jenis darah, serta 

alamat atau lokasi dari PMI tersebut 

5. Location Based Service (LBS) 

2. Analisis Kebutuhan System 

Tahapan ini merupakan proses analisa kebutuhan untuk aplikasi 

Location Based Service (LBS) Palang Merah Indonesia (PMI). 

1. Sistem dapat menampilkan informasi darah di Palang Merah 

Indonesia (PMI) Kota Malang. 
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2. Sistem dapat mencari informasi darah berdasarkan ketersediaan 

darah atau jarak terdekat user dengan lokasi darah. 

3. Sistem dapat reservasi darah melalui smartphone android. 

4. Sistem mampu menampilkan peta PMI  

5. Sistem dapat menampilkan informasi kegiatan donor darah yang 

dilakukan PMI dan menampilkan lokasi Kegiatan Donor Darah di 

Kota Malang dalam peta. 

6. Sistem dapat menampilkan informasi-informasi dari PMI. 

3. Desain Sistem 

Pada tahapan ini perancangan ini meliputi pembuatan desain struktur 

navigasi serta UML Use Case Diagram, Aktifity Diagram, Sequence 

Diagram, dan ER Diagram dari aplikasi LBS (Location Based Service) 

PMI (Palang Merah Indonesia) yang akan dibuat, sebagai bahan acuan 

untuk membuat aplikasi yang mudah untuk dioperasikan oleh pengguna. 

Selain itu, juga melakukan perancangan dasar pembuatan aplikasi, 

sehingga tampilan antarmuka aplikasi menjadi lebih terorganisir dan 

efektif. 

4. Implementsasi 

Pada tahapan implementasi ini dilakukan pembuatan aplikasi secara 

keseluruhan yang meliputi proses pengetikan kode program (coding) pada 

Eclipse. Kemudian melakukan proses uji coba aplikasi pada emulator 

Android, apakah sudah benar-benar dapat dioperasikan sebagaimana 

fungsinya. 

5. pengujian 

Melakukan ujicoba dan evaluasi terhadap jalannya program yang 

sudah dibuat untuk mencari masalah yang mungkin timbul, mengevaluasi 

dan mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 

6. Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil 

penelitian dan pengerjaan sistem aplikasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang teori-teori dan prinsip yang digunakan sebagai 

referensi serta pendukung dalam proses pembuatan system aplikasi. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini berisi tentang analisa system, perancangan object 

oriented (UML diagram) dalam aplikasi pencarian dan informasi darah di 

Palang Merah Indonesia Kota Malang berbasis location based service 

pada platform android. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi program dan 

system yang telah dibangun dan pengujian system yang sudah terbentuk 

guna mengetahui bahwa sistem yang dibuat dapat bekerja dengan baik. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran yang bisa diberikan baik untuk pengembang 

system selanjutnya agar system ini dapat lebih bermanfaat kedepannya. 


