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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan tujuan skripsi ini dibuat, latar belakang serta 

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi, batasan masalah dari sistem yang 

telah direalisasikan dan sistematika penulisan skripsi. 

1.1. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan aplikasi pencari donor darah berbasis Android. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1.   Pendahuluan 

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela 

dan darah disimpan di bank darah yang nantinya digunakan untuk transfusi darah. 

Untuk melakukan donor darah, seseorang harus datang ke PMI (Palang Merah 

Indonesia) atau rumah sakit dan menemui petugas transfusi dengan menunjukkan kartu 

donornya jika sudah pernah donor, dan yang baru pertama kali akan dibuatkan kartu 

donor. Pendonor ditimbang berat badannya serta dites golongan darah dan kadar 

hemoglobinnya. Setelah memenuhi syarat untuk menjadi donor, maka dilanjutkan 

dengan pemeriksaan kesehatan oleh dokter tranfusi. Apabila memenuhi persyaratan 

yang ditentukan, petugas transfusi melakukan pengambilan darah berdasarkan berat 

badan (250cc-500cc). 

Sedangkan bagi yang memerlukan darah, harus mencari keluarga atau teman 

yang dapat menjadi donor atau jika tidak ada, datang ke rumah sakit untuk menanyakan 

ketersediaan darah atau orang yang bisa diminta donor. Tidak jarang seseorang harus 

menunggu atau harus mencari di rumah sakit  lain atau di PMI lain, karena kurangnya 

ketersediaan darah dan donor. 

 

1.2.2.    Aplikasi Atau Sistem yang Telah ada 

Facebook membuat fitur untuk mempermudah orang menjadi seorang donor 

darah di India. Saat individu atau organisasi membutuhkan darah, mereka dapat 

membuat jenis pesan khusus dengan semua informasi yang dibutuhkan donor. Saat 

permintaan dibuat, Facebook secara otomatis akan memberitahukan donor yang 
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mungkin berada di dekatnya. Donor dapat meninjau permintaan tersebut dan jika 

bersedia, mereka menanggapi dengan menghubungi pemohon secara langsung melalui 

WhatsApp, Messenger atau telepon. Orang yang membutuhkan darah tidak dapat 

melihat informasi tentang donor, kecuali jika donor secara eksplisit memberikannya saat 

dia menghubungi orang yang membutuhkan darah.  

Selain itu terdapat juga aplikasi pencari donor darah berbasis Android yang 

sudah ada saat ini adalah BloodDonor.me, di dalam aplikasi ini ada fitur donor dan 

penerima. Untuk menggunakan fitur donor, pengguna harus mendaftar dan data 

disimpan di server. Setelah terdaftar, donor dapat memilih golongan darah apa yang 

didonorkan lalu menampilkan lokasi dari golongan darah yang sesuai dengan yang 

diminta untuk didonor, Selain itu, terdapat menu profile untuk melihat data diri 

pendonor. 

 Untuk fitur penerima di dalamnya terlebih dahulu harus melakukan daftar untuk 

penerima donor dan data disimpan di database, setelah terdaftar pengguna dapat  

memilih golongan darah yang dicari, dan langsung masuk ke tampilan peta dimana 

terdapat tanda pendonor yang berada di dekat si penerima. 

Tabel 1.1 Perbandingan sistem pencari donor darah 

Fitur BloodDonor.me Facebook 

Donor 

Donateblood.com.au Sistem yang 

dibuat 

- Database 

donor dan 

penerima 

- Pencarian 

- Nearby 

- Ulasan 

√ 

 

 

√ 

√ 

- 

√ 

 

 

√ 

- 

- 

√ 

 

 

- 

√ 

- 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

Pada sistem BloodDonor.me, pencari donor harus mendaftar untuk dapat masuk 

ke dalam aplikasi, jika ingin mendonor harus kembali ke halaman awal aplikasi dan 

memilih menu donor lalu melengkapi data diri. Sistem pencari donor darah ini memiliki 

kekurangan dimana penerima jika ingin mendonor darah harus kembali ke halaman 

awal aplikasi. Dan juga tidak terdapat histori transaksi yang sudah dilakukan. 
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1.2.3.  Solusi Permasalahan 

 Dari permasalahan yang dibahas diatas penulis membuat aplikasi pencari donor 

darah untuk mempermudah pencari donor dalam mencari donor darah. Aplikasi ini 

menggunakan sistem operasi berbasis Android yang dijalankan melalui smartphone dan 

dapat menggunakannya selama terhubung dengan internet. 

Aplikasi donor darah mempunyai fitur berupa pencarian berdasarkan jarak yang 

ditampilkan pada maps, melakukan request dengan mengirim pesan ke semua donor 

yang ada, menampilkan profile donor dan profile pengguna, menampilkan transaksi 

donor yang sedang diproses dan yang sudah selesai.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan Surat Tugas No : 014/3/FTEK/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, 

Skripsi ini  memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Dapat diakses dengan sistem operasi Android versi 4.1 dan setelahnya. 

2. Prototype aplikasi donor darah dapat menangani 10 user sercara bersamaan, dengan 

asumsi 10 user mewakili banyak user. 

3. Menggunakan komunikasi satu arah andara web server dengan smartphone 

Android. 

4. Menampilkan golongan darah A,B,AB,O dengan rhesus + dan -. 

5. Memiliki fitur untuk user : 

- Login menggunakan email dan password. 

- Register dengan memasukkan data diri dan username. 

- Pencarian pendonor dengan menggunakan golongan darah yang dibutuhkan dan 

menampilkan username dari pendonor yang mempunyai darah yang sama. 

-  Nearby menampilkan lokasi dari pendonor yang berada di sekitar akspetor dalam 

map. 

- Notifikasi akan memberikan peringatan jika ada yang memilih untuk menerima 

donor darah. 

6. Memiliki fitur pihak ketiga (PMI/Rumah sakit): 

- Verifikasi untuk pendonor dibuat sebagai aplikasi Android. 

- Update data pendonor untuk menyatakan apakah pendonor layak atau tidak untuk 

mendonor. 
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1.4.  Sistematika penulisan skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan garis besar isi dari masisng-masing bab 

adalah: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi pembahasan dari tujuan, latar belakang serta permasalahan yang ada, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : DASAR TEORI 

Berisi pembahasan dari teori yang digunakan dalam aplikasi donor darah berbasis 

Android.  

3. BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Berisi pembahasan dari perancangan sistem, yang terdiri dari gambaran umum 

sistem, interface sistem, diagram UML yang digunakan. 

4. BAB IV : PENGUJIAN SISTEM 

Berisi pembahasan dari hasil pengujian dari aplikasi donor darah. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari skripsi yang dirancang dan saran untuk pengembangan. 

 


