
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah 

mempengaruhi transformasi berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia secara  

umum dan Indonesia khususnya. Aspek-aspek tersebut antara lain : ekonomi,  

politik, kesehatan, sosial maupun pendidikan. Perkembangan tersebut ditandai  

dengan  kecepatan  akses  informasi  yang cepat  di  berbagai  kegiatan.  Hal  ini  

berakibat masyarakat lebih banyak bergantung pada perangkat teknologi 

informasi untuk mencapai berbagai tujuannya dan berbagai bentuk perangkat  

teknologi informasi diciptakan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya 

guna memenuhi kebutuhan akan kecepatan dan keakuratan untuk mendapatkan  

informasi secara efektif dan efisien, salah satunya adalah teknologi internet 

(Rahardjo dan Warkim, 2015). 

Suatu daerah umumnya akan memiliki berbagai macam layanan  

kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, praktik dokter mandiri, praktik  

dokter gigi serta apotik. Lokasi dari layanan-layanan kesehatan tersebut tersebar  

di berbagai tempat. Selain itu, jam operasional berbagai layanan kesehatan  

tersebut bisa sangat beragam; ada yang beroperasi sepanjang hari, ada yang 

beroperasi pada hari-hari tertentu saja, maupun beroperasi pada jam-jam tertentu 

saja. Hal tersebut bisa menyulitkan calon pengguna layanan kesehatan. Oleh 

karena itu, informasi terkait lokasi layanan kesehatan dan jam operasionalnya  

sangat diperlukan oleh masyarakat (Widodo dan Purnomo, 2016). 
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Saat ini masyarakat kota Metro masih banyak yang kesulitan untuk 

mendapatkan informasi tentang pusat pelayanan kesehatan yang ada di kota 

Metro, selain itu masyarakat juga masih belum mengetahui bagaimana cara yang 

cepat serta efektif untuk mengetahui fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di kota 

Metro. Untuk mengetahui fasilitas yang ada atau jam praktek dokter di suatu 

klinik dokter masyarakat masih harus mendatangi lokasi klinik tersebut. Hal-hal 

seperti inilah yang menjadi kendala yang menyulitkan bagi masyarakat karena 

mereka harus meluangkan waktunya hanya untuk mengetahui informasi serta 

fasilitas-fasilitas yang ada dan dapat diberikan klinik tersebut. Oleh karena itulah 

Sistem Informasi Geografis merupakan suatu solusi yang akan diberikan guna 

menunjang pelayanan Dinas Kesehatan Kota Metro untuk dapat membantu 

masyarakat dalam mencari informasi klinik dokter dan apotik 24 Jam di Kota 

Metro agar menjadi lebih cepat dan efisien. 

Sistem informasi geografis memberikan data geografis atau data  

geospasial yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat 

menggunakan sistem informasi geografis untuk mendapatkan informasi  

kewilayahan. Teknologi internet dapat digunakan sebagai media untuk 

mendapatkan data sistem informasi geografis. SIG yang dikembangkan melalui  

media atau berbasis internet atau web dikenal sebagai webGIS (Puspitasari dkk, 

2018).  

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini membahas 

pengembangan sistem informasi geografis klinik dokter dan apotik 24 Jam di 

Kota Metro berbasis web. Dalam pembangunan sistem informasi geografis ini 

menggunakan bahasa PHP, database MySQL dan menggunakan Google Map API 
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(Application Programming Interface) untuk menampilkan google maps pada 

halaman web. Memanfaatkan penggunaan GPS (Global Positioning System) dari 

titik-titik koordinat klinik dokter dan apotik 24 Jam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana Membangun sistem informasi yang dapat dijadikan media untuk 

mencari informasi mengenai klinik dokter dan apotik 24 Jam di kota Metro 

melalui sebuah website? 

2. Bagaimana hasil dalam pengujian Aplikasi klinik umum dan apotik 24 jam  

dengan menggunakan ISO ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mempermudah masyarakat dalam 

mendapatkan informasi mengenai klinik dokter dan apotik 24 Jam di kota Metro 

secara online berbasis web.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan tugas akhir ini dapat lebih terarah maka 

penulisan memberikan batasan masalah yaitu :  

1. Dalam penelitian ini dilakukan perancangan Sistem Informasi Geografis 

klinik dokter dan apotik 24 Jam di Kota Metro Berbasis Web. 
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2. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah klinik dokter dan apotik 24 Jam 

di Kota Metro.  

3. Pembangunan peta lokasi klinik dokter dan apotik 24 Jam di Kota Metro 

menggunakan Google Map API. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya website GIS diharapkan dapat membantu masyarakat luas 

untuk mengetahui letak dan informasi klinik dokter dan apotik 24 Jam di 

Kota Metro melalui sebuah Web. 

2. Memberikan pengetahuan tentang teknologi dalam bidang GIS pada 

masyarakat luas dalam pencarian klinik dokter dan apotik 24 Jam di Kota 

Metro. 

 


