
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas kesehatan", dan "Setiap orang 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan". 

Sebagai upaya dalam mempermudah masyarakat memperoleh akses atas 

sumber daya kesehatan, informasi akan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan 

sendiri sangat dibutuhkan. Informasi yang cepat dan tepat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah Sistem Informasi 

Geografis untuk pemetaan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi 

rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter pratik, dan apotik.  

Location Based service (LBS) yang merupakan salah satu bagian dari 

implementasi mobile GIS dan lebih cenderung memberikan fungsi terapan sehari-

hari sangat dibutuhkan. Hal ini ditunjang dengan maraknya masyarakat pengguna 

ponsel Android. 
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Dari uraian diatas dibangunlah sebuah Aplikasi Location Based Service 

(LBS) Pemetaan Lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Android. Aplikasi 

ini nantinya akan memberikan informasi letak lokasi fasilitas pelayanan kesehatan 

beserta informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan memperoleh 

navigasi rute ke lokasi fasilitas pelayanan kesehatan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas/diteliti dirumuskan sebagai berikut:   

a. Bagaimana memanfaatkan GPS dan Google Maps API dalam merancang 

Aplikasi Location Based Service (LBS) Pemetaan Lokasi Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Berbasis Android. 

b. Bagaimana mendapatkan daftar lokasi fasilitas pelayanan kesehatan. 

c. Bagaimana mendapatkan nomor telepon darurat dari lokasi fasilitas 

pelayanan kesehatan terdekat. 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari aplikasi LBS pemetaan faskes berbasis Android ini 

adalah : 

a. Aplikasi  dapat memberikan penyebaran letak lokasi fasilitas pelayanan 

kesehatan yang meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Dokter Praktik, 

dan Apotik di Kabupaten Bantul. 

b. Aplikasi dapat memberikan daftar fasilitas pelayanan kesehatan dan 

navigasi dengan memanfaatkan GPS, Google Maps API, Database 

MySQL, dan Webservice. 
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c. Aplikasi dapat memberikan nomor telepon darurat dari lokasi fasilitas 

pelayanan kesehatan terdekat. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan Aplikasi Location Based 

Service (LBS) Pemetaan Lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Android. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan aplikasi ini adalah 

untuk dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi  fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara singkat pembahasan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab in menguraikan kajian singkat dari pustaka yang ditinjau, 

beserta teori-teori singkat mengenai pegertian sistem informasi 

geografis, location based service, serta komponen dan elemen-

elemen location based service dan pegertian bahasa pemograman 

yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi, beserta 

database yang digunakan. 
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BAB 3  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran sistem,  perancangan class 

diagram, alur kerja aplikasi, dan  perancangan menu. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang potongan program, dan uji coba aplikasi 

beserta pembahasan dari hasil pengujian. 

BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

 


