
1 
 

                                                        

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan 

nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu 

berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar gerakan Internasional Palang Merah dan 

Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, 

kesatuan, kenetralan dan kesemestaan. Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan 

organisasi nasional yang bergerak dibidang kemanusiaan, salah satu kegiatannya 

yaitu menyelenggarakan donor darah (Suherman, 2017).  

Donor darah adalah proses pemberian darah secara sukarela untuk maksud 

dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Donor darah 

memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah menurunkan kadar lemak darah 

yang normal/stabil dibandingkan dengan orang yang belum pernah mendonorkan 

darah (Farahdina, 2015). Kegiatan donor darah ini dilakukan oleh PMI yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelengaraan pelayanan Kesehatan 

dibidang donor darah salah satunya di PMI Bandar Lampung. 

PMI Bandar Lampung adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia 

yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan seperti pelayanan kesehatan 

umum. PMI Bandar Lampung beralamatkan di Jalan. Sam Ratulangi No 105, 

Penengahan, Tj. Karang Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di 

PMI Bandar Lampung dengan salah satu karyawan IT PMI Bandar Lampung 

terdapat tujuh PMI Di Provinsi Lampung yaitu pada wilayah Kalianda, Metro, 

Lampung Tengah, Lampung Barat, Kota Bumi, Waykanan, dan Bandar Lampung. 
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PMI Provinsi Lampung berpusat di PMI Bandar Lampung yang bertugas untuk 

membina PMI yang ada di provinsi Lampung (Se-lampung). Kegiatan yang 

dilakukan oleh PMI di provinsi Lampung salah satunya adalah donor darah yang 

nantinya hasil donor darah akan dikelola dan direkap menjadi data stok darah. 

Pada masing-masing PMI pengelolaan stok darah telah menggunakan aplikasi 

secara terkomputerisasi, walaupun pengelolaan sudah cukup baik tetapi masih 

terdapat beberapa kendala yaitu petugas PMI belum bisa melihat stok darah yang 

ada di masing-masing PMI di Provinsi Lampung dengan demikian lamanya dalam 

proses pelaporan stok darah. Tidak adanya informasi jika terjadi kehabisan stok 

darah sehingga Rumah Sakit kesulitan mendapatkan informasi mengenai 

ketersediaan stok darah di PMI.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka akan dibuatkan sistem 

informasi manajemen donor darah yang berfokus kepada stok darah berbasis web. 

Dengan demikian dapat menghubungkan PMI se-Lampung untuk 

memberitahukan stok kantung darah yang tersedia. Diharapkan dapat mengelola 

data stok darah dengan cepat dan tepat dan menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, Rumah Sakit, maupun PMI. Dengan adanya sistem 

ini bertujuan memfasilitasi prosesnya pengelolaan data stok darah agar lebih 

mudah, lebih menghemat waktu, menyediakan informasi yang lengkap mengenai 

informasi sisa stok darah yang ada. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengelola data stok kantung darah pada PMI Provinsi Lampung? 
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2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi donor darah pada PMI 

Provinsi Lampung berbasis web? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengelola data stok darah pada PMI Provinsi Lampung. 

2. Mengimplementasikan sistem informasi donor darah pada PMI Provinsi 

Lampung berbasis web. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Sistem hanya berfokus pada pengolahan data stok darah. 

2. Data yang dikelola sistem yaitu data pendaftaran pendonor, data donor 

darah, dan stok darah. 

3. Laporan yang dibuat adalah laporan hasil donor darah, dan laporan stok 

darah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi PMI dapat mempermudah staf dalam mengolah data pelaporan 

kasus dan meningkatkan kinerja bagian-bagian terkait dalam sistem 

informasi manajemen donor darah. 

2. Bagi masyarakat dapat mempermudah mendapatkan informasi donor 

darah. 
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3. Bagi Universitas Teknokrat dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

4. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

manajemen donor darah. 

 


