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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

 Rumah Sakit merupakan suatu institusi perawatan profesional yang 

layanannya disediakan oleh dokter perawat dan tenaga ahli kesehatan. Perbandingan 

jumlah rumah sakit dengan penduduk wilayah Kota Malang sangatlah rendah. 

Banyaknya pendatang baru di Kota Malang membuat penduduknya kurang informasi 

secara cepat tentang lokasi suatu tempat, terutama Rumah Sakit. Memang saat ini 

orang bisa menggunakan applikasi map mobile untuk mencari suatu lokasi 

memberikan informasi yang salah dan kadang juga memberikan informasi yang 

benar. Dengan banyaknya Rumah Sakit Kota Malang masyarakat belum tahu mana 

Rumah Sakit kelas A, B dan C. Dengan aplikasi ini bisa membantu masyarakat 

mengetahui sebelum mereka masuk Rumah Sakit di aplikasi ini masyarakat bisa 

mengetahui dimana tipe/kelas rumah sakit tersebut, mengetahui nama dokter dengan 

jadwal praktek dokter di rumah sakit dan juga menampilkan semua fasilitas dirumah 

sakit di aplikasi map. 

 Penggunaan aplikasi map bagi masyarakat umum berharap bisa 

mempermudah bagi pengguna untuk mengetahui informasi Rumah Sakit disekitar 

Kota Malang, bisa menambah wawasan untuk mengetahui seberapa banyak Rumah 

Sakit yang mempunyai fasilitas yang digunakan untuk layanan Rumah Sakit kepada 

pasiennya dan pengguna bagi pendatang atau bagi mahasiswa yang kuliah di Malang 

bisa mengetahui kualitas Rumah Sakit Kota Malang melakukan koneksi internet 

untuk melakukan pengaksesan di aplikasi maps ini dan juga peta yang akan 

digunakan peta Google Maps  API yang lebih jelas melihat jalan raya atau nama jalan 

Malang. 

 Dengan adanya aplikasi yang akan dikembangkan bisa menginformasikan 

suatu layanan Rumah Sakit atau informasi yang ada di Rumah Sakit itu sendri. 
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Kualitas map ini hanya digunakan bagi pengguna yang menggunakan fasilitas 

internet. Maka peneliti mendapatkan suatu ide atau gagasan untuk membuat 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI MAP RUMAH SAKIT 

DI KOTA MALANG PADA TELEPON SELULER BERBASIS ANDROID. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 

melakukan perancangan dan implementasikan suatu aplikasi map Rumah Sakit 

dengan meletakkan koordinat lokasi Rumah Sakit yang sesuai dan juga  mengetahui 

fasilitas masing-masing Rumah Sakit di Kota Malang. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah membangun aplikasi map dengan 

melakukan perancangan dan implementasi aplikasi map rumah sakit kota malang, 

bisa meletakkan koordinat lokasi rumah sakit, bisa mengembangkan penelitian yang 

sudah ada untuk implementasikan untuk membedakan yang baru. Ada beberapa 

perbedaan fitur yaitu fitur  drive direction, kelas rumah sakit yang terdiri dari 3 kelas 

(A, B dan C) dan fasilitas rumah sakit. Diharapkan di aplikasi map yang akan 

dibangun berbasis android dan mempermudah pengguna mengetahui semua fasilitas 

rumah sakit aplikasi map ini secara online.        

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan dalam pembuatan aplikasi ini sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantara sebagai berikut: 

1. Map yang digunakan adalah Google Maps API untuk menampilkan lokasi Rumah 

Sakit Kota Malang. 

2. Aplikasi map  ini bisa digunakan untuk mencari letak lokasi Rumah Sakit, nama-

nama dokter spesialis beserta jadwal peraktek spesialis, menampilkan fasiitas 

Rumah Sakit dan juga bisa mengetahui kelas/type  Rumah Sakit Kota Malang. 

3. Apliksai map ini hanya bisa berjalan di mobile device berbasis Android. 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literature seperti paper, 

jurnal, artikel yang berhubungan dengan aplikasi ini dan pada artikel yang akan 

dibandingkan dengan aplikasi ini yang akan dijelaskan pada Landasaran Teori 

dari sebesar apa perbedaan yang akan dikembangkan diaplikasi yang sebagai 

tugas akhir ini. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi desain yang dibuat. 

3. Mengimplementasikan Metode dalam Bahasa Pemrograman 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi map rumah sakit di kota malang 

pada telepon seluler berbasis android. Langkah pertama adalah melakukan 

instalasi SDK. Kemudian melakukan konfigurasi yang ada di SDK agar engine 

tersebut dapat berjalan dengan lancar.  

4. Pengujian Terhadap Sistem 

Pada tahap ini adalah untuk mengamati performa dari aplikasi map berbasis 

Android saat melakukan proses peletakkan posisi Rumah Sakit dipembuatan 

aplikasi map yang sesuai dengan letak Rumah Sakit. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah landasan teori 

tentang Aplikasi Map berbasis Android, teori tentang Android, teori tentang Rumah 

Sakit dan teori tentang Kota Malang. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang Analisa pembangunan perangkat lunak yang 

meliputi: Flowchart, Use case, Skenario Use case dan Aktivity Diagram. 

Perancangan pembangunan perangkat lunak dari system yang akan dibuat, meliputi: 

perancangan proses dengan menggunakan UML, perancangan data, arsitektur dan 

perancangan antaramuka dari sistem tersebut. Dari bab ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang jelas untuk implementasi program. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi, hasil pengujian aplikasi dan pembahasan 

terhadap sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

  


