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ABSTRACT 
 

Mobile information is a tool that supports many features ranging from communication 
and information. Lots of communication devices such as mobile phones or smartphones 
experienced a lot of progress in the system, such as Iphone, Blackberry and so on. Android 
Operating System is widely used Smartphone vendors, so many application developments 
are made to complement the features of the smartphone include Smartphone applications 
that support geographically and in other forms. So the government Kebumen work to 
implement and deliver services to the community with ease. The application is able to 
complement the needs of the location information about the health of the district Kebumen. 

In this paper will discuss about creating a mobile application system on health 
locations in Kebumen. That need to be needed in the design of this system is the variety of 
data. Support tools to create applications using php code and Eclipse software with other 
supporting software. 

With the implementation of this application in the system then produces an Android-
based mobile applications on health locations in Kebumen. So it can be used by the 
government especially the government Kebumen, can then be utilized by the community 
kebumen and also tourists. Android-based mobile applications on health locations in 
Kebumen able to complement the needs of mobile information systems. With this application, 
the development of the means of information in Kebumen be realized. 

 

Keywords: Mobile, Smartphones, Health Location, Eclipse. 
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1. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan zaman, kota Kebumen telah menjadi kota yang maju, 

perkembangan-perkembangan yang terdapat di dalamnya pun kian pesat. Berbagai fasilitas 

dapat dengan mudah kita temui di kota Kebumen seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, 

tempat rekreasi keluarga, fasilitas kesehatan maupun, fasilitas-fasilitas pendidikan. Fasilitas-

fasilitas kesehatan di sini mencakup Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, maupun 

institusi-institusi kesehatan lainnya. 

Maka dari itu pengembangan daerah mulai dilakukan demi memajukan daerahnya 

dalam bidang informasi lokasi Kesehatan. Maka pemerintah Kabupaten Kebumen  berupaya 

untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar lebih mudah mendapat informasi lokasi 

Kesehatan yang benar-benar dibutuhkan. 

Dengan penerapan sistem ini menghasilkan sebuah sistem informasi lokasi 

Kesehatan berbasis Geographic Information System (GIS) di Kabupaten Kebumen untuk 

system operasi mobile android,  yang dapat di gunakan oleh pihak pemerintahan maupun 

masyarakat untuk mendukung pengembangan daerah Kabupaten Kebumen khususnya 

dibidang Kesehatan. 

Informasi tentang lokasi Kesehatan berbasis Geographic Information System (GIS) 

sangat mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Dan sebagai 

pengembangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas bidang Kesehatan.    

2. Landasan Teori 

2.1 Metode System Development Life Cycle (SDLC) 

Metode pengembangan system informasi berarti suatu metode yang digunakan untuk 

melakukan pengembangan sistem informasi berbasis computer. Metode yang paling umum 

digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life 

Cycle - SDLC). Metode ini menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air 

terjun (waterfall approach), yang menggunakan beberapa tahapan dalam mengembangkan 

sistem (Supriyanto, 2007: 271). Adapun tahapan dalam SDLC  (System Development Life 

Cycle) sebagai berikut: 

2.1.1 Tahap Perencanaan Sistem (System Planning) 

Yang dilakukan disini adalah mendefinisikan permasalahan yang terjadi. Masalah yang 

dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen adalah tidak adanya sistem yang 

mendukung tentang informasi kesehatan serta menunjukan lokasi-lokasi rumah sakit 

maupun puskesmas, mengingat banyaknya lokasi kesehatan di Kabupaten Kebumen 
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berkembang cukup pesat, perlu dibangun suatu sistem yang dapat membantu pengelolaan 

lokasi dan informasi seputar lokasi kesehatan, sehingga dapat mempermudah pencarian 

informasi, promosi dan pengelolaan data kesehatan. 

2.1.2 Tahap Analisa Sistem (System Analisys) 

Tahap ini dilakukan dengan menganalisa sistem yang telah berjalan, yaitu promosi 

lokasi kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen masih 

menggunakan metode konvensional, yaitu dengan cara promosi melalui media cetak 

maupun pamphlet serta tidak adanya sistem data yang memberikan informasi lokasi 

kesehatan dan untuk pengelolaan di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu dalam tahapan ini 

diperlukan analisis sistem yaitu dengan menggunakan metode analisa SWOT. 

2.1.2.1 Analisis SWOT  

SWOT adalah singkatan yang diambil dari huruf depan kata Strength, Weakness, 

Opportunity dan Threat, yang dalam bahasa Indonesia mudahnya diartikan sebagai 

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.  

Menurut A. Wijaya Tunggal (2001:74-75), “SWOT adalah akronim untuk kekuatan 

(strenghts) dan kelemahan (weakness) internal suatu perusahaan dan peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats) lingkungan yang dihadapi perusahaan”. Analisa 

SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dari  faktor-faktor ini dan strategi yang 

menggambarkan pedoman yang terkait antara mereka. Analisa SWOT dapat definisikan 

sebagai berikut: 

1. Strength (Kekuatan) 

Strength merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, 

proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor 

yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. 

2. Weakness (Kelemahan) 

Weakness merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, 

proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan 

faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu 

sendiri. 

3. Opportunities (Peluang) 

Opportunities merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang 

akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek, 

atau konsep bisnis itu sendiri misalnya, competitor, kebijakan pemerintah, dan 

kondisi lingkungan sekitar. 
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4. Threat (Ancaman) 

Threat merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat 

mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. 

2.1.3 Tahap Desain Sistem (System Design) 

Di tahapan ini kegiatan yang dilakukan yaitu membuat pemodelan proses, 

pemodelan data, dan membuat desain tampilan antar muka (interface) dengan 

menggunakan perancangan sistem UML (Unified Modeling Language), perancangan 

Database. 

2.1.3.1 UML (Unified Modeling Language) 

Menurut (Adi Nugroho : 2005) “Bangunan dasar metodologi Unified Modeling 

Language (UML) menggunakan tiga bangunan dasar untuk mendeskripsikan 

sistem/perangkat lunak yang akan dikembangkan yaitu Sesuatu (things), Relasi (relationship) 

dan Diagram”. Dengan adanya kebutuhan penulis maka disini hanya akan menerangkan 

tentang diagram, adapun jenis diagram antara lain : 

1. Use Case Diagram 

2. Class Diagram 

3. Component Diagram 

4. Deployment Diagram 

5. State Diagram 

6. Sequence Diagram 

7. Collaboration Diagram 

8. Activity Diagram 

2.1.3.2 Perancangan DataBase 

Menurut Andy Sunyoto (2007:123-124) “Database adalah kumpulan file-file atau 

tabel-tabel yang saling berelasi atau berhubungan antara satu dengan yang lain. Relasi 

tersebut ditunjukkan adanya kunci dari tiap file atau tabel yang ada. Dalam satu database 

biasanya terdiri dari kumpulan data tiap pada suatu kantor atau perusahaan yang saling 

berhubungan.” Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat didalam database yaitu : 

1. Table  

2. Data Value 

3. Record 

2.1.4 Tahap Penerapan Sistem (System Implementation) 
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Tahapan ini dilakukan setelah memperoleh semua kebutuhan dari user. Sistem yang 

diterapkan dalam aplikasi ini yaitu leih menekankan pada pemanfaatan Webservice yang 

terdiri dari server dan client. Untuk menerapkan sistem disini kita menggunakan beberapa 

aplikasi yang digunakan yaitu MySQL, XAMPP, Eclipse (Kasman Akhmad Dharma, 2013). 

2.1.4.1 MySQL 

MySQL merupakan Relational Basis data Management Sistem (RDBMS) server. 

RDBMS adalah program yang memungkinkan pengguna basis data untuk membuat, 

mengelola dan menggunakan data pada suatu model relational.Dengan demikian, tabel-tabel 

yang ada pada basis data memiliki relasi (hubungan) antara satu tabel dengan 

lainnya.RDBMS di buat dengan menggunakan bahasa standart dalam basis data, yaitu 

Structured Query Language (SQL) yang di masukkan oleh pengguna kedalam data tersebut. 

(Saputro, 2008) 

2.1.4.2 XAMPP 

XAMPP adalah sebuah software web server apache yang didalamnya sudah 

tersedia database server mysql dan support php programming. XAMPP merupakan software 

yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di Linux dan Windows (Akhmad 

Dharma Kasman,2008). 

2.1.4.3 Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environtment) yang digunakan 

untuk membuat atau hanya untuk mengembangkan sebuah aplikasi, eclipse ini biasanya 

banyak digunakan oleh para developer pengembang aplikasi mobile seperti android. Untuk 

membuat aplikasi mobile “InfoKebKes” ada beberapa tool yang digunakan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Java SE Development Kit (JDK) 

 Java Development Kit (JDK) adalah produk dari Oracle Corporation yang 

ditunjukan untuk pengembangan bahasa Java. JDK sebenarnya merupakan 

Software Development Kit yang khusus dikeluarkan oleh Oracle. JDK 

menggunakan lisensi GNU General Public License (GPL) yang menjadikan 

software yang free dan open source. 

2. Android SDK  

Android SDK merupakan tools bagi para programmer yang ingin 

mengembangkan aplikasi berbasis google android. Android SDK mencakup 

seperangkat alat pengembangan yang komprehensif. Android SDK terdiri 

dari debugger, libraries, handset emulator, dokumentasi. 
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3. Android Development Tools (ADT) 

Android Development Tools (ADT) adalah plugin untuk Eclipse IDE yang 

dirancang khusus untuk memberikan integrated environment yang kuat untuk 

membuat aplikasi Android. 

4. Android Virtual Device (AVD) 

Android Virtual Devices (AVD) adalah konfigurasi dari emulator sehingga kita 

dapat menjalankan perangkat Android sesuai model yang dipilih, misal Android 

1.5 atau 2.2. Untuk dapat menjalankan emulator, kita harus terlebih dahulu 

memiliki Android SDK. Setiap AVD terdiri dari: 

1. Sebuah profil perangkat keras.  

2. Sebuah pemetaan versi Android 

3. Pilihan lainnya.  

2.1.5 Tahap Pengujian Sistem 

Tahap ini dilakukan untuk menguji coba aplikasi yang sudah kita buat sehingga 

dapat diterapkan dengan baik. 

2.2 Konsep Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 

bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Sistem ini menyimpan, 

mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan 

menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. 

2.3 Web Scripting dengan Google Map 

Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual gratis dan online yang 

disediakan oleh perusahaan Google, Inc dapat ditemukan di http://maps.google.com/. 

Google Map menawarkan peta yang dapat diseret dan gambar satelit serta street view untuk 

seluruh dunia dan baru-baru ini, dan juga menawarkan perencana rute dan pencari letak 

bisnis di U.S., Kanada, Jepang, Hong Kong, Cina, UK, Irlandia (hanya pusat kota) dan 

beberapa bagian Eropa.  (Amri Shodiq, 2012, Dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 

di Sekolah Tinggi Sandi Negara) 

2.4 Geographic Information Sistem (GIS) 

Geographic Information Sistem (GIS) dalam bahasa indonesia Sistem Informasi 

Geografis (SIG) adalah suatu sistem Informasi yang dapat memadukan antara data grafis 

(spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di bumi 

(georeference).  
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2.5 Android 

Android merupakan generasi baru platform Mobile, platform yang memberikan 

pengembang untuk melakukan pengembangan sesuai yang diharapkannya. Sistem operasi 

yang mendasari Android dilisensikan di bawah GNU, general Public Lisensi Versi 2 (GPLv2), 

yang lebih dikenal dengan istilah copyleft, lisensi di mana setiap perbaikan pihak ketiga 

harus terus dibawah syarat (term). (Akhmad Dharma Kasman, 2008:2-4). 

3. Analisis 

3.1 Analisis Kelemahan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

SWOT. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perancangan system informasi geografis 

mobile ini adalah:   

3.1.1 Potensi Kekuatan Internal (Strength) 

Pencarian lokasi kesehatan berbasis Android memiliki beberapa kalebihan atau 

kekuatan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tenaga pengelola SIK (Sistem Informasi Kesehatan) sudah mulai tersedia di 

Kabupaten Kebumen. 

2. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tersedia hampir disetiap 

kecamatan maupun Kabupaten Kebumen. 

3. Indikator kesehatan telah tersedia dan hampir semua kecamatan maupun 

kabupaten/kota menerbitkan profil kesehatan. 

4. Telah adanya sistem pengumpulan data secara rutin yang bersumber dari 

fasilitas kesehatan pemerintah dan masyarakat. 

3.1.2 Potensi Kelemahan Internal (Weaknees) 

Bertolak belakang dengan kelebihan yang dimiliki, aplikasi ini memiliki kelemahan yang 

diantaranya: 

1. Tidak terdapatnya petugas khusus yang mengurus SIK / petugas masih rangkap 

jabatan. 

2. Terbatasnya anggaran dana untuk biaya pemeliharaan. 

3. Belum terbangunnya data lokasi kesehatan yang sudah terkomputerisasi di 

setiap lokasi kesehatan. 

4. Kualitas data mengenai lokasi kesehatan masih kurang akurat, lengkap, dan 

tepat. 

3.1.3 Potensi Kesempatan External (Opportunities) 
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Pencarian lokasi kesehatan ini memiliki peluang yang dilihat dari faktor eksternal 

sistem yang dapat dikembangkan, diantaranya: 

1. Akses lokasi kesehatan di Kabupaten Kebumen mudah dijangkau baik dari 

dalam maupun dari luar wilayah. 

2. Tersedianya tenaga pengelola (admin) SIK di setiap lokasi kesehatan. 

3. Sistem pengolahan data yang sudah teratur dan terkomputerisasi. 

4. Dengan adanya aplikasi mobile android, kemudahan pencarian lokasi 

kesehatan di kabupaten kebumen bisa tercapai. 

3.1.4 Potensial Ancaman External (Threat) 

Ancaman yang merupakan faktor eksternal yang dapat menggangu sistem, ancaman 

tersebut diantaranya: 

1. Dengan otonomi daerah, terkadang pengembangan SIK tidak menjadi prioritas. 

2. Komputerisasi data kesehatan terutama menuju ke individu, meningkatkan 

resiko keamanan dan kerahasiaan sistem. 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja sistem, 

apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum karena kebutuhan 

sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu instansi atau perusahaan.  

3.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan sistem yang harus disediakan, 

bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem harus 

berperilaku dalam situasi tertentu. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan fungsional yang 

harus dipenuhi oleh sistem, dalam hal ini adalah pengguna aplikasi mobile android lokasi 

kesehatan di Kabupaten Kebumen. 

a. Admin 

1. Dapat melakukan input, edit, update data. 

2. Dapat melakukan edit lokasi kesehatan. 

3. Dapat melakukan input, edit dan update lokasi kesehatan. 

b. User 

1. Dapat melihat daftar lokasi kesehatan. 

2. Dapat melihat seluruh lokasi kesehatan. 

3. Dapat melihat detail daftar kesehatan yang dipilih. 

4. Dapat menghubungi langsung pusat kesehatan yang dituju. 

3.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 
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Berbeda dengan kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional merupakan 

kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Berikut ini adalah beberapa 

kebutuhan non fungsional :  

a. Operasional 

1) Aplikasi digunakan pada platform Android 

2) Aplikasi berjalan pada versi Android 2.2 (froyo) dan versi diatasnya 

3) Halaman admin berjalan pada web server Apache 

4) Database menggunakan MySql. 

b. Sekuriti 

Halaman admin untuk melakukan update data dilengkapi dengan password 

3.2.3 Kebutuhan Pengguna (User) 

Apabila dilihat dari kebutuhan penggunanya aplikasi ini dibedakan menjadi dua level 

pengguna saja. Level pengguna tersebut yaitu : 

a) Administrator 

b) User  

3.3 Analisis Kelayakan Sistem 

Analisis ini digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pembuatan Aplikasi 

Mobile “InfoKebKes” Tentang Lokasi Kesehatan dapat diteruskan atau tidak. Hal ini 

dilakukan agar sistem baru tersebut dapat benar- benar bermanfaat. 

3.3.1 Kelayakan Teknologi 

Teknologi untuk mengembangkan sistem ini sudah tersedia di pasaran. Perangkat 

keras dan perangkat lunak untuk membangun aplikasi mobile sudah banyak pihak yang 

menyediakan. Selain itu aplikasi ini juga mudah dioperasikan. Berdasarkan uraian diatas 

maka sistem yang diusulkan layak secara teknologi. 

3.3.2 Kelayakan Hukum 

Sistem yang akan dibuat telah memenuhi atauran dan undang- undang yang 

berlaku. Dikarenakan sistem ini menggunakan perangkat lunak yang legal dan perangkat 

lunak open source. Berdasarkan uraian diatas maka sistem dikatakan layak secara hukum. 

3.3.3 Kelayakan Operasional 

Untuk disebut layak secara operasional, sistem harus benar-benar bisa 

menyelesaikan masalah yang ada di sisi pengguna sistem informasi. Sistem ini mampu 

menghasilkan informasi yang tepat kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat yang 

ingin mendapatkan informasi tentang Lokasi Kesehatan di Kabupaten Kebumen serta yang 

akan melakukan pemeriksaan kesehatan. 
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3.4 Perancangan Sistem Menggunakan UML 

3.4.1 Use Case Diagram  Admin Aplikasi Mobile “KebKes” Tentang Lokasi 

Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.1  UML Use Case Diagram Admin 

3.4.2 Use Case Diagram Pengguna Aplikasi Mobile “KebKes” GIS  Tentang Lokasi 

Kesehatan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  UML Use Case Diagram Pengguna 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Implementasi 

Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem yang baru  dikembangkan agar 

nantinya sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang diharapkan. 

Implementasi sistem merupakan tindak lanjut dalam pembuatan dan pemasangan sistem 

baru yang akan digunakan, sesuai dengan desain yang telah direncanakan sebelumnya. 

4.1.1 Implementasi Basis Data 
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4.1.1.1 Struktur Tabel 

Basis data tersusun dari tabel-tabel yang berisi data. Tabel-tabel ini terdiri dari 5 

tabel yaitu: 

1. Data yang menyimpan data album kesehatan, yaitu tabel album. 

2. Data yang menyimpan data gallery kesehatan, yaitu tabel gallery. 

3. Data yang menyimpan data kategori kesehatan, yaitu tabel kategori kesehatan. 

4. Data yang menyimpan data kesehatan, yaitu tabel kesehatan. 

5. Data yang menyimpan data admin kesehatan, yaitu tabel user. 

4.1.2 Uji Coba Sistem dan Program 

Pada tahap ini menjelaskan mengenai pengujian sistem yang dilakukan secara 

menyeluruh untuk mengetahui kinerja sistem, kelemahan-kelemahan ataupun kesalahan-

kesalahan yang mungkin terjadi saat sistem dijalankan. 

Pendekatan pengujian terdiri dari dua tahap yaitu pengujian black-box testing dan 

white-box testing. 

4.1.2.1 Black-box Testing 

Black-box testing dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat sesuai 

dengan kebutuhan fungsional. Black-Box Testing digunakan untuk mendemonstrasikan 

fungsi software yang dioperasikan, apakah input diterima dengan benar, dan output yang 

dihasilkan benar. Hasil yang diperoleh berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.6 Form Login Admin 

Diatas merupakan tampilan login admin kesehatan ketika dijalankan, kemudian user 

akan memasukan username dan password. Form login digunakan untuk membatasi 

pengguna sehingga hanya yang memiliki username dan password yang bisa masuk. 

Seorang admin harus memasukkan username dan password dengan benar. Jika 

username dan password yang dimasukkan salah, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. 
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Gambar 4.7 Peringatan Gagal Login 

Setelah dilakukan uji coba program untuk mengetahui apakah semua form berjalan dengan 

baik, maka diperoleh hasil : 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Black-box Testing 

No  Fitur  Keterangan  

1  Form Login  Berjalan dengan baik  

2 Form Album Berjalan dengan baik 

3 Form Foto Berjalan dengan baik 

4 Form Kesehatan Berjalan dengan baik 

5 Form Logout Berjalan dengan baik 

6 Form Menu Utama  Berjalan dengan baik  

7  Form Puskesmas Berjalan dengan baik  

8 Form Rumah Sakit Berjalan dengan baik  

9 Form Posisiku  Berjalan dengan baik  

10 Form Tentang Apps  Berjalan dengan baik  

11 Form Detail Puskesmas/ Rumah 

Sakit 

Berjalan dengan baik 

 

4.1.2.2 White-box Testing 

White-box testing dilakukan selama proses pembuatan program. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara menguji alur logika program. Hasilnya tidak terdapat kesalahan logika 

dalam pemrograman. 

4.1.2 Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem digunakan untuk memeriksa apakah sistem yang dibuat sesuai 

dengan rancangan dan semua fungsinya dapat berjalan dengan baik. Uji coba yang 

dilakukan yaitu uji coba kebutuhan sistem. 

4.1.3 Uji Coba Kebutuhan  

Berdasarkan analisis kebutuhan fungsional yang telah dilakukan, hasil pengujian 

sistem menunjukan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan analisis 

yang dilakukan. Hasil pengujian sistem adalah sebagai berikut : 
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1. Sistem melihat detail dari masing-masing pusat kesehatan yang dipilih. 

2. Sistem bisa mencari lokasi kesehatan yang dituju 

3. Sistem bisa menemukan End Point dengan mengikuti jalur pada map. 

4. Sistem bisa menghubungi lokasi kesehatan yang ingin dituju. 

5. Sistem bisa menunjukan posisi dari pengguna tersebut. 

4.1.4 Manual Instalasi 

Manual instalasi menjelaskan tentang bagaimana cara meng-install Aplikasi Info 

Lokasi Kesehatan Berbasis Android. File instalasi aplikasi ini  dibuat dengan  format  file  

infokeskeb.apk. Untuk membuat aplikasi menjadi  file infokeskeb.apk adalah sebagai berikut: 

1. Pada project Kesehatan di aplikasi Eclipse SDK klik kanan pada project lalu pilih 

Debug As, Android Application. 

2. Setelah itu file infokeskeb.apk kita cari di explorer project Kesehatan pada folder bin. 

Adapun cara instalasi Aplikasi Kesehatan ini ke handphone Android adalah sebagai 

berikut :  

a. Copy file  infokeskeb.apk yang tersimpan di folder bin project Kesehatan tadi 

ke memori card handphone Android. 

b. Copy folder assets yang ada di project Kesehatan ke memori card 

handphone Android. 

c. Setelah selesai semua di copy lalu instalasi aplikasi di handphone Android. 

Pertama buka file saya klik file  infokeskeb.apk lalu akan muncul indikasi 

instalasi aplikasi.  

d. Setelah melakukan penginstalan akan muncul pemberitahuan bahwa 

aplikasi terinstal, kemudian Klik Done. 

e. Aplikasi sudah terinstal. Silakan klik untuk menjalankan aplikasi. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Tampilan Halaman Utama (Home Page) 

Berikut hasil implementasi awal yang diterapkan dalam halaman utama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Halaman Utama (Home Page) 

4.2.2 Tampilan Halaman Tentang Aplikasi InfoKesKeb 

Berikut tampilan halaman tentang Aplikasi InfoKesKeb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  Halaman Tentang Kami 

4.2.3 Tampilan Halaman Posisiku Pada Aplikasi InfoKesKeb 

Berikut tampilan halaman posisiku pada aplikasi InfoKesKeb yang telah di uji di 

beberapa lokasi di daerah Yogyakarta : 
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Gambar 4.10  Halaman Posisiku Dari Kledokan, Depok, Yogyakarta 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa posisi user adalah pada titik koordinat dimana 

user berada saat itu. 

4.2.4 Halaman Posisiku Dari Kledokan menuju Amikom Yogyakarta 

Berikut ini adalah contoh yang diambil dari halaman posisiku dari kledokan menuju 

amikom Yogyakarta. Seperti yang dilihat pada gambar 4.11 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Halaman Posisiku Dari Kledokan Menuju  

Amikom Yogyakarta 

4.2.5 Tampilan Halaman Daftar Puskesmas Kabupaten Kebumen 

Halaman Daftar Puskesmas merupakan tampilan dari semua Puskesmas yang ada 

di Kabupaten Kebumen. Berikut gambar 4.12 yang menampilan halaman daftar Puskesmas 

Kabupaten Kebumen : 
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Gambar 4.12  Halaman Daftar Puskesmas Kabupaten Kebumen 

4.2.5.1 Tampilan Halaman Detail Puskesmas Kabupaten Kebumen 

Pada halaman detail Puskesmas dapat di jelaskan berdasarkan tampilan detail 

Puskesmasterdapat menu detail Puskesmas seperti (Directions, Galeri Foto, Telepon 

Rumah, Handphone, SMS, Email).  

4.2.6 Tampilan Halaman Daftar Rumah Sakit Kabupaten Kebumen 

Pada tampilan berikut, adalah tampilan ini mirip seperti halnya tampilan pada 

halaman daftar puskesmas di Kabupaten Kebumen.  

4.2.6.1 Tampilan Halaman Detail Rumah Sakit Kabupaten Kebumen 

Halaman Detail Rumah Sakit merupakan halaman salah satu potensi Rumah Sakit 

Kabupaten Kebumen, pada halaman detail Rumah Sakit dapat di jelaskan berdasarkan 

tampilan detail Rumah Sakit terdapat menu detail Rumah Sakit seperti (Directions, Galeri 

Foto, Telepon Rumah, Handphone, SMS, Email).  

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian dapat dilihat bahwa penyampaian informasi lokasi kesehatan 

menggunakan mobile android di Kabupaten Kebumen sangatlah efektif dan efisien untuk 

menghasilkan info lokasi yang akurat, tepat dan relevan. Dari semua penjelasan dan 

penjelasan yang telah dipaparkan dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Mememberikan Info Lokasi Kesehatan di Kabupaten Kebumen untuk memberi 

kemudahan kepada para pengguna mobile android dalam memperoleh informasi 

lokasi kesehatan yang akan dituju. 
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2. Sebagai sarana informasi dan media promosi lokasi Kesehatan di tingkat Kecamatan 

Kabupaten Kebumen. 

3. Memberikan informasi detail rumah sakit maupun puskesmas yang dapat dimengerti 

oleh pengguna secara cepat dan tepat. 

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap lokasi Kesehatan Kabupaten 

Kebumen. 

5.2 Saran 

Dalam perancangan dan implementasi pada aplikasi pencarian lokasi kesehatan di 

Kabupaten Kebumen ini masih ada kelemahan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan 

yang ada, saran- saran yang mungkin berguna bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 

untuk pengembangan selalanjutnya adalah: 

1. Pembuatan aplikasi ini masih di tujukan hanya untuk pengguna ponsel berbasis 

android, untuk kedepannya bisa di ujikan pada device lain yang mempunyai 

Operating System (OS) android. Atau bisa dikembangkan lagi pada device yang 

berbeda seperti Symbian OS, Windows Phone OS dan Java OS. 

2. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan memperluas cangkupan daerah yang 

terdapat lokasi kesehatan kemudian melengkapi informasi tentang kesehatan yang 

berada di lokasi tersebut yaitu pada informasi jam kerja, fasilitas lengkap dari rumah 

sakit dan puskesmas tersebut. 

3. Penambahan fungsi tracking pada map sehingga pengguna lebih mudah menuju 

lokasi kesehatan di Kabupaten Kebumen. 

4. Mendaftarkan aplikasi “InfoKebKes” ke Google Playstore guna mempermudah user 

untuk mendapatkan aplikasi tersebut dan akhirnya mendapatkan lisensi resmi. 
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