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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat ini smartphone berbasis android merupakan sarana yang mudah untuk 

mendapatakan informasi, dikarenakan hampir semua teknologi saat ini di 

manfaatkan oleh media internet, oleh karena itu smartphone merupakan sarana 

yang tepat untuk mendapatakan sebuah informasi, sebuah informasi penyebaran 

penyakit menular pada dasarnya hanya berupa angka dan huruf, fasilitas peta yang 

di miliki setiap UPT Puskesmas hanya sebuah peta yang tertempel di dinding 

yang ada di setiap puskesmas, sehingga informasi yang di dapatkan hanya sebatas 

angka kesakitan disetiap daerah kecamatan-kecamatan yang ada di kota malang 

dan peta dapat dilihat di Puskesmas. 

 Kota Malang mengalami naik dan turun angka kesakitan penyakit menular 

disetiap daerah, berdasarkan studi kasus yang telah di lakukan oleh peneliti, 

didapatkan bahwa fasilitas kesehatan disetiap daerah kota Malang mengalami 

kesulitan menganalisis faktor resiko penyebaran penyakit menular, sedangkan 

penyakit menular membutuhkan penanganan yang segera dan jangka waktu yang 

panjang untuk membebaskan dari gejala ini, informasi pada saat ini masih 

menggunakan metode angka dan huruf saja. Penggunaan data peta atau gambar 

masih belum berjalan dengan baik karena belum ada tenaga ahli khusus untuk 

membuat data berbasis pemetaan. Sehingga memerlukan pemetaan atau 

penggambaran wilayah mana saja yang mempunyai faktor resiko tinggi terhadap 

penyebaran penyakit menular. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut, 

akan dikembangkan sebuah aplikasi yang membantu melakukan pencarian 

informasi penyebaran penyakit menular dengan melakukan pemetaan disetiap 

kecamatan yang ada di Kota Malang.  

Aplikasi yang akan penulis buat berupa pemetaan penyakit menular, hal ini 

akan di lakukan pemetaan disetiap kecamatan yang ada di kota malang berdasakan 

jumlah penderita di setiap puskesmas yang mengalami peningkatan maupun 

penurutan dengan memberikan pewarnaan disetiap penyebaran penyakit menular,
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hal ini akan menampilkan 5 kecamatan yang ada di kota malang sehingga 

dilakukan pembobotan dan diberi ringking dari 5 kecamatan ketika akan 

ditampilkan, dengan menambahkan informasi ciri-ciri penyakit, penanganan 

sementara penyakit menular dan mengetahui lokasi fasilitas kesehatan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan di angkat, yaitu sebagai berikut :  

a. Bagaimana menampilkan informasi pemetaan penyebaran penyakit 

menular di kota Malang berupa Peta ? 

b. Bagaimana menentukan lokasi fasilitas kesehatan di daerah penyebaran 

penyakit menular ? 

1.3 TUJUAN  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Mendeskripsikan dan memetakkan tiap-tiap kecamatan berdasarkan 

presentase penyebaran penyakit menular di kota Malang. 

b. Membuat gambaran lokasi Pemetan Penyebaran Penyakit menular di 

Kota Malang berbasis Android. 

c. Mengetahui lokasi fasilitas kesehatan dari Penyebaran Penyakit di Kota 

Malang. 

d. Memberikan informasi mengenai ciri-ciri dan tindakan sementara untuk 

menangani penyakit menular. 

 

1.4 BATASAN MASALAH  

Batasan masalah pada Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi Pemetaaan Penyakit Menular di  buat untuk di jalankan pada 

sistem android. 

b. Penyakit yang akan di muat dalam aplikasi pemetaan penyakit adalah 20 

Penyakit terbanyak di kota malang  

c. Klinik kesehatan yang akan di muat dalam Aplikasi pemetaan penyakit 

3 fasilitas Kesehatan di 5 kecamatan dikota Malang.  

d. Aplikasi ini hanya memetakkan penyakit menular yang ada.  
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1.5 METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi yang di gunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

diantaranya : 

a. Studi Literatur 

Tahapan study pustaka merupakan tahapan untuk mencari literatur-

literatur berupa artikel, tutorial, jurnal, buku referensi, dan sumber yang 

di hubungkan dengan Dinas Kesehatan Kota Malang,  pemograman 

android, GPS, dan Google map. 

b. Perencanaan Sistem  

Konten ini di rancang untuk menyediakan lokasi penyebaran  penyakit 

menular yang ada di kota Malang, sehingga dapat memberikan 

informasi lokasi penyebaran penyakit menular, informasi mengenahi 

penyakit menular dan fasilitas kesehatan, 

c. Pembuatan Sistem 

Dari perancangan tersebut dibuat sebuah konten Pemetaan Penyakit 

Menular yang di buat dengan menggunakan sistem android. Penyakit 

menular yang di tampilkan berupa pewarnaan disetiap penyakit dengan 

informasi lokasi fasilitas kesehatan terdekat dan informasi mengenai 

penyakit menular tersebut. Sehingga pengguna dapat lebih muda untuk 

mengetahui tantang penyebaran penyakit menular. 

d. Pengujian Sistem 

Metode ini dilakukan agar konten yang dibuat dapat dijalankan pada 

aplikasi yang dibuat sesuai dengan perencanaan yang direncanakan. 

Pada tahap ini di lakukan uji coba terhadap hasil implementasi yang 

telah dilakukan. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan apabila 

saat pengujian tidak sesuai dengan apa yang dirancang. 

e. Penyusunan laporan  

Hasil perencanaan dan pengujian kemudian dianalisis naska Tugas 

Akhir ini mencakup semua tahap dalam penyusunan laporan yang berisi 

dasar teori, dokumentasi dari kumpulan komponen, dan hasil-hasil yang 

diperoleh selama proses pengerjaan. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Uraian singkat mengenai strukut penulisan pada masing-masing bab 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Metodelogi Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang 

relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta 

penyusunan Tugas Akhir. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil 

analisis sistem yang akan dijadikan sebagai petunjuk untuk 

perancangan system , perancangan data, penyusunan storyboard, 

dan perancangan antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai kebutuhan hardware, software serta 

mengenai arsitektur, deployment untuk menguji coba hasil 

sinkronisasi antara penyakit dengan lokasi klinik kesehatan. 

BAB V PENUTUP 

Mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 

penulisan Tugas Akhir ini, serta saran-saran untuk pengembangan, 

agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan 

datang.  


