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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Donor darah atau transfusi darah adalah salah satu hal penting dalam 

operasi bedah. Keberadaan donor darah sangat dibutuhkan bagi pasien dan dokter 

dalam perawatan. Kebutuhan tranfusi darah pasien ditentukan oleh dokter dengan 

melihat rekam medis pasien. Formulir dan contoh darah dikirim ke Bank Darah di 

Rumah Sakit atau ke laboratorium Unit Transfusi Darah (UTD) PMI.  Jika 

persediaan darah yang diminta dokter tidak tersedia di Bank Darah Rumah Sakit 

maka dilakukan permintaan ke Bank Darah wilayah setempat.  

Pemeriksaan reaksi silang antara contoh darah donor dan contoh darah 

pasien dilakukan setelah ada permintaan darah. Pemeriksaan reaksi silang 

dilakukan kurang lebih 1-2 jam. Pemeriksaan silang harus dilakukan walaupun 

golongan darah pasien dengan golongan darah donor sama. Jika pada pemeriksaan 

silang tidak terdapat kelainan maka darah donor diberikan kepada pasien. Bila 

pemeriksaan silang ditemukan perbedaan maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih 

lanjut untuk mencari penyebab perbedaan darah donor dan darah pasien.  

Dokter dan pasien seringkali kesulitan memperoleh darah dalam waktu 

yang singkat. Hal tersebut disebabkan karena persediaan darah yang ada di Bank 

Darah terbatas. Ketika Bank Darah kehabisan darah donor maka alternatif pertama 

yang dilakukan yaitu mencari darah donor di PMI. Jika di PMI tidak terdapat 

persediaan darah donor yang dibutuhkan pasien maka alternatif kedua yang 
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dilakukan yaitu donor pengganti dari pihak keluarga atau kerabat pasien. Apabila 

donor pengganti tidak memenuhi kriteria pasien, maka alternatif terakhir yang 

dilakukan yaitu mencari donor sukarela.  

Proses pencarian donor darah sukarela yang sesuai dengan kriteria pasien 

seringkali sulit untuk dilakukan, karena prosedur pemeriksaan darah, keterbatasan 

tempat serta keterbatasan waktu yang menyangkut keselamatan pasien. 

Sedangkan memperoleh darah dalam waktu yang singkat sangat diharapkan oleh 

setiap dokter dalam menangani pasien. Berdasarkan fenomena tersebut, maka 

perlu adanya sebuah sistem yang dapat memberikan informasi terkait lokasi 

penyediaan darah. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu dokter untuk 

memperoleh informasi  ketersediaan darah dan dalam mengambil keputusan.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi berbasis 

komputer yang menggabungkan antara unsur peta (Geografis) dan informasi 

tentang peta. Sistem Informasi Geografis (SIG) dirancang untuk mendapatkan, 

mengolah, memanipulasi, analisa, memperagakan dan menampilkan data yang 

berkaitan dengan SIG. SIG berkembang pesat  pada era 1990-an, sistem ini 

terbukti ampuh, berbagai penelitian juga pernah melibatkan SIG. Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis (SIG) berbasis web tersebut mampu mengetahui penyebaran 

penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan Tingkat Usianya. 
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Berdasarkan pemahaman diatas, Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat 

penting untuk diterapkan di kalangan dokter, untuk membantu dalam 

mengidentifikasi lokasi penyedia donor darah sehingga pencarian donor darah 

menjadi lebih mudah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu 

pokok permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang 

dapat menampilkan alternatif lokasi penyedia donor darah. 

1.3. Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh 

ruang lingkup dalam “Sistem Identifikasi Lokasi Penyedia Donor Darah Berbasis 

SIG Menggunakan Teknologi Location Based Service Dengan Metode AHP” 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat menampilkan lokasi pengguna. 

2. Aplikasi dapat menampilkan lokasi penyedia dan ketersediaan donor 

darah. 

3. Aplikasi yang dibuat dapat menampilkan alternatif lokasi penyedia donor 

darah dengan pertimbangan kualitas pelayanan penyedia, jarak dan 

ketersediaan kantong darah 

4. Aplikasi berbasis Web GIS 

5. Diakses Secara Online 
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6. Terdapat 2 Aktor : 

a) Admin (PMI) 

b) Pengguna (Dokter)  

7. Informasi hasil identifikasi yang akan ditampilkan sebagai ouput adalah 3 

alternatif nama penyedia donor darah, jumlah ketersediaan kantong darah, 

golongan darah yang dibutuhkan. 

8. Data lokasi terbatas di area Kota Yogyakarta dan sekitarnya 

9. Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup 

yang telah dijabarkan, Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi berbasis SIG 

untuk membantu para pengguna khususnya dokter untuk mengidentifikasi lokasi 

penyedia donor darah sehingga permintaan donor darah menjadi lebih mudah dan 

efektif. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat atau kegunaannya, Penelitian ini bermanfaat untuk 

pertimbangan pengguna khususnya dokter dalam pengambilan keputusan, dan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya para pasien rumah sakit. 
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1.6. Sistematika Penelitian 

Bab 1 adalah Pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan 

penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara 

berurutan kegiatan penelitian  dari  Latar  Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan ditutup dengan 

Sistematika Penelitian. 

Bab 2 adalah Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori. Pada subbab Tinjauan 

Pustaka dijelaskan acuan yang digunakan dalam penelitian dalam bentuk matriks 

tabel. Pada subbab dasar teori menguraikan pengertian dasar dan istilah yang 

dapat digunakan untuk memahami penelitian ini. 

Bab 3 adalah Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai detail 

bahan atau data yang digunakan, peralatan yang digunakan, prosedur dan 

pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian, analisis sistem mengenai 

kebutuhan sistem, dan rancangan sistem. 

BAB 4  adalah Implementasi dan Pembahasan, pada bab ini dijelaskan 

implementasi Sistem Identifikasi Lokasi Penyedia Donor Darah Berbasis SIG 

menggunakan Location Based Service Dengan Metode AHP, cuplikan kode 

program beserta penjelasannya, serta pembuktian mengenai hasil uji coba dengan 

manual ataupun kuisioner. 

Bab V adalah penutup dari keseluruhan pembahasan ini yang meliputi 

kesimpulan dan saran. 


