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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum yang menyediakan 

pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat. Sebuah rumah sakit haruslah memiliki fasilitas 

informasi pelayanan kesehatan dan informasi umum mengenai rumah sakit 

tersebut. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul 

merupakan salah satu instansi dibawah naungan pemerintah kabupaten Bantul 

dimana setiap harinya kurang lebih 1000 pengunjung datang berkunjung 

untuk berobat. Selain pengunjung yang sedang berobat banyak juga 

pengunjung yang datang untuk menjenguk pasien rawat inap. 

Banyaknya gedung yang ada di Rumah Sakit Panembahan Senopati 

Bantul, membuat pengunjung merasa kesulitan ketika mencari gedung yang 

ingin dituju. Informasi letak lokasi gedung yang tersedia di rumah sakit ini 

masih terbatas berupa beberapa papan nama di depan pintu masuk gedung 

sedangkan pengunjung menginginkan cepat untuk mencapai gedung tersebut. 

Sedangkan adanya peta tata letak gedung hanya tersedia di depan pintu 

masuk.
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Dari permasalahan tersebut, diperlukan adanya sebuah aplikasi Android 

yang dapat digunakan oleh pengunjung ketika mencari gedung yang dapat dilihat 

kapanpun dan dimanapun berada. Hal tersebut dapat mempermudah pengunjung 

untuk menemukan gedung di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dengan 

cepat yang disajikan dalam bentuk peta grafis 2D. Aplikasi ini berbentuk peta 

grafis 2D karena menurut Wellem (2008) vector graphic memiliki ukuran yang 

kecil (lebih kecil dibandingkan dengan file BMP, JPEG, atau GIF) sehingga peta 

grafis membutuhkan memori yang lebih kecil dari peta image. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana membangun aplikasi pencarian gedung 

menggunakan peta 2D pada layanan Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul 

berbasis Android. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang penulis gunakan pada penelitian ini untuk membatasi 

agar penelitian dapat tetap terfokus dan lebih terarah, antara lain : 

1. Aplikasi pencarian gedung ini berfokus pada gedung rawat inap. 

2. Pencarian gedung rawat inap berdasarkan nama dan alamat pasien 

rawat inap. 

3. Aplikasi ini tidak menunjukkan rute. 
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4. Aplikasi ini menampilkan kompas penunjuk arah ketika berada di luar 

gedung rumah sakit. 

5. Teknologi yang digunakan yaitu peta berbasis grafis 2D. 

6. Peta tidak menunjukkan ukuran gedung sesungguhnya. 

7. Tidak membahas autentifikasi dan keamanan sistem. 

8. Hasil pencarian peta berupa bagan gedung yang di blok warna yang 

berbeda dengan warna lain. 

9. Tidak memperhitungkan skala, denah tetap untuk nilai koordinatnya. 

10. Tidak membahas biaya, jenis penyakit, dan perawatan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi pencarian gedung 

rawat inap di lingkungan Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul berbasis 

Android untuk mempermudah dan membantu pengunjung dalam pencarian 

gedung di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dalam bentuk peta grafis 

2D. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengunjung Rumah 

Sakit Panembahan Senopati Bantul ketika mencari gedung rawat inap saat  ingin 

menjenguk pasien. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab, terdiri 

dari lima bab bahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab kedua, bagian tinjauan pustaka dan dasar teori. Bagian tinjauan 

pustaka berisi kutipan-kutipan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya terkait 

aplikasi yang dikembangkan. Bagian dasar teori berisi teori-teori dan sumber-

sumber yang mendukung pembuatan aplikasi secara umum. 

Bab ketiga, bagian metode penelitian yang terdiri dari uraian rinci 

mengenai data yang digunakan, peralatan, prosedur dan pengumpulan data, 

analisis kebutuhan, dan perancangan aplikasi. Peralatan aplikasi ini juga dibagi 

beberapa yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis kebutuhan dibagi 

beberapa bagian yaitu pengguna sistem, kebutuhan masukan, dan kebutuhan 

keluaran. Perancangan aplikasi juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu use 

case diagram, sequence diagram, activity diagram, class diagram, dan 

perancangan antarmuka aplikasi.  

Bab keempat, bagian implementasi dan pembahasan yang terdiri dari hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai potongan sintaks program, implementasi 

dan pembahasan program aplikasi pada perangkat Android.  

Bab kelima, bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

memungkinkan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya 


