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ABSTRAK 
 

Pandemi COVID 19 telah melanda sejak tahun 2020 di Indonesia.  
Keperluan darurat pengobatan semakin susah didapatkan ketika terjadi lonjakan 
kasus. Keperluan yang dimaksud adalah obat, oksigen, plasma darah. serta rumah 
sakit/tempat isolasi/puskesmas dan ambulans. Banyak waktu yang terbuang ketika 
mencari dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini membuat kebingungan pada 
masyarakat. Padahal kebutuhan ini harus segera terpenuhi karena hal ini 
berhubungan dengan nyawa seseorang. Beberapa sistem informasi memang sudah 
ada seperti SIRANAP dan FarmaPlus, hanya saja, kebutuhan informasi untuk 
keperluan penanganan COVID 19, masih belum terintegrasi dan belum lengkap. 

Pemanfaatan kemajuan sistem informasi yang ada dapat mengatasi masalah 
ini yaitu dengan pengolahan data yang ada dan terintegrasi tentunya dapat tercipta 
suatu aplikasi berbasis web (Web App) yang dapat menampung informasi yang 
diperlukan yakni informasi keperluan darurat pengobatan COVID 19 yang diberi 
nama Siaga Covid. SiagaCovid dilengkapi dengan metode Haversine yaitu metode 
yang dapat digunakan untuk mencari jarak antar lokasi pada bumi, dimana lokasi 
masyarakat bagi yang membutuhkan dapat menentukan jarak terdekat di mana 
masyarakat dapat mendapatkan keperluan darurat pengobatan COVID 19 yang 
masyarakat butuhkan. 

Hasil dari penelitian ini, pembuatan web app dengan metode Haversine 
dapat menentukan jarak pengguna dan penyedia layanan sehingga dapat membantu 
masyarakat mendapatkan kebutuhan darurat COVID lebih cepat dari hasil 
pencarian yang diurutkan dengan jarak terdekat. Selain itu dilakukan penelitian 
metode Haversine dengan jarak tempuh pada Google Maps. Adapun 30 sampel 
yang diambil dari beberapa kota yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang, 
dengan jarak terdekat yang diuji adalah 1.5 km, jarak terjauh adalah 10,6 km, rata-
rata jarak tempuh 3,62 km. Selisih perbedaan tersedikit yaitu 0,0023 km, dan selisih 
terbanyak yaitu 1,91 km. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan jarak tempuh dengan 
metode Haversine yaitu 15,952 % (0.577484333/3,62) dengan rata-rata perbedaan 
yaitu 0,5 km. 
 
Kata Kunci: SiagaCovid, Web App, Covid 19, Metode Haversine  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pandemi COVID 19 membuat banyak perubahan yang besar dalam dunia saat 
ini. Kehidupan berubah di mana kegiatan sosial menjadi kegiatan jarak jauh dan 

juga masalah kesehatan sangat berdampak pada kehidupan. Saat ini kasus COVID 

19 per tanggal 8 Agustus 2021 berdasarkan (World Health Organization, 2021), 

kasus di Indonesia mencapai 3,7 juta kasus dengan pertambahan setiap hari 32 ribu 
kasus. Keperluan darurat pengobatan semakin susah didapatkan ketika terjadi 

lonjakan kasus. Keperluan yang dimaksud adalah obat, oksigen, plasma darah. serta 

rumah sakit/tempat isolasi/puskesmas dan ambulans.  

Obat tentunya digunakan untuk membantu penyembuhan COVID 19, selain 
obat, oksigen pun juga penting, Orang yang terinfeksi virus corona dan mengalami 

gejala COVID-19 berupa sesak napas membutuhkan bantuan terapi oksigen. Jika 

saturasi oksigen menurun dan pasien tidak mendapat bantuan oksigen, pasien akan 

mengalami sesak napas dan lama kelamaan akan mengganggu fungsi-fungsi organ 
lainnya. Terutama organ-organ penting tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal. Jika 

tak segera diatasi, akibatnya bisa terjadi kegagalan organ yang tidak diketahui, dan 

bisa berujung pada kematian (Kompas, 2021). Adapun untuk plasma darah 

konvalesen yang diperlukan mengandung antibodi virus corona dari orang yang 
telah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Menurut (CNN Indonesia, 2021) 

pentingnya plasma darah konvalesen ini ditransfusikan ke pasien Covid-19 

sehingga antibodi yang terdapat dalam plasma darah tersebut dapat melawan virus 

yang ada di dalam tubuh pasien. Terapi plasma darah digunakan untuk pasien 
COVID dengan gejala berat. 

Namun dari segala kepentingannya pengobatan darurat yang diperlukan oleh 

pasien COVID 19, keperluan ini susah didapatkan. Ketika Presiden Indonesia 

menanyakan ketersediaan obat di salah satu apotek: “Ini mau cari obat antivirus 
yang oseltamivir,". Apotek menjawab stoknya habis (Kompas, 2021). Untuk 

ketersediaan stok oksigen pun di sejumlah rumah sakit di Tanah Air dilaporkan 

menipis akibat terjadi lonjakan kasus COVID-19 (Kompas, 2021). Akibatnya pun 
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banyak keluarga dari penderita COVID-19 kebingungan untuk mendapatkan 

oksigen bahkan mereka yang mencari oksigen rela antre 3 jam sebelum tempat 

pengisian oksigen buka (Detik, 2021). Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus 
karena banyak waktu yang dibuang dan perlu dicari solusinya di mana pemenuhan 

keperluan darurat bukanlah masalah yang sepele karena dapat menyangkut 

keberlangsungan nyawa seseorang. 

Selain itu, ambulans dan rumah sakit maupun puskesmas juga susah 
didapatkan ketika terjadi lonjakan kasus. Banyak pasien COVID 19 pun mengeluh. 

Menurut (Okezone, 2021) “Setelah beberapa kali melakukan swab, kemarin 

hasilnya positif, nah cari rumah sakit susah banget, cari ambulans juga susah. 

Kasihan bapak saya sudah ada gejala demam gini”. Bahkan terdapat juga relawan 
yang rela merelakan mobil pribadinya untuk ambulans. Menurut (Okezone, 2021) 

Hal ini dikarenakan untuk menolong warga, serta sulitnya mendapat ambulans 

untuk berpindah-pindah rumah sakit/puskesmas karena penuh, relawan di Sidoarjo 

pun turut menyediakan lebih dari 10 ambulans. 
Saat ini pun, juga sudah terpenuhi beberapa kebutuhan informasi untuk rumah 

sakit yang dapat diakses melalui SIRANAP, dan kebutuhan obat-obatan melalui 

FarmaPlus, yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Hanya saja, kebutuhan informasi untuk keperluan penanganan COVID 19, masih 
belum terintegrasi. Dan juga ada beberapa informasi yang belum tersedia seperti 

puskesmas, ambulans, plasma darah dan oksigen. Tentunya dengan bantuan 

teknologi saat ini yang berkembang sangat pesat, dengan arus informasi yang ada 

bergerak cepat setiap detiknya bahkan dapat mencapai berbagai negara tentunya 
dapat membantu. Namun, bagaimana teknologi dapat mengatasi masalah ini? 

Pemanfaatan kemajuan sistem informasi yang ada dapat mengatasi masalah ini 

yaitu dengan pengolahan data yang ada dan terintegrasi tentunya dapat tercipta 

suatu aplikasi yang dapat menampung informasi yang diperlukan yakni informasi 
keperluan darurat pengobatan COVID 19 yang akan diberi nama Siaga Covid. 

Dengan menggunakan bantuan sistem informasi, kualitas informasi yang dihasilkan 

pun dapat tepat dan akurat, sehingga mereka yang sedang mencari keperluan 

darurat pengobatan COVID 19, mereka dapat mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan  dengan cepat dan tepat, mereka juga mendapat kejelasan di mana mereka 
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dapat mendapatkan keperluan yang mereka cari. Tentunya aplikasi harus dapat 

mengolah data yang ada dengan lokasi mereka saat ini. Menurut (Nguyen, Prasetya, 

Faizullin, Iswanto, & Edmond, 2020) Lokasi mereka membantu menentukan jarak 
terdekat di mana mereka dapat mendapatkan keperluan darurat pengobatan COVID 

19 yang mereka butuhkan. 

Pada informasi obat dan rumah sakit yang sudah ada juga belum 

mempertimbangkan lokasi terdekat dengan masyarakat yang membutuhkan. 
Sehingga sistem informasi kebutuhan COVID 19 perlu dibuat lebih terintegrasi dan 

mempertimbangkan lokasi, sehingga masyarakat lebih terbantu ketika terdampak 

atau  menolong orang lain yang terkena COVID. Untuk menunjang aplikasi ini 

tentunya diperlukan metode yang dapat digunakan untuk mencari jarak antar lokasi 
pada bumi, salah satunya adalah algoritma/metode Haversine. Menurut (Farid & 

Yunus, 2017) metode Haversine digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik 

di bumi berdasarkan panjang garis lurus antar dua titik tanpa mengabaikan 

kelengkungan yang dimiliki bumi. Selain itu, menurut (Miftahuddin, Umaroh, & 
Karim, 2020) metode Haversine menghasilkan akurasi perhitungan jarak tertinggi 

daripada yang lain seperti Euclidean dan Manhattan yaitu 98,66% Dengan 

penerapan algoritma Haversine pada aplikasi tentunya aplikasi dapat membantu 

mereka yang membutuhkan kebutuhan darurat menemukan apa yang mereka cari 
berdasarkan jarak yang terdekat dengan mereka.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah adalah  
1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencarian keperluan 

pengobatan COVID 19 dengan metode Haversine yang dapat mempercepat 

kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat mengenai ambulans, obat, 

rumah sakit, puskesmas, depo oksigen, dan donor plasma konvalesen? 
2. Bagaimana aplikasi ini dapat memberikan laporan informasi yang dibutuhkan 

baik laporan kebutuhan tiap daerah, kebutuhan apa yang paling dicari, laporan 

kunjungan dan sebagainya? 

3. Bagaimana selisih jarak jika menggunakan metode Haversine dengan jarak 
tempuh pada Google Maps? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam pembuatan rancang 
bangun aplikasi adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini merupakan alat untuk membantu mencari keperluan obat COVID 

19, oksigen baik tabung dan pengisian, plasma darah konvalesen, ketersediaan 

kamar di rumah sakit/puskesmas dan ambulans. 
2. Aplikasi ini terdapat tiga pengguna yaitu penyedia keperluan pengobatan 

COVID 19 (apotek, rumah sakit, dll), Admin setiap daerah (gugus COVID 19, 

dinas kesehatan), dan masyarakat umum. 

3. Algoritma Haversine hanya membantu menentukan jarak antar titik suatu 
koordinat, tidak dapat menentukan jarak tempuh untuk rute yang dilalui. 

4. Algoritma Haversine tidak mempertimbangkan kontur tanah, maupun 

ketinggian antar titik.  

5. Untuk keamanan data, aplikasi nantinya hanya akan dilengkapi dengan JSON 
Web Token untuk autentikasinya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 
yang telah dipaparkan di atas adalah 

1. Menghasilkan aplikasi pencarian keperluan pengobatan COVID 19 dengan 

metode Haversine yang dapat mempercepat kebutuhan informasi mengenai 

ambulans, obat, rumah sakit, puskesmas, depo oksigen, dan donor plasma 
konvalesen yang diperlukan masyarakat dalam menangani keperluan 

pengobatan COVID 19.  

2. Memberikan laporan terkait informasi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat 

dari data yang dihasilkan oleh aplikasi ini baik laporan kebutuhan tiap daerah, 
kebutuhan apa yang paling dicari, laporan kunjungan dan sebagainya. 

3. Mengetahui selisih dan akurasi jika menggunakan metode Haversine 

dibandingkan dengan jarak tempuh pada Google Maps. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam pengembangan rancang bangun aplikasi 

pencarian keperluan pengobatan COVID 19 terdekat ini adalah: 
1. Membantu masyarakat terdampak untuk mencari dan mendapatkan informasi 

mengenai keperluan pengobatan COVID terdekat. 

2. Membantu dinas kesehatan maupun kementerian kesehatan dan pemerintah 

dalam memantau kondisi yang ada saat ini. 
3. Membantu penyedia keperluan pengobatan COVID 19 dalam memberikan 

informasi ketersediaan dengan tepat kepada masyarakat. 

4. Aplikasi ini juga dapat diterapkan di berbagai negara lain yang membutuhkan. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Web 

App Siaga Covid Dengan Metode Haversine” terbagi menjadi sebagai berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang dari 

permasalahan yang diambil, rumusan permasalahan bagaimana membuat 

Rancang Bangun Web App Siaga Covid Dengan Metode Haversine, batasan 
permasalahan, tujuan penelitian dari tugas akhir, manfaat dari tugas akhir ini 

dan sistematika penulisan dari tugas akhir.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan diberikan penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan 

penelitian dari tugas akhir. Dari teori tersebut dijadikan sebagai sumber 

Pustaka dalam mengerjakan tugas akhir. 

 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini diberikan penjelasan mengenai analisis sistem yang terdapat 

beberapa tahapan dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis 

kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional. Hasil dari analisis tersebut 
dilakukan perancangan sistem yang disajikan ke dalam bentuk Input-Process-
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Output (IPO) Diagram, Context Diagram, Diagram Jenjang, Diagram Kelas, 

dan Desain Antar Muka Aplikasi. 

 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM  

Pada bab ini menjelaskan tentang cara mengimplementasikan web app yang 

telah dibuat, kebutuhan software dan hardware yang mendukung jalannya 

aplikasi tersebut. Pembahasan terhadap hasil pengujian dari aplikasi tersebut 
untuk menjawab rumusan masalah dan mengetahui kesesuaian dan kebenaran 

output yang dihasilkan. 

 

BAB V PENUTUP 
Pada bab penutup memberikan penjelasan tentang kesimpulan dari program 

aplikasi yang telah dibuat serta saran pengembangan  untuk pembuatan 

aplikasi mendatang.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Setelah mempelajari dan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu 
maka bisa didapatkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan 

penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 
Penelitian Terdahulu 1 

M.Basyir, M.Nasir, 

Suryati, Widdha 

Mellyssa 

Determination of Nearest 

Emergency Service Office using 

Haversine Formula Based on 

Android Platform 

Aplikasi Android untuk 

memanggil layanan darurat 

terdekat. 

Perbedaan  Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk 

menghubungi layanan darurat terdekat, sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan penulis adalah memberikan 

informasi mengenai ketersediaan kebutuhan darurat 

terdekat yang meliputi kebutuhan oksigen, plasma 

konvalesen, rumah sakit dan obat yang digunakan untuk 

pengobatan COVID 19. 

 Penelitian yang dilakukan berbasis Android, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis berbasis web app yang 

dapat diakses diberbagai perangkat. 

Penelitian Terdahulu 2 

Algi Muhkamaat 

Abdillah, Rianto, Neng 

Ika Kurniati 

The Application of Haversine 

Method on Vehicle Repair Service 

App Using Location Based Service 

Aplikasi Android untuk 

mencari bengkel terdekat 

Perbedaan  Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mencari 

bengkel terdekat, sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan penulis adalah memberikan informasi mengenai 

kebutuhan darurat untuk pengobatan COVID 19 terdekat. 

 Penelitian yang dilakukan berbasis Android, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis berbasis web app yang 

dapat diakses diberbagai perangkat. 
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2.2 Aplikasi 

Menurut (Juansyah, 2015), pengertian aplikasi adalah suatu program yang 

siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 

jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu 
sasaran yang akan dituju. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang 

menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu 

pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data 

yang di harapkan. (KBBI Daring, 2020) aplikasi adalah program komputer atau 
perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. 

 

2.3 Website 

Menurut (Solichin, 2016) Aplikasi berbasis web tidak memerlukan instalasi 
di setiap computer karena aplikasi berada di suatu server. Untuk membuka aplikasi 

cukup menggunakan browser yang terhubung melalui jaringan ke server. Situs web 

merupakan salah satu contoh jenis aplikasi berbasis web. 

Saat ini, perkembangan aplikasi berbasis web sangat pesat karena memang 
memiliki beberapa kelebihan dibanding aplikasi berbasis desktop. Berikut ini 

beberapa kelebihan yang dimiliki oleh jenis aplikasi berbasis web: 

1. Pada sisi client (pengguna), tidak memerlukan proses instalasi. Jika terjadi 
perubahan aplikasi, client juga tidak perlu repot-repot melalukan proses update 

karena cukup dilakukan di sisi server. 

2. Dapat diakses dari mana saja melalui jaringan. Jika server aplikasi berada di 

jaringan intranet (LAN), aplikasi dapat diakses dari seluruh komputer di dalam 
jaringan intranet tersebut. Dan jika server aplikasi berada di jaringan internet 

(memiliki IP Public atau diletakkan di web hosting), maka aplikasi dapat diakses 

dari internet. 

3. Data disimpan di sisi server, sehingga akses terhadap data dari sisi client 
(pengguna) dapat diatur sesuai kebutuhan. 

4. Cross-platform, artinya aplikasi dapat diakses melalui komputer dengan 

berbagai sistem operasi (Windows, Linux atau Mac) asalkan memiliki browser.  
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2.4 Database Management System 

Menurut (Susanto & Meiryani, 2019) Sistem manajemen basis data (database 

management system-DBMS) adalah perangkat lunak yang memudahkan organisasi 
untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data 

untuk program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara program 

aplikasi dan file data fisik. Ketika program aplikasi memanggil file data, seperti gaji 

kotor. 
DBMS mencari data ini dalam database dan memberikannya ke program 

aplikasi. Jika menggunakan file data tradisional, programmer harus menentukan 

ukuran dan format setiap elemen data yang digunakan dalam program dan 

kemudian memberitahu komputer di mana file tersebut berada.  
DBMS meringankan tugas programmer atau pengguna akhir untuk 

memahami di mana dan bagaimana data sebenarnya disimpan, dengan memisahkan 

secara logis dan fisik dari data. Tampilan logis menyajikan data seperti yang dilihat 

oleh pengguna akhir atau spesialis bisnis, sedangkan tampilan fisik menunjukkan 
bagaimana data sebenarnya diatur dan terstruktur dalam media penyimpanan fisik. 

 

2.5 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut (Zahriana, 2016) SDLC atau Software Development Life Cycle 
merupakan sebuah metodologi atau alur hidup sistem yang digunakan dalam proses 

pengembangan sistem yang meliputi tahap pengembangan, pemeliharaan serta 

penggunaan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa macam model, di 

antaranya adalah model waterfall, model prototipe, model rapid application 
development (RAD), model iteratif, model spiral dan lainnya. Penggunaan model 

pengembangan didasarkan pada karakter pelanggan dan pengembang. 

Model waterfall merupakan model pengembangan sistem yang memiliki 

tahapan sekuensial atau terurut. Tahapan dari model waterfall adalah analisis 
kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian dan 

pendukung atau pemeliharaan. Setiap tahapan akan dijalankan jika tahapan 

sebelumnya telah selesai dijalankan. Tahapan yang dijalankan secara sekuensial 

memungkinkan model waterfall dapat menghasilkan dokumentasi yang jelas di 
setiap tahapannya. Pressman juga menjelaskan bahwa siklus hidup dari model 
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waterfall sangat bermanfaat untuk mengembangkan produk yang memiliki 

spesifikasi yang jelas dan pengembangan yang bersifat linier.  

 

 
Gambar 2.1 Tahapan SDLC 

 

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas dapat di simpulkan 

bahwa dalam pengembangan sebuah perangkat lunak dibutuhkan alur hidup 
pengembangan dan model waterfall merupakan model yang sesuai dalam 

mengembangkan sebuah perangkat yang memiliki spesifikasi jelas. 

 

2.6 Haversine 
Algoritma Haversine adalah persamaan penting dalam mencari jarak garis 

lurus antara dua koordinat di bumi menggunakan parameter garis bujur dan garis 

lintang. Algoritma Haversine merupakan contoh perhitungan pemodelan dalam 

bentuk trigonometri, yang diterapkan pada bentuk bulat. Algoritma ini membahas 
tentang bentuk sisi dan sudut pada segitiga sferis. Pada tahun 1805, seorang 

ilmuwan membuat tabel Haversine untuk menentukan jarak antar titik.  

 
Gambar 2.2 Visualiasi Metode Haversine 

 

Gambar di atas adalah penjelasan tentang metode Haversine yang diterapkan 
di bumi. Ada tiga koordinat, "u", "v", dan "w". Ketiga koordinat ini membentuk 

pembangun jarak dalam perhitungan Haversine. Perhitungan Haversine dapat 

dirumuskan ke dalam persamaan berikut.  
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Rumus Haversine 

a = sin²(Δφ/2) + cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ sin²(Δλ/2) 

c = 2 ⋅ atan2( √a, √(1−a) ) 

d = R ⋅ c  

atau dengan Hukum Kosinus (cos c = cos a cos b + sin a sin b cos C) dapat 

disederhanakan menjadi: 

  

d = acos( sin φ1 ⋅ sin φ2 + cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ cos Δλ ) ⋅ R 

φ = koordinat garis lintang (latitude) 
λ = koordinat garis bujur (longitude) 

R = jari-jari bumi (radius = 6,371km) 

c = jarak sudut dalam radian 

a = kuadrat dari setengah panjang tali busur antara titik-titik. 
d = jarak 

 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mencari jarak antar lokasi pada 

peta dunia, salah satunya adalah algoritma/metode Haversine. Metode Haversine 
biasa digunakan dalam dunia penerbangan untuk menghitung jarak suatu pesawat 

dengan koordinat tujuan. Metode Haversine menghitung jarak antara satu koordinat 

dengan koordinat lainnya dalam suatu garis lurus dan mengabaikan bukit atau 

lembah di permukaan.  
Masukan dari metode ini adalah lintang dan bujur. Ini adalah koordinat bumi. 

Outputnya adalah nilai jarak antara dua lokasi. Rumus Haversine bekerja dengan 

benda bulat dengan memberikan tiga lokasi dalam menentukan jaraknya. Ini 

termasuk dalam model pembentukan rumus dalam trigonometri. Rumus Haversine 
terkait erat dengan bentuk segitiga yang digambar di permukaan bola. 

Berikut contoh perhitungan Haversine: 

Source  =  Universitas Dinamika  

Latitute  =  -7.311491 
Longitude  =  112.782425 

Destination =  Rumah Sakit  

Latitute  =  -7.3045574 
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Longitude  =  112.7653552 

 

Contoh Perhitungan Haversine  
= acos((sin(radians(-7.311491)) * sin(radians(-7.3045574))) + (cos(radians(-

7.311491)) * cos(radians(-7.3045574)) * cos(radians(112.782425-

112.7653552)))) *6371.3549128345 

= acos((sin(-0.127609591179933) * sin(-0.127488577030916)) + (cos(-
0.127609591179933) * cos(-0.127488577030916) * 

cos(radians(0.0170698000000016)))) *6371.3549128345 

= acos((-0.127263636212504* -0.127143505105345) + (0.991868939099662* 

0.991884332525485 * cos(0.000297924212656956))) *6371.3549128345 
= acos((0.0161807320661588) + (0.983819260611629* 0.999999955620582)) 

*6371.3549128345 

= acos (0.0161807320661588 + 0.983819216950303) *6371.3549128345 

=0.000319323 *6371.3549128345 
=    2.034519158 km 

 

 
Gambar 2.3 Perbandingan antara Metode Haversine pada Google Maps 

 

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa jarak antar tempat dapat sesuai dan 

dapat di jangkau dari banyak jalan yang terkadang di mana aplikasi maps memilih 
memutar lebih jauh agar lebih cepat sampai tujuan dengan jarak yang tidak sesuai. 

Dengan menggunakan metode Haversine dapat menjangkau daerah lebih luas 

tempat penyedia keperluan pengobatan COVID berdasarkan data koordinat yang 

ada.
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 

3.1 METODE PENELITIAN 

 
Gambar 3.1 Alur Pekerjaan 

 
Pembuatan Web App Siaga Covid dalam penelitian ini menggunakan metode 

System Development Life Cycle (SDLC) model waterfall. Terdapat beberapa 
tahapan tentunya, dimana dimulai dari pengumpulan data, analisa kebutuhan, 

perancangan sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, serta pengujian 

sistem yang telah dibuat. 

Adapun pada tahapan analisis kebutuhan memiliki tujuan untuk 
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta apa saja kebutuhan yang 

diperlukan sebagai pedoman utama dari penelitian ini.  Serta hasil dari perancangan 

sistem berupa Diagram IPO, Diagram Kelas. 

 
3.2 Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan) 

Untuk mencari kebutuhan data, kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional 

dan non-fungsional dari aplikasi. Maka diperlukan beberapa tahapan yang 

dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan 
penderita COVID 19, observasi dilakukan melalui media sosial, berita dan 
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lingkungan sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana nantinya aplikasi akan 

dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 
3.2.1 Identifikasi Proses Bisnis Saat Ini 

  
Gambar 3.2 Proses Bisnis Saat Ini 

 

Pada proses bisnis saat ini, pasien/keluarga penderita COVID 19 
membutuhkan keperluan berbagai macam yang berbeda-beda setiap orang, ada 

yang membutuhkan oksigen, plasma darah konvalesen, perawatan rumah 

sakit/puskesmas, obat-obatan, maupun ambulans. Ketika mereka membutuhkan 

keperluan tersebut, tentunya pasien/keluarga penderita COVID 19 mencari dan 
mendatangi pihak terkait seperti apotek, penjual oksigen, PMI, rumah sakit, dan 

ambulans. Pihak terkait melakukan pengecekan ketersediaan dan apabila tidak 

tersedia, tentunya pasien/keluarga penderita COVID 19 harus mencari lagi sampai 

dapat, dan apabila terlalu lama, maka akan berakibat fatal pada penderita. 
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3.2.2 Analisis Permasalahan 

Identifikasi Permasalahan: 
1. Pasien/Keluarga Penderita COVID 19 ada kemungkinan tidak mengetahui lokasi 

Apotek, Penjual Oksigen, PMI, dan Rumah Sakit/Puskesmas, Ambulans 

terdekat dari mereka. 

2. Apotek, Penjual Oksigen, PMI, dan Rumah Sakit/Puskesmas, Ambulans yang 
mereka tahu dan datangi belum tentu dapat memberikan kepastian ketersediaan 

yang ada. 

3. Banyak waktu terbuang untuk mencari Apotek, Penjual Oksigen, PMI, Rumah 

Sakit/Puskesmas yang memiliki stok/ruangan yang tersedia dan Ambulans. 
 

3.2.3 Usulan Perbaikan Proses Bisnis  

Pada usulan perbaikan proses bisnis Gambar 3.3, aplikasi berperan sebagai 

pusat penyedia informasi untuk keperluan darurat COVID 19. Setiap penyedia 
layanan yang ada yaitu penjual oksigen, PMI, apotek, rumah sakit/puskesmas, 

maupun ambulans aplikasi ini menggabungkan fasilitas/maupun produk yang ada 

pada setiap layanan untuk menangani kebutuhan darurat COVID 19 sehingga 

menjadi suatu portal, hal ini tentunya memudahkan pasien COVID 19 untuk 
mencari kebutuhan mereka, dengan data yang ada dan selalu diperbarui oleh setiap 

penyedia layanan yang ada, serta aplikasi mengolah data tersebut berdasarkan 

lokasi, tentunya pasien/keluarga penderita COVID langsung dapat mengetahui di 

mana tersedianya apa yang mereka cari serta terdekat dengan mereka. Sehingga 
kebutuhan dapat terpenuhi dan masalah  ini dapat di atasi. 
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Gambar 3.3 Usulan Proses Bisnis 
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3.2.4 Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna adalah sebuah kebutuhan aplikasi untuk 

menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan pengguna yang akan menggunakan 
aplikasi.  

1. Admin/Dinas Kesehatan Daerah 

Tabel 3.1 Kebutuhan Admin/Dinas Kesehatan Daerah 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Pengelolaan penyedia layanan Data penyedia layanan Daftar penyedia layanan 

Pengelolaan data staf Data staf Daftar staf 

Pengelolaan kategori penyedia 

layanan 

Data kategori penyedia 

layanan 

Daftar kategori penyedia layanan 

Pengelolaan fasilitas/produk 

penyedia layanan 

Data fasilitas/produk 

penyedia layanan 

Daftar fasilitas/produk penyedia 

layanan 

Melakukan verifikasi penyedia 

layanan baru 

Data penyedia layanan Daftar penyedia layanan baru 

Login Data admin/staf Informasi admin/staf 

 
2. Pelanggan 

Tabel 3.2 Kebutuhan Pelanggan 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Melihat kategori penyedia 

layanan 

Data penyedia layanan Daftar penyedia layanan 

Pencarian kebutuhan 
fasilitas/produk terdekat 

Data fasilitas/produk 
penyedia layanan 

terdekat 

Daftar fasilitas/produk terdekat 

Melihat informasi penyedia 

layanan 

Data penyedia layanan Informasi penyedia layanan 

tertentu 

Memberikan pesan dan 

laporan 

Data pesan dan laporan  Daftar pesan dan laporan 

 

3. Penyedia Layanan 

Tabel 3.3 Kebutuhan Penyedia Layanan 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Login Data penyedia layanan Informasi penyedia layanan 

Daftar Data penyedia layanan Informasi penyedia layanan 
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Pengelolaan kategori 

penyedia layanan 

Data kategori penyedia 

layanan 

Daftar kategori penyedia layanan 

Pengelolaan fasilitas/produk 

penyedia layanan 

Data fasilitas/produk 

penyedia layanan 

Daftar fasilitas/produk penyedia 

layanan 

Pengelolaan informasi 

penyedia layanan 

Data penyedia layanan Informasi penyedia layanan 

 
3.2.5 Business Worker 

Pada Gambar 3.4 menjelaskan tentang siapa saja business worker yang ada di 

dalam aplikasi SiagaCovid yang terdiri dari Admin (Dinas Kesehatan), Penyedia 

Layanan, dan Pengguna (Masyarakat). 

 
Gambar 3.4 Business Worker SiagaCovid 

 
3.2.6 Use Case Sistem 

Pada Gambar 3.5 menjelaskan bagaimana gambaran fungsional pada aplikasi 

SiagaCovid. Use Case Sistem ini menjelaskan bagaimana alur sistem yang ada pada 

aplikasi 
 

 
 

Gambar 3.5 Use Case Sistem SiagaCovid 
 



19 
 

 

3.2.7 Diagram Aktivitas Memilih Lokasi Pengguna 

 
Gambar 3.6 Diagram Aktivitas Memilih Lokasi Pengguna 

 
Pada Gambar 3.6 adalah urutan aktivitas yang dilakukan pengguna untuk 

memilih lokasi pengguna, terdapat tiga acara yang dapat dilakukan pengguna, yaitu 
mencari lokasi dengan keyword, memilih lokasi pada peta, dan memilih lokasi saat 

ini dengan GPS. Setelah itu, pengguna perlu memastikan lokasi yang dipilih sudah 

sesuai dan lokasi pengguna akan disimpan ke dalam session. 

 
3.2.8 Diagram Aktivitas Mencari Produk/Layanan 

Pada Gambar 3.7 adalah urutan aktivitas yang dilakukan pengguna untuk 

mencari produk, pengguna hanya perlu memilih lokasi, memilih kategori layanan 

yang dicari, dan langsung dapat melihat detail dari layanan/produk tersebut. Setelah 
itu pengguna dapat langsung menuju lokasi/menghubungi layanan terlebih dahulu. 

Pengguna juga dapat memasukkan keyword untuk pencarian lebih spesifik pada 

halaman kategori layanan terpilih. 
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Gambar 3.7 Diagram Aktivitas Mencari Layanan/Produk 

 

3.2.9 Diagram Aktivitas Login 

Untuk diagram aktivitas dapat dilihat pada Lampiran 2. 
 

3.2.10 Diagram Aktivitas Pengelolaan Data Produk 

Untuk diagram aktivitas dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 
3.2.11 Diagram Aktivitas Pengelolaan Data Layanan 

Untuk diagram aktivitas dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.2.12 Diagram Aktivitas Pengelolaan Data Staff 
Untuk diagram aktivitas dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.2.13 Diagram Aktivitas Kirim Pesan/Laporan 

Untuk diagram aktivitas dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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3.2.14 Kebutuhan Data 

Dari analisis kebutuhan pengguna yang telah disusun sebelumnya, maka 

dibutuhkan beberapa data untuk menunjang sistem dan aplikasi yang akan dibuat. 
Terdapat lima data yang diperlukan sistem, data tersebut meliputi: 

1. Data Penyedia Layanan 

Data penyedia layanan adalah data di mana penyedia layanan perlu mendaftar 

terlebih dahulu untuk memberikan informasi layanannya kepada pelanggan. 
2. Data Admin/Staf (Dinas Kesehatan) 

Data admin telah disediakan oleh peneliti, di mana nantinya admin dapat 

mendaftarkan staf dan mengatur hak aksesnya. 

3. Data Kategori Penyedia Layanan 
Data kategori penyedia layanan adalah data yang akan menjadi acuan pada 

aplikasi, data ini dapat diubah oleh admin. 

4. Data Fasilitas/Produk 

Data fasilitas/produk adalah data yang didaftarkan oleh masing-masing 
penyedia layanan. 

5. Data Penilaian dan Saran 

Data penilaian ini adalah data yang diinputkan oleh pelanggan, sebagai 

evaluasi dari aplikasi. 
 

3.2.15 Use Case Business 

Pada Gambar 3.8 menjelaskan bagaimana peran setiap business worker yang 

ada dalam aplikasi SiagaCovid. Ada 3 business worker yaitu pengguna, penyedia 
layanan dan admin. Pengguna dapat mengirim pesan/laporan, melihat 

produk/layanan, penyedia layanan dapat mendaftarkan layanan, mengelola 

produk/layanan, melihat pesan / laporan, sedangkan admin dapat 

mengaktifkan/menonaktifkan produk/layanan, memverifikasi layanan, mengelola 
staf, dan melihat pesan/laporan keseluruhan. 
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Gambar 3.8 Use Case Business 

 
3.2.16 Flow of Event 
 
1. Pengelolaan Kategori Penyedia Layanan 

Kebutuhan fungsional pengelolaan kategori penyedia layanan dapat dilihat 
pada Lampiran 1. 

 

2. Pengelolaan Data Fasilitas/Produk 

Tabel 3.4 Flow Of Event Pengeloaan Data Fasilitas/Produk 

Nama Fungsi Pengelolaan Data Fasilitas/Produk 
Pengguna Penyedia layanan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola data 

fasilitas/produk yang ada pada aplikasi. 

Kondisi Awal Data fasilitas/produk 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Memasukkan Data Produk 

1. Pengguna memilih menu 

fasilitas/produk 

Sistem akan menampilkan daftar 

fasilitas/produk dan form 

fasilitas/produk. 

2. Pengguna memasukkan data 

fasilitas/produk dan mengklik 

tombol simpan. 

Sistem menyimpan data produk yang 

telah diinputkan oleh pengguna 

kemudian jika kolom yang diisikan 

sudah benar maka sistem akan 

menampilkan data tersebut dan 

menampilkan “Data berhasil 

disimpan”. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data fasilitas/produk. 
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3. Pengelolaan Penyedia Layanan 

Tabel 3.5 Flow Of Event Pengelolaan Penyedia Layanan 

Nama Fungsi Pengelolaan Penyedia Layanan 
Pengguna Admin/Dinas Kesehatan Daerah 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola penyedia 

layanan baru. 

Kondisi Awal Data Penyedia Layanan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Verifikasi Data Penyedia Layanan Baru 

1. Pengguna memilih menu 

penyedia layanan baru 

Sistem akan menampilkan daftar 

penyedia layanan baru. 

2. Pengguna memilih terima atau 

tolak, apabila tolak juga perlu 

mengisikan alasan penolakan. 

Lalu menekan tombol simpan. 

Sistem akan memperbarui data dan 

menginformasikan kepada penyedia 

layanan melalui email setelah sukses 

maka sistem akan mengembalikan ke 

halaman daftar penyedia layanan 

baru dan menampilkan “Data berhasil 

disimpan”. 

Kondisi Akhir Fungsi ini memverfikasi penyedia layanan baru 

 

4. Pengelolaan Karyawan/Staf 

Kebutuhan fungsional pengelolaan karyawan/staf dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
5. Melihat Kategori Penyedia Layanan 

Tabel 3.6 Flow Of Event Melihat Penyedia Layanan 

Nama Fungsi Melihat Kategori Penyedia Layanan 
Pengguna Pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat kategori 

penyedia layanan yang ada pada aplikasi. 

Kondisi Awal Data penyedia layanan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat Kategori Penyedia Layanan 

1. Pengguna memilih menu kategori 

penyedia layanan 

Sistem akan menampilkan daftar 

kategori penyedia layanan yang 

ada 
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Kondisi Akhir Fungsi ini memperlihatkan informasi kategori penyedia layanan kepada 

pengguna. 

 

6. Melihat Fasilitas/Produk 

Tabel 3.7 Flow Of Event Melihat Fasilitas/Produk 

Nama Fungsi Melihat Fasilitas/Produk 
Pengguna Pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 

fasilitas/produk yang disediakan oleh penyedia layanan. 

Kondisi Awal Data fasilitas/produk 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat Produk 

1. Pengguna memilih penyedia 

layanan. 

Sistem akan menampilkan daftar 

fasilitas/produk yang dipunya oleh 

penyedia layanan 

2. Pengguna memilih 

fasilitas/produk yang akan 
ditampilkan. 

Sistem akan menampilkan detail 

fasilitas/produk yang dipilih. 

Kondisi Akhir Fungsi ini memperlihatkan informasi fasilitas/produk kepada pengguna. 

 

7. Melihat Informasi Penyedia Layanan 
Tabel 3.8 Flow Of Event Melihat Informasi Penyedia Layanan 

Nama Fungsi Melihat Informasi Penyedia Layanan 
Pengguna Pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat informasi 

penyedia layanan yang ada pada aplikasi. 

Kondisi Awal Data penyedia layanan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat Informasi Penyedia Layanan 

1. Pengguna memilih penyedia 

layanan 

Sistem akan menampilkan halaman 

penyedia layanan. 

2. Pengguna memilih detail 

informasi 

Sistem akan menampilkan detail 

informasi penyedia layanan yang 

dipilih 

Kondisi Akhir Fungsi ini memperlihatkan informasi penyedia layanan kepada 

pengguna. 
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8. Pencarian Produk 

Tabel 3.9 Flow Of Event Pencarian Fasilitas/Produk 

Nama Fungsi Pencarian Fasilitas/Produk 
Pengguna Pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari 

fasilitas/produk yang ada pada aplikasi  

Kondisi Awal Data fasilitas/produk 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pencarian Fasilitas/Produk 

1. Pengguna menginputkan 

keyword pada kolom cari 

kebutuhan darurat 

Sistem akan memproses keyword dan 

pencocokan dengan data fasilitas/produk 

menggunakan similiarity trigram dan 

menampilkan hasil pencarian yang sesuai 

dengan pengurutan terdekat dengan 

metode Haversine. 

2. Pengguna memilih 

fasilitas/produk yang 
akan ditampilkan 

Sistem akan menampilkan detail 

layanan/produk yang dipilih. 

Kondisi Akhir Fungsi ini memperlihatkan informasi layanan/produk dan penyedia 

layanan kepada pengguna dengan keyword tertentu. 

 
9. Memberikan Pesan dan Laporan Produk/Layanan 

Kebutuhan fungsional penilaian dan saran dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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3.3 Design (Desain) 
 
3.3.1 Diagram IPO Keseluruhan 

Berikut adalah diagram IPO keseluruhan dari beberapa fungsi yang ada. 

 
Gambar 3.9 Diagram IPO Keseluruhan 



27 
 

 

3.3.2 Diagram IPO Verifikasi Penyedia Layanan Baru 

 
Gambar 3.10 Diagram IPO Verifikasi Data Penyedia Layanan Baru 

 

Berikut penjelasan dari Diagram IPO di atas: 

Input: 
Terima / Tolak 

Terima/Tolak merupakan pilihan dari admin yang melakukan verifikasi pada data 

penyedia layanan baru. 

Alasan Penolakan 
Alasan penolakan merupakan alasan mengapa penyedia layanan baru ditolak. 

 

Proses: 

Memperbarui database serta mengirimkan email pemberitahuan kepada penyedia 
layanan baru mengenai status pendaftarannya yaitu diterima maupun ditolak. 

 

Output: 

Daftar Penyedia Layanan 
Daftar penyedia layanan berisi informasi penyedia layanan yang ada pada aplikasi. 

 
3.3.3 Diagram IPO Menambahkan Kategori Penyedia Layanan Baru 

 

 
 

Gambar 3.11 Diagram IPO Menambahkan Kategori Penyedia Layanan Baru 
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Input: 

Nama Kategori Baru 

Nama kategori baru ini merupakan jenis layanan baru yang akan diinputkan seperti 
Rumah Sakit, Laboratorium, dan sebagainya. 

 

Proses: 

Memperbarui database sehingga kategori dapat digunakan. 
 

Output: 

Daftar Kategori Penyedia Layanan 

Daftar kategori penyedia layanan berisi kategori layanan apa saja yang tersedia 
pada aplikasi. 

 
3.3.4 Diagram IPO Menambahkan Fasilitas/Produk 

 
Gambar 3.12 Diagram IPO Menambahkan Fasilitas/Produk 

 

Input: 

Nama Fasilitas / Produk 
Nama fasilitas atau produk merupakan fasilitas/produk yang ada pada suatu 

penyedia layanan. 

Ketersediaan (Stok) 

Jumlah stok yang tersedia saat ini untuk fasilitas/produk yang akan ditambahkan. 
Deskripsi 

Penjelasan singkat mengenai fasilitas/produk yang akan ditambahkan. 
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Gambar 

Merupakan gambar mengenai fasilitas/produk yang akan ditambahkan, namun 

gambar ini bersifat opsional. 
 

Proses: 

Memperbarui database sehingga fasilitas/produk dapat dicari. 

 
Output: 

Daftar Kategori Penyedia Layanan 

Data fasilitas/produk berisi data-data seperti nama produk, stok, gambar dan 

sebagainya. 
 
3.3.5 Diagram IPO Menambahkan Staf Baru 

 
Gambar 3.13 Diagram IPO Menambahkan Staf Baru 

 
Input: 

Informasi Pribadi Staf 

Informasi ini berupa nama lengkap, alamat, tanggal lahir, telepon mengenai staf 
baru. 

Hak akses yang diberikan 

Akses apa saja yang dapat dilakukan staf, seperti melakukan verifikasi terhadap 

penyedia layanan baru, melihat daftar produk, dan sebagainya. 
 

Proses: 

Memperbarui database sehingga staf dapat menggunakan aplikasi. 
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Output: 

Daftar Staf 

Daftar admin/staf berisi informasi mengenai admin/staf yang memonitor aplikasi. 
 

3.3.6 Diagram IPO Pencarian Produk/Fasilitas 

 
Gambar 3.14 Diagram IPO Pencarian Fasilitas/Produk 

 
Input 

Daftar Penyedia Layanan 

Daftar penyedia layanan berisi informasi penyedia layanan yang ada pada aplikasi. 

Daftar Kategori Penyedia Layanan 
Daftar kategori penyedia layanan berisi kategori layanan apa saja yang tersedia 

pada aplikasi. 

Daftar Fasilitas/Produk 

Daftar fasilitas atau produk berisi informasi mengenai produk/fasilitas yang tersedia 
oleh penyedia layanan. 

Lokasi Pelanggan Saat Ini 

Lokasi pelanggan saat ini berisi data koordinat pelanggan. 

Kategori Dipilih/Kata Kunci Pencarian Pelanggan 
Data ini merupakan data kode kategori dipilih oleh pelanggan ataupun kata kunci 

pencarian. 
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Proses 

Perhitungan Menggunakan Metode Haversine 

Proses ini dilakukan untuk menampilkan daftar layanan tersedia dengan pengolahan 
jarak terdekat antara lokasi pelanggan dan penyedia layanan.  

 

Output 

Daftar Penyedia Layanan Terdekat Berserta Produk Berdasarkan Kategori 
Dipilih/Kata Kunci Pencarian 

Keluaran ini adalah hasil proses dari perhitungan antara lokasi pelanggan dengan 

lokasi layanan sehingga dihasilkan daftar layanan terdekat beserta produknya 

berdasarkan kategori dipilih/kata kunci yang dicari. 
 

3.3.7 Diagram IPO Penilaian dan Saran 

 
Gambar 3.15 Diagram IPO Penilaian dan Saran 

Input: 
Data Penilaian dan Saran 

Data penilaian dan saran berisi nilai dan saran dari pelanggan. 

 

Proses: 
Proses ini dilakukan untuk merata-rata data nilai sehingga dapat dihasilkan 

kesimpulan dari nilai yang ada. 

 

Output: 
Laporan Penilaian dan Saran 

Keluaran ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari data penilaian sehingga 

dapat menghasilkan laporan untuk mengevaluasi aplikasi ini. 
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3.3.8 Diagram IPO Metode Haversine 

 
Gambar 3.16 Diagram IPO Metode Haversine 

Input: 
Latitude dan Longitude Pelanggan (Titik A) 

Merupakan titik lokasi pelanggan saat ini. 

Data Fasilitas/Produk dan Layanan  

Merupakan hasil gabungan beberapa data, yang telah dilakukan filter berdasarkan 
kata kunci/kategori. 

 

Proses: 

Proses pada metode ini yaitu melakukan perulangan diikuti perhitungan yang 
membandingkan titik A dengan titik X, apabila hasil perhitungan tidak lebih dari 

25 km, maka akan ditampilkan dengan ditampung sementara pada array result.  

 

Output: 
Daftar Fasilitas/Produk/Layanan Terdekat 

Keluaran ini adalah hasil proses dari perhitungan antara lokasi pelanggan dengan 

lokasi layanan sehingga dihasilkan daftar layanan terdekat beserta produknya 

berdasarkan kategori dipilih/kata kunci yang dicari. 
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3.3.9 Sequence Diagram Memilih Lokasi Pengguna 

 
Gambar 3.17 Sequence Diagram Memilih Lokasi Pengguna 

 

Pada Gambar 3.17 menjelaskan bagaimana pengguna memilih lokasi pada 

aplikasi SiagaCovid. Setelah pengguna membuka modal pilih lokasi dan memilih 
lokasi, lokasi akan disimpan pada session dan pengguna akan menerima notifikasi 

“lokasi berhasil disimpan”. Apabila pengguna belum memilih lokasi akan terjadi 

error dan pengguna akan menerima notifikasi “lokasi belum dipilih” 
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3.3.10 Sequence Diagram Mencari Produk/Layanan 

 
Gambar 3.18 Sequence Diagram Mencari Produk/Layanan 

 

Pada Gambar 3.18 menjelaskan bagaimana pengguna mencari 
produk/layanan pada aplikasi SiagaCovid. Dapat dilihat pertama, pengguna perlu 

memilih kategori untuk kebutuhan yang dicari, pengguna juga dapat memasukkan 

kata kunci untuk pencarian lebih spesifik, kata kunci yang diinputkan akan 

dicocokan dengan data pada database dengan similarity Trigram, sehingga 
meskipun keyword tidak mirip 100%, dapat dilihat pada Gambar 3.19 sistem dapat 

menampilkan pencarian yang relevan, sistem juga akan menampilkan daftar 

produk/layanan terdekat dengan perhitungan metode Haversine dan yang masih 

tersedia stoknya.  

 
Gambar 3.19 Similarity Pencarian Produk/Layanan 
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3.3.11 Sequence Diagram Login 

Untuk Sequence Diagram Login dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
3.3.12 Sequence Diagram Pengelolaan Data Layanan 

Untuk Sequence Diagram Pengelolaan Data Layanan yang terdiri dari 

Pendaftaran Layanan Baru, Verifikasi Layanan Baru, Mengubah Status Layanan 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 

3.3.13 Sequence Diagram Pengelolaan Data Produk 

Untuk Sequence Diagram Pengelolaan Data Produk yang terdiri dari Tambah 

Produk, Edit Produk, Hapus Produk, Mengubah Status Produk dapat dilihat pada 
Lampiran 3. 

 

3.3.14 Sequence Diagram Pengelolaan Data Staf 

Untuk Sequence Diagram Pengelolaan Data Staf yang terdiri Tambah Staf, 
Edit Staf dan Hapus Staf dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

3.3.15 Sequence Diagram Kirim Pesan/Laporan 

Untuk Sequence Diagram Kirim Pesan/Laporan dapat dilihat pada Lampiran 
3. 

 

3.3.16 Sequence Diagram Detail Laporan Statistik 

Untuk Sequence Diagram Detail Laporan Statistik dapat dilihat pada 
Lampiran 3. 

 

3.3.17 Diagram Kelas 

Pada Gambar 3.20 merupakan diagram kelas dari aplikasi SiagaCovid. 
Terdapat kelas Provinsi, Kota, Kategori, Service, Product, Message dan User. 

Dimana setiap kelas memiliki hubungan antar kelas lain dan memiliki fungsi yang 

berbeda-beda. 
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Gambar 3.20 Diagram Kelas 

 

3.4 Development  (Konstruksi) 
Pada bagian ini akan dilakukan pembuatan aplikasi berdasarkan analisis dan 

perencanaan di atas pada waktu yang telah ditentukan pada jadwal kerja. Aplikasi 

ini akan dikerjakan menggunakan framework Express JS sebagai backend, dan 

React JS sebagai frontend. Di mana kedua framework tersebut berorientasi objek. 
Adapun database engine yang digunakan adalah PostgreSQL. 

Dalam pembuatan aplikasi terdapat juga beberapa perangkat lunak maupun 

library pendukung yang diperlukan. Aplikasi tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Visual Studio Code 
Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pembuatan aplikasi dalam 

manajemen file proyek, console, debugging dan formatting. 

2. SequelizeJS 

Library ini digunakan untuk pembuatan model database, serta berinteraksi 
dengan database yang ada. 

3. Postman 

Aplikasi ini digunakan untuk menguji setiap API yang ada pada backend. 

 
3.5 Testing (Uji Coba) 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi yang ada di 

dalam aplikasi. Tahap pengujian ini melakukan uji coba apakah aplikasi dan sistem 
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dapat berjalan dengan baik, menemukan kelemahan (application bugs) yang 

mungkin ada dan memperbaikinya. Sehingga, aplikasi nantinya dapat digunakan 

sebagaimana mestinya dan berguna bagi masyarakat dan yang membutuhkan.  
Adapun metode testing yang digunakan adalah Black Box Testing. Dimana 

menurut (Hidayat & Putri, 2019) Black Box Testing merupakan pengujian yang 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 
fungsional program.  

Menurut (Mursyidah & Hidayat, 2017) Black Box Testing cenderung untuk 

menemukan hal-hal berikut:  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  
2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data 

4. Kesalahan performansi (performance errors).  

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 
 

3.6 Deployment (Penerapan) 

Tahapan penerapan aplikasi dan sistem pada aplikasi yang sebenarnya., dan 

publikasi serta sosialisasi pada masyarakat dan pihak terkait. Adapun nama aplikasi 
adalah Siaga Covid dan domain yang digunakan adalah siagacovid.id. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam aplikasi terdapat 3 jenis user yang ada yaitu Pengguna, Penyedia 

Layanan, dan Admin dimana setiap jenis user ini memiliki fungsi yang berbeda. 

Berikut ini adalah hasil dari perancangan dan pembangunan sistem yang telah di 

lakukan. 
 

4.1 Pengguna  

Pengguna adalah setiap orang/masyarakat yang nantinya akan mencari 

kebutuhan darurat COVID dimana aktor ini tidak perlu login, hanya saja mereka 
harus memilih lokasi mereka terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa hasil untuk 

Pengguna: 

 

4.1.1 Memilih Lokasi  Pengguna 
Sebelum dapat melihat produk/layanan yang dicari, pengguna diharuskan 

memilih lokasi terlebih dahulu, pemilihan lokasi pun cukup mudah, lokasi dapat 

langsung terpilih otomatis apabila GPS pengguna menyala, meskipun tidak, 

pengguna juga dapat mencari alamat mereka pada kolom yang sediakan maupun 
memilih titik lokasi dengan menggeser peta yang ada. Pemilihan lokasi diperlukan 

untuk menentukan penampilan layanan dengan jarak terdekat yang tersedia dengan 

pengguna. 

 
Gambar 4.1 Memilih Lokasi Pengguna 
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4.1.2 Menampilkan Kategori Layanan 

Pada fungsi ini, sistem akan menampilkan kategori yang telah diinput-kan 

oleh Admin. Pada halaman ini juga sekaligus menjadi halaman utama 
SiagaCovid.id 

 

 
Gambar 4.2 Halaman Utama dan Daftar Kategori Layanan 

 

4.1.3 Halaman Pencarian Produk/Layanan Terdekat Berdasarkan Kategori 

Terpilih dan Implementasi Metode Haversine  

Pada bagian ini, setelah memilih kategori layanan, maka sistem akan 
menampilkan daftar produk maupun layanan yang dibutuhkan yang masih tersedia 

dan terdekat dengan alamat pengguna.  

Dapat dilihat pada Gambar 4.1 pengguna dapat memilih lokasinya saat itu, 

hal ini dibutuhkan untuk syarat sebelum mencari produk/layanan yang dicari. Pada 
Gambar 4.2 pengguna memilih kategori layanan sesuai produk/layanan yang dicari. 

Sehingga pada halaman hasil pencarian produk/layanan dapat dilihat pada Gambar 

4.3 dapat dilihat hasil pencarian dan perhitungan metode Haversine yaitu jarak 

antara setiap produk/layanan dengan lokasi pengguna saat itu.  
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Gambar 4.3 Halaman Hasil Pencarian Produk/Layanan 

 

Untuk detail perhitungan Haversine dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwa metode 

Haversine langsung diterapkan pada SQL Query dengan memasukkan parameter 
lokasi saat itu (req.query.lat dan req.query.lng) sehingga saat melakukan pencarian 

hasil dari perhitungan Haversine dapat langsung muncul yaitu distance (jarak) dan 

diurutkan berdasarkan jarak tersebut. Sehingga hasilnya nanti dapat urut dari 

terdekat hingga terjauh. 
 

 
Gambar 4.4 Implementasi Metode Haversine 

 

4.1.4 Hasil Pengujian Haversine 
Pada pengujian ini, dilakukan penentuan titik lokasi pengguna yaitu di 

Universitas Dinamika 

 

Dengan titik lokasi sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Titik Lokasi Pengujian Pengguna 

Universitas Dinamika 
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Latitude -7,3115 
Longitude 112,7824 
Alamat Jl. Raya Kedung Baruk No.98, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota SBY, 

Jawa Timur 60298, Indonesia 
 

Pengujian dilakukan dengan mengukur jarak antara titik pengguna dengan 

Rumah Sakit Gotong Royong, Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya dan Rumah 

Sakit Premier dengan titik lokasi sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Titik Lokasi Pengujian Tujuan 1 

Rumah Sakit Gotong Royong 
Latitude -7,3075 
Longitude 112,7876 
Alamat Jl. Medokan Semampir Indah No.97, Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, 

Kota SBY, Jawa Timur 60119 
 
Tabel 4.3 Titik Lokasi Pengujian Tujuan 2 

Rumah Sakit Mitra Keluarga 
Latitude -7,3075 
Longitude 112,7876 
Alamat Jl. Satelit Indah II Blok FN No.8, Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota 

SBY, Jawa Timur 60187, Indonesia 
 

Tabel 4.4 Titik Lokasi Pengujian Tujuan 3 

Rumah Sakit Premier 
Latitude -7,3045 

Longitude 112,7652 

Alamat Jl. Nginden Intan Barat B, Nginden Jangungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, 
Jawa Timur 60118 

 
Berikut adalah hasil pengujian jarak antar titik menggunakan metode Haversine: 
acos((sin(radians(LatA)) * sin(radians(LatB))) + (cos(radians(LatA)) * 

cos(radians(LatB)) * cos(radians(LngA-LngB)))) *6371.3549128345 

 

Universitas Dinamika – RS Gotong Royong 
= acos((sin(radians(-7.3115441)) * sin(radians(-7.3075296))) + 

(cos(radians(-7.3115441)) * cos(radians(-7.3075296)) * 
cos(radians(112.7824338-112.7876018)))) * 6371.3549128345 

= acos((sin(-0.127610517949766) * sin(-0.127540451706944)) + (cos(-
0.127610517949766) * cos(-0.127540451706944) * cos(radians(-
0.005167999999998)))) * 6371.3549128345 
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= acos((-0.127264455446660 * -0.127194958612658) + 
(0.991868821155230 * 0.991877735662780 * cos(-
0.000090198615743))) * 6371.3549128345 

= acos(0.016187397143400 + (0.983812600401961 * 
0.999999995932105)) * 6371.3549128345 

= acos(0.016187397143400 + 0.983812596399915) * 
6371.3549128345 

= acos(0.999999993543315) * 6371.3549128345 
= 0.000113637009565 * 6371.3549128345 
= 0.724021719171784 

 
Universitas Dinamika – RS Mitra Keluarga Surabaya 
= acos((sin(radians(-7.3115441)) * sin(radians(-7.2668587))) + 

(cos(radians(-7.3115441)) * cos(radians(-7.2668587)) * 
cos(radians(112.7824338- 112.6913132)))) *6371.3549128345 

= acos((sin(-0.127610517949766) * sin(-0.126830610592195)) + (cos(-
0.127610517949766) * cos(-0.126830610592195) * 
cos(radians(0.091120600000011)))) *6371.3549128345 

= acos((-0.127264455446660 * -0.126490851029067) + 
(0.991868821155230* 0.991967773975517 * 
cos(0.001590354486393))) *6371.3549128345 

= acos(0.016097789275199 + (0.983901906597074* 
0.999998735386570)) *6371.3549128345 

= acos(0.016097789275199 +0.983900662341509) *6371.3549128345 
= acos(0.999998451616708) *6371.3549128345 
= 0.001759763445244 * 6371.3549128345 
= 11.212077472281900 

 
Universitas Dinamika – RS Premier 
= acos((sin(radians(-7.3115441)) * sin(radians(-7.3044879))) + 

(cos(radians(-7.3115441)) * cos(radians(-7.3044879)) * 
cos(radians(112.7824338- 112.7652490)))) *6371.3549128345 

= acos((sin(-0.127610517949766) * sin(-0.127487364027086)) + (cos(-
0.127610517949766) * cos(-0.127487364027086) * 
cos(radians(0.017184800000010)))) *6371.3549128345 

= acos((-0.127264455446660 * -0.127142301945757) + 
(0.991868821155230 * 0.991884486750314 * 
cos(0.000299931341297))) *6371.3549128345 

= acos(0.016180695821362 + (0.983819296595194 * 
0.999999955020596)) *6371.3549128345 

= acos(0.016180695821362 +0.983819252343588) *6371.3549128345 
= 0.000321978416910 *6371.3549128345 



43 
 

 

= 2.051438768406200 km 
 
Tabel 4.5 Hasil Jarak Pengujian Haversine 

Nama Hasil Perhitungan Haversine (km) 
Rumah Sakit Gotong Royong 0,72402175 
Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya 11,21207747 
Rumah Sakit Premier 2,051438773 

 

Dapat dilihat pada Gambar 4.5 bahwa hasil dari perhitungan metode 
Haversine sama dengan tabel , namun pada aplikasi SiagaCovid, perhitungan antar 

titik telah diurutkan berdasarkan jarak terdekat untuk memudahkan masyarakat 

dalam mencari kebutuhan terdekatnya. 

 
 

Gambar 4.5 Hasil Perhitungan Metode Haversine 
 

Pengujian Haversine juga di lakukan dengan melakukan pengujian dengan 

jarak tempuh yang diambil dari Google Maps, jarak tempuh yang dimaksud adalah 
rute tercepat yang Google Maps berikan untuk menuju dari suatu titik ke titik 

lainnya, pada pengujian ini dilakukan pengumpulan sample yaitu 30 data lokasi 

yang diambil dari beberapa kota yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang. Data 

pengujian dapat dilihat pada Lampiran 6. Dari pengujian ini didapatkan hasil 
sebagai berikut 

 
Tabel 4.6 Hasil Rata-Rata Pengujian Metode Haversine 

Total Data 30 

Jarak Tempuh Minimal (km) 1.5 
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Jarak Tempuh Maksimal (km) 10.6 

Rata-Rata Pengujian Jarak Tempuh (km) 3.62 

Selisih Minimal (km) 0.002358827 

Selisih Maksimal (km) 1.919552542 

Rata-Rata Selisih (km) 0.577484333 

 

Adapun jarak terdekat yang diuji adalah 1.5 km, jarak terjauh adalah 10,6 km 

dengan rata-rata jarak tempuh 3,62 km. Dengan selisih perbedaan tersedikit yaitu 
0,0023 km dan selisih terbanyak yaitu 1,91 km. Dari pengujian ini dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan jarak tempuh dengan metode Haversine yaitu 15,952 

% (0.577484333/3,62) dengan rata-rata perbedaan yaitu 0,5 km. 

 
4.1.5 Halaman Detail Produk/Layanan 

Pada halaman detail produk/layanan, halaman ini berbentuk modal, tentunya 

halaman ini menampilkan deskripsi dan informasi ketersediaan yang ada, selain itu 

juga menampilkan informasi kontak dan informasi terkait lokasi layanan. Terdapat 
juga tombol hubungi melalui Whatsapp, mengirim pesan, maupun tombol untuk 

melaporkan ketidaksesuaian informasi. Hal ini difasilitasi untuk memudahkan 

pengguna untuk mengkonfirmasi ketepatan informasi yang didapatkan. 

 

 
Gambar 4.6 Detail Produk 

 

4.1.6 Halaman Kirim Pesan 

Hasil dari halaman kirim pesan dapat dilihat pada Lampiran 4. 



45 
 

 

 

4.1.7 Halaman Kirim Laporan Ketidaksesuaian 

Halaman ini adalah halaman untuk mengirim laporan, untuk melaporkan 
ketidaksesuaian yang ada terhadap suatu produk/layanan yang langsung terintegrasi 

dengan dasbor penyedia layanan dan admin sehingga nantinya admin dapat 

langsung melakukan follow up kepada pihak penyedia layanan.  

 

 
Gambar 4.7 Kirim Laporan Ketidaksesuaian 

 
4.2 Penyedia Layanan 

Penyedia layanan adalah pihak yang menjadi peran penting dalam aplikasi 

ini. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan layanan seperti menambahkan 

produk/layanannya dan melihat pesan dan laporan yang masuk dan sebagainya. 
Berikut adalah beberapa hasil untuk Penyedia Layanan: 

 

4.2.1 Halaman Masuk Layanan / Admin 
Hasil dari halaman masuk dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.2.2 Halaman Pendaftaran Akun Layanan 
Hasil dari halaman  dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.2.3 Halaman Dasbor 

Halaman dasbor adalah halaman yang berisi ringkasan informasi mengenai 

layanan yang ada. Dimana penyedia layanan juga dapat melihat informasi jumlah 
kunjungan daerah dan produk apa yang sering dilihat, serta melihat ringkasan 

laporan yang ada. 
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Gambar 4.8 Dasbor Penyedia Layanan 

 
4.2.4 Halaman Profil 

Hasil dari halaman profil dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.2.5 Halaman Produk/Layanan 
Hasil dari halaman produk/layanan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.2.6 Halaman Tambah/Ubah Produk 

Hasil dari halaman tambah/ubah produk dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 

4.2.7 Halaman Tambah/Ubah Staf 

Hasil dari halaman tambah/ubah staf dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
4.3 Admin 

Admin adalah pihak yang melakukan pemantauan terhadap layanan dan 

produk yang ada.  

 
4.3.1 Halaman Dasbor 

Halaman ini berisi informasi dari akumulasi semua layanan yang ada. Dimana 

informasi yang ada ini dapat membantu admin dalam melakukan pengamatan 

perkembangan aplikasi. Admin dapat melakukan pemantauan wilayah mana saja 
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yang sudah mengenal SiagaCovid dan juga dapat melihat layanan mana yang 

menerima banyak laporan serta melihat jumlah pengunjung di setiap 

produk/layanan. Statistik pada halaman dasbor ini juga dapat dipilih periodenya 
yaitu berdasarkan bulan dan tahun sehingga dapat melihat perbedaan antara bulan 

satu dan bulan lainnya. 

 

Adapun informasi yang dapat didapatkan pada dasbor ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.7 Daftar Informasi Pada Dasbor 
Informasi Deskripsi 
Informasi layanan 

terdaftar 

Informasi ini berisi laporan layanan terdaftar di setiap provinsi, 

kota, maupun daerah. Sehingga informasi ini nantinya dapat 

digunakan untuk pengembangan data pada aplikasi. 

Informasi produk 

setiap kategori 

terdaftar 

Informasi ini berisi laporan produk terdaftar di setiap kategori per 

provinsi, kota, maupun daerah. Sehingga informasi ini nantinya 

dapat digunakan untuk pengembangan data pada aplikasi. 

Informasi 

kunjungan tiap 

kategori 

Informasi kunjungan tiap kategori ini dapat melihat produk 

maupun layanan apa yang sering dikunjungi pada tiap kategori, 

dan jam berapa tiap kategori sering dikunjungi. Informasi ini juga 

dapat difilter berdasarkan tanggal tertentu.  

Informasi 

kunjungan produk 

atau layanan  

Informasi ini dapat melihat produk maupun layanan yang sering 

dikunjungi. 

Informasi produk 

maupun layanan 

terlapor 

Informasi ini dapat melihat produk maupun layanan apa yang 

sering mendapatkan laporan, informasi ini dapat digunakan untuk 

monitoring kualitas data pada aplikasi. Informasi ini juga dapat 

difilter berdasarkan tanggal tertentu. 

Informasi histori 

pencarian 

Informasi ini dapat melihat histori pencarian pada setiap kategori 

yang dicari oleh pengguna. Informasi ini juga dapat difilter  

berdasarkan tanggal tertentu. 

Infomasi sebaran 

pengunjung pada 

peta 

Informasi ini dapat melihat sebaran pengunjung pada peta. 

Informasi ini juga dapat difilter berdasarkan tanggal tertentu. 
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Gambar 4.9 Dasbor Admin 

 

4.3.2 Halaman Produk Untuk Admin 
Hasil dari halaman produk untuk Admin dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
4.3.3 Halaman Pesan/Laporan Untuk Admin 

Hasil dari halaman pesan/laporan untuk Admin dapat dilihat pada Lampiran 
4. 
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4.3.4 Hasil Pengujian Aplikasi 

Pada pengujian aplikasi. pengujian aplikasi dilakukan pada semua jenis user 

baik itu pengguna, penyedia layanan, dan admin. Dari pengujian ini, aplikasi dapat 
berjalan dengan baik, dan setiap fungsi dapat digunakan oleh masing-masing jenis 

user. Untuk lebih jelasnya hasil dari pengujian aplikasi ini dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dari perancangan dan pembangunan 

web app SiagaCovid dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Metode Haversine dapat menentukan jarak antar pengguna dan pihak penyedia 

layanan sehingga didapatkan hasil pencarian yang diurutkan dengan jarak 

terdekat dengan pengguna dengan keakuratan yang tinggi. Penelitian ini juga 

membandingkan jarak tempuh Haversine dengan Google Maps dengan 30 
sample yang diambil dari beberapa lokasi, selisih perbedaan tersedikit yaitu 

0,0023 km dan selisih terbanyak yaitu 1,91 km. Sehingga didapatkan 

perbedaan jarak tempuh yaitu 15,952 % (0.577484333/3,62) dengan rata-rata 

perbedaan yaitu 0,5 km. 
2. Aplikasi ini membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan darurat COVID 

dengan cepat dengan informasi yang ada pada aplikasi baik informasi 

mengenai ketersediaan produk maupun layanan mengenai layanan ambulans, 

obat COVID, rumah sakit, oksigen maupun plasma darah konvalesen. 
3. User Admin pada aplikasi dapat melakukan monitoring terhadap 

perkembangan aplikasi serta kualitas data dari pihak layanan dari laporan pada 

dasbor Admin yang ada, baik laporan kebutuhan tiap daerah, kebutuhan apa 

yang paling dicari, laporan kunjungan, laporan waktu untuk kategori layanan 
yang sering dicari dan sebagainya. 

 

5.2 Saran 

Aplikasi SiagaCovid ini tentunya masih belum sempurna dan memiliki 
beberapa kekurangan, maka dari itu untuk pengembangan aplikasi ini agar menjadi 

lebih baik lagi, diberikan saran yaitu perlu ditambahkan aplikasi dalam bentuk lain 

seperti bentuk mobile app, sehingga fitur yang ada dapat dimaksimalkan. Selain itu 

mungkin dapat ditambahkan layanan seperti edukasi, berita dan sebagainya untuk 
memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terbaru. Adapun aplikasi ini 

mungkin dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain terkait layanan COVID 19 

seperti PeduliLindungi, HaloDoc dan sebagainya
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Flow of Event  

 
Tabel L1.1 Flow of Event Pengelolaan Penyedia Layanan 

Nama Fungsi Pengelolaan Penyedia Layanan 
Pengguna Admin / Dinas Kesehatan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola 

data penyedia layanan yang ada pada aplikasi. 

Kondisi Awal Data penyedia layanan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Mengubah Status Penyedia Layanan 

1. Pengguna memilih menu 

layanan. 

Sistem akan menampilkan 

daftar layanan. 

2. Pengguna memilih 

menonaktifkan/mengaktifkan 

dan mengklik tombol simpan. 

Sistem menyimpan data 

layanan yang telah diubah oleh 

pengguna kemudian jika kolom 

yang diisikan sudah benar maka 

sistem akan menampilkan data 

tersebut dan menampilkan 

“Data berhasil disimpan”. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data penyedia layanan. 
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Tabel L1.2 Flow of Event Pengelolaan Karyawan/Staf 

Nama Fungsi Pengelolaan Karyawan 
Pengguna Admin / Dinas Kesehatan Daerah 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola data 

staf yang ada pada aplikasi. 

Kondisi Awal Data Staf 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Menginputkan Staf Baru 

1. Pengguna memilih menu 

pengelolaan staf dan klik tambah 

staf 

Sistem akan menampilkan 

daftar staf pada menu 

pengelolaan staf dan form 

penambahan staf baru pada 

halaman tambah staf 

2. Pengguna mengisikan data-data staf 

baru dan mengatur hak aksesnya 

Sistem memperbarui data 

staf setelah itu sistem akan 

menampilkan data tersebut 

dan menampilkan “Data 

staf berhasil ditambahkan”. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menambahkan staf baru. 
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Tabel L1.3 Flow of Event Memberikan Pesan dan Laporan 

Nama Fungsi Memberikan Pesan dan Laporan 
Pengguna Pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan 

pesan maupun laporan untuk produk yang/layanan ada untuk 

evaluasi aplikasi.  

Kondisi Awal Data pesan dan laporan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Memberikan Pesan dan Laporan 

1. Pengguna menginputkan 

pesan dan mengisi 

kelengkapan kontak 

pengirim. 

Sistem akan memproses data 

pesan maupun laporan yang 

dinputkan dan memberikan 

feedback apabila pesan 

maupun laporan telah berhasil 

disimpan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampung penilaian dan saran dari pelanggan yang 

akan digunakan untuk evaluasi aplikasi. 
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Lampiran 2 Aktivitas Diagram 
 
Aktivitas Diagram Login  

 
Gambar L2.1 Aktivitas Diagram Login 

 
Sebelum melakukan aktivitas pada dasbor, penyedia layanan maupun admin harus 

login terlebih dahulu pada Gambar L2.1 merupakan alur login pada aplikasi 

SiagaCovid. Admin/Penyedia Layanan perlu membuka halaman Login 
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Aktivitas Diagram Mengelola Data Produk 

 
Gambar L2.2 Aktivitasi Diagram Mengelola Data Produk 

 
Pada Gambar L2.2 Untuk menambahkan produk, mengubah produk dan 

menghapus produk, penyedia layanan harus login terlebih dahulu ke dasbor, dan 

masuk ke menu Produk. Setelah itu, apabila ingin menambahkan produk, penyedia 

layanan perlu mengisi form penambahan produk, apabila ingin mengubah data 

produk yang ada, penyedia layanan harus memilih data produk yang akan diubah 
dan melakukan perubahan data, sedangkan apabila ingin menghapus data produk, 

penyedia layanan perlu memilih data dan mengkonfirmasi data produk yang akan 

di hapus. 
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Aktivitas Diagram Mengelola Data Layanan 

 
Gambar L2.3 Aktivitas Diagram Mengelola Data Layanan 

 
Pada Gambar L2.3 menjelaskan bagaimana urutan aktivitas pengelolaan data 

layanan. Sebelum mengubah data layanan, Admin perlu login terlebih dahulu, 
setelah itu masuk ke menu Layanan. Pada menu ini, Admin dapat melakukan 

perubahan status layanan dan verifikasi layanan baru. Untuk mengubah status 

layanan, Admin perlu memilih layanan yang ingin diubah status layanannya dan 

menyimpannya. Sedangkan untuk memverifikasi layanan baru, Admin perlu 
memilih layanan baru yang akan diaktifkan, dan melakukan verifikasi data layanan. 
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Gambar L2.4 Diagram Aktivitas Pendaftaran Akun Layanan 

 

Pada Gambar L2.4 merupakan aktivitas pendaftaran layanan, Penyedia 

Layanan harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, setelah itu mengisi 
kelengkapan data layanan, dan Admin akan melakukan verifikasi, apabila diterima 

Admin akan menghubungi pihak Penyedia Layanan dan pihak Penyedia Layanan 

dapat mengakses halaman dasbor. 
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Gambar L2.5 Diagram Aktivitas Mengelola Data Staf 

 
Pada Gambar L2.5 Untuk menambahkan staf, mengubah staf dan menghapus 

staf, Admin harus login terlebih dahulu ke dasbor, setelah itu memilih menu staf 

dan mengisi form penambahan staf, apabila mengubah data staf maka memilih data 

staf yang akan diubah dan melakukan perubahan data, apabila menghapus data staf, 
perlu memilih data staf yang akan dihapus dan mengkonfirmasi data staf yang akan 

di hapus. 
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Gambar L2.6 Diagram Aktivitas Mengirim pesan / laporan 

 
Pada Gambar L2.6 Untuk mengirim pesan atau laporan, pengguna ketika 

mencari produk / layanan yang dicari dapat langsung menekan tombol pesan/kirim 

laporan pada halaman detail produk/layanannya. Setelah itu pengguna perlu 
mengisi form yang ada. 
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Lampiran 3 Sequence Diagram 
 
Sequence Diagram Login 

 
Gambar L3.1 Sequence Diagram Login 

 

Pada Gambar L3.1 merupakan alur bagaimana penyedia layanan maupun 

admin melakukan login pada aplikasi SiagaCovid. Apabila penyedia layanan 
maupun admin berhasil login maka mereka akan dialihkan ke halaman dasbor. 

Apabila data pendaftaran penyedia layanan belum lengkap maka penyedia layanan 

akan dialihkan ke halaman pendaftaran untuk melengkapi data pendaftaran, dan 

apabila data login tidak ditemukan maka sistem akan memberikan notifikasi “Data 
tidak ditemukan”. 
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Sequence Diagram Pengelolaan Data Layanan 
 
Sequence Diagram Pendaftaran Layanan Baru 

 
Gambar L3.2 Sequence Diagram Pendaftaran Layanan Baru 

 

Pada Gambar L3.2 merupakan alur bagaimana penyedia layanan mendaftar 

pada aplikasi SiagaCovid, penyedia layanan baru, pertama diharuskan membuat 

akun terlebih dahulu, apabila email sudah pernah digunakan sistem akan 
memberikan notifikasi “Email sudah digunakan”. Setelah membuat akun, sistem 

akan mengalihkan pada halaman melengkapi data layanan. Penyedia layanan baru 

perlu melengkapi data layanan yang diperlukan, setelah itu pendaftaran dapat 

disimpan dan penyedia layanan akan dialihkan ke halaman dasbor. Apabila data 
yang diinput belum lengkap, maka sistem akan memberikan notifikasi “Data belum 

lengkap”. 
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Sequence Diagram Verifikasi Layanan Baru 

 
Gambar L3.3 Sequence Diagram Verifikasi Layanan Baru  

 

Pada Gambar L3.3 merupakan alur untuk memverifikasi layanan baru, admin 

membuka halaman layanan, lalu memilih layanan baru yang akan diverifikasi, 

admin akan melakukan pengecekan data yang input oleh penyedia layanan. Apabila 
sudah sesuai dan layak, maka admin akan mengaktifkan layanan baru tersebut. 

Sistem menyimpan dan mengubah status layanan terpilih dan sistem akan memberi 

notifikasi “Layanan berhasil diverifikasi”.



65 
 

 

Sequence Diagram Mengubah Status Layanan 

 
Gambar L3.4 Sequence Diagram Mengubah Status Layanan 

 

Pada Gambar L3.4 merupakan alur untuk admin mengubah status layanan, 

admin perlu membuka halaman layanan, setelah itu memilih layanan yang akan 

diubah statusnya, lalu memilih status layanan, dan menyimpannya. Setelah berhasil 
disimpan, sistem akan memberi notifikasi “Status layanan berhasil diubah” 

  



66 
 

 

Sequence Diagram Pengelolaan Data Produk 
 
Sequence Diagram Tambah Produk 

 
Gambar L3.5 Sequence Diagram Tambah Produk 

 

Pada Gambar L3.5 merupakan alur dari tambah produk yang dilakukan oleh 

penyedia layanan. Penyedia layanan perlu membuka halaman produk, lalu 
membuka modal tambah produk, penyedia layanan mengisi kelengkapan data. 

Apabila data sudah lengkap maka sistem akan memberi notifikasi “Produk berhasil 

ditambahkan”. Apabila data belum lengkap maka sistem akan memberi notifikasi 

“Data belum lengkap”. 
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Sequence Diagram Ubah Produk 

 
Gambar L3.6 Sequence Diagram Edit Produk 

 
Pada Gambar L3.6 merupakan alur dari edit produk yang dilakukan oleh 

penyedia layanan. Penyedia layanan perlu membuka halaman produk, lalu memilih 
produk yang akan diubah, lalu akan terbuka modal edit produk, penyedia layanan 

melakukan perubahan data. Apabila data sudah lengkap maka sistem akan memberi 

notifikasi “Produk berhasil diubah”. Apabila data belum lengkap maka sistem akan 

memberi notifikasi “Data belum lengkap”. 
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Sequence Diagram Hapus Produk 

 
Gambar L3.7 Sequence Diagram Hapus Produk 

 

Pada Gambar L3.7 merupakan alur dari penghapusan produk yang dilakukan 
penyedia layanan, penyedia layanan perlu membuka halaman produk terlebih 

dahulu, lalu memilih produk yang akan dihapus, setelah itu melakukan 

penghapusan produk dan sistem akan memberi notifikasi “Produk berhasil 

dihapus”. 
 

  


