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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari 

seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk 

kemudian digunakan pada transfusi darah. Saat ini, masyarakat 

sudah mulai sadar dengan pentingnya donor darah. Dari manfaat 

membantu bank darah untuk mengatasi kebutuhan darah yang 

terus ada, membantu pasien yang ingin sembuh dari penyakit 

yang diderita, hingga manfaat kesehatan bagi tubuh pendonor.  

Karena itulah, saat ini banyak komunitas pendonor darah yang 

didirikan untuk memberikan informasi kebutuhan darah terbaru 

dan menjadi wadah untuk pendonor yang siap dan layak untuk 

mendonor.  

Saat ini, bank darah sudah memiliki database untuk 

menyimpan daftar pendonor darah yang layak donor. Database 

ini berisi kapan pendonor terakhir mendonorkan darah dan 

kapan bisa mendonorkan darah kembali, berapa kali pendonor 

mendonorkan darahnya. Meskipun begitu, bank darah masih 

melakukan cara tradisional untuk menginformasikan kebutuhan 

darah ke pendonor, yaitu dengan sms atau telepon dan bantuan 
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dari komunitas pendonor darah. Pendonor yang mendapatkan 

informasi kebutuhan darah diminta datang ke bank darah untuk 

registrasi dan tes kesehatan darah. Registrasi donor darah pun 

masih dilakukan secara manual dengan mengisi formulir di 

selembar kertas yang disediakan oleh bank darah.  

Karena saat ini aplikasi berbasis mobile sangat berperan 

penting untuk kegiatan di suatu lembaga, diperlukan suatu 

aplikasi bagi lembaga dan calon pendonor darah untuk 

melakukan prosedur donor darah. Aplikasi ini berbasis client-

server. Client adalah calon pendonor darah dan server adalah 

lembaga yang mengelola donor darah. Calon pendonor akan 

diberikan form pendaftaran dan kuisioner di dalam aplikasi 

tersebut. Jika form telah diisi, akan dikirimkan menuju database 

bank darah dan bank darah akan memproses form tersebut. Di 

sisi server, bank darah akan menerima data pendonor. Dan dari 

data tersebut, Bank darah akan memproses langkah donor darah 

selanjutnya, yaitu cek tekanan darah dan hemoglobin. Jika layak 

untuk donor, data pendonor akan disimpan di database untuk 

dapat dihubungi kembali ketika bank darah membutuhkan 

bantuan kembali dari pendonor tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan semua 

pihak, baik dari calon pendonor dan pengelola bank darah tidak 
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kesulitan dalam melakukan proses pendaftaran donor darah. 

Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi dengan judul “Aplikasi 

Android Pendaftaran Donor Darah Berbasis Client-Server”  

dengan harapan pendaftaran donor dapat dilakukan dengan 

praktis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi untuk membantu 

Bank darah dalam memperoleh pendonor darah baru dan 

mengelola dalam sebuah aplikasi di server? 

2. Bagaimana mengembangkan aplikasi untuk calon pendonor 

darah untuk mendaftar melalui smartphone dan 

mengetahui kebutuhan darah dari Bank darah? 

1.3 Ruang Lingkup 

1. Aplikasi ini berbasis android dengan dengan spesifikasi 

minimal 4.1 Jelly Bean 

2. Aplikasi ini adalah client-server, di mana client adalah 

calon pendonor darah dan server adalah Bank darah. 

3. Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua pengguna 

smartphone yang ingin menjadi calon pendonor darah. 
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4. Aplikasi ini menggunakan query Date and Time di MySQL 

untuk membedakan pendonor yang ada dalam masa donor 

atau belum dalam masa donor. 

5. Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini adalah : 

a. Registrasi Online Pendonor Darah 

b. Informasi Kebutuhan Darah pada UPTD RS Dr. Sardjito 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Membangun aplikasi bagi Bank darah untuk mengelola 

pendonor darah. 

2. Membangun aplikasi berbasis android supaya calon 

pendonor darah dapat melakukan registrasi donor darah 

secara online. 


