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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Sebelum memulai pembuatan aplikasi, analisis dilakukan dengan cara 

menggunakan perhitungan hasil dari kuesioner pre-test untuk mengetahui 

masyarakat apakah menggunakan aplikasi Doctor Nearby dapat membantu 

masyarakat untuk menemukan dokter terdekat. Survei dilakukan kepada 40 

orang dengan rata rata umur 16-35 tahun dengan rasio perbandingan laki-

laki dan perempuan 55,6% dan 44,4%.  Berikut hasil dari beberapa data 

hasil pre-test yang dilakukan: 

Pertama, diberikan pertanyaan untuk mengetahui kemana responden 

pergi untuk berobat dan hasilnya menunjukan bahwa banyak responden 

yang pergi ke rumah sakit untuk berobat dengan presentase sebesar 51%, 

responden yang pergi ke dokter praktek pribadi untuk berobat sebesar 29% 

dan sebesar 20% memilih pergi ke puskesmas untuk berobat. Seperti yang 

tertera dalam diagram pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 1 

 

20%

51%

29%

Jika anda sakit, kemana kah anda pergi untuk 
berobat

Puskesmas Rumah Sakit Dokter Praktek Pribadi
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Lalu untuk mengetahui bagaimana cara responden dalam menemukan 

dokter yang membuka praktek pribadi peneliti mendapatkan hasil: 

 

Gambar 4.2 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 2 

Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa paling banyak responden yang 

menemukan dokter yang membuka praktek pribadi berdasarkan dokter 

terdekat yaitu sebesar 64%, responden yang menemukan dokter yang 

membuka praktek pribadi berdasarkan rekomendasi dari teman sebesar 

20%, sedangkan responden yang menemukan dokter yang membuka praktek 

pribadi melalui informasi dari internet hanya sebesar 16%.  

Setelah mengetahui bagaimana cara responden dalam menemukan 

dokter yang membuka praktek pribadi, untuk mengetahui seberapa sering 

responden mengunjungi dokter dalam kurun waktu satu bulan, responden 

diberikan pilihan dengan hasil: 

 

 

 

 

20%

16%
64%

Bagaimana cara anda dalam menemukan 
dokter yang membuka praktek pribadi

Rekomendasi Teman Internet Dokter Terdekat
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Gambar 4.3 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 3 

Dari Gambar 4.3 menunjukan bahwa responden mengunjungi dokter 

yaitu  sebanyak 1-2 kali dalam kurun waktu satu bulan yang memiliki 

presentase paling banyak di antara yang lain yaitu sebesar 78%, sedangkan 

sebesar 20% sebanyak 3-4 kali dalam kurun waktu satu bulan, dan sebesar 

2% sebanyak 5 kali atau lebih mengunjungi dokter dalam kurun waktu satu 

bulan.   

Selanjutnya responden diberikan pertanyaan apakah sebelumnya pernah 

menggunakan aplikasi untuk menemukan dokter pribadi dengan ditunjukan 

pada gambar 4.4: 

 

Gambar 4.4 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 4 

78%

20%

2%

Seberapa sering anda mengunjungi dokter

1 - 2 kali dalam sebulan 3 - 4 kali dalam sebulan 5 atau lebih dalam sebulan

2%

42%
56%

Apakah anda sebelumnya pernah 
menggunakan aplikasi untuk menemukan 

dokter pribadi

Pernah Tidak Pernah Tidak Tahu Sama Sekali
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Pada gambar 4.4 menunjukan bahwa sebagian besar responden 

sebelumnya tidak mengetahui sama sekali aplikasi untuk menemukan dokter 

pribadi yaitu dengan presentase sebesar 56%, sedangkan sebesar 42% tidak 

pernah menggunakan aplikasi untuk menemukan dokter pribadi 

sebelumnya, dan hanya sebesar 2% responden yang pernah menggunakan 

aplikasi untuk menemukan dokter pribadi. Hasil tersebut memberikan 

informasi bahwa masih banyak responden yang belum mengetahui adanya 

aplikasi yang dapat digunakan untuk menemukan dokter pribadi.  

 Selanjutnya, diberikan pertanyaan lanjutan jika pernah 

menggunakan aplikasi sebelumnya, untuk mengetahui apakah aplikasi 

tersebut menyediakan informasi yang lengkap terkait dokter praktek pribadi 

dan hasil ini akan ditunjukan pada gambar 4.5: 

 

Gambar 4.5 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 5 

Pada gambar 4.5 diketahui bahwa sebesar 96% responden menjawab 

tidak karena sebagian besar responden belum pernah atau bahkan tidak tahu 

sama sekali tentang aplikasi untuk menemukan dokter pribadi. Bagi 

responden yang sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut yaitu sebesar 

4% menjawab aplikasi sebelumnya telah menyediakan informasi yang 

lengkap terkait dokter praktek pribadi.  

4%

96%

Jika pernah menggunakan,aplakah menurut 
anda aplikasi tersebut telah menyediakan 

informasi yang lengkap terkait dokter praktek 
pribadi

Iya Tidak
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Untuk mengetahui pengetahuan responden terkait dokter umum yang 

membuka praktek pribadi diberikan pertanyaan tentang apakah responden 

mengetahui daftar dokter umum yang membuka praktek pribadi. Pada 

diagram kali ini akan menunjukan hasil yang diperoleh dari pertanyaan 

tersebut: 

 

Gambar 4.6 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 6 

Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa masih banyak responden yang 

tidak mengetahui daftar dokter umum yang membuka praktek pribadi yaitu 

sebesar 78%, sedangkan hanya sedikit responden yang mengetahui daftar 

dokter umum yang membuka praktek pribadi yaitu sebesar 22%.  

Untuk mengetahui pengetahuan responden terkait dokter spesialis yang 

membuka praktek pribadi diberikan pertanyaan tentang apakah responden 

mengetahui daftar dokter spesialis yang membuka praktek pribadi. Pada 

diagram kali ini akan menunjukan hasil yang diperoleh dari pertanyaan 

tersebut: 

22%

78%

Apakah anda mengetahui daftar dokter umum 
yang membuka praktek pribadi

Tahu Tidak Tahu
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Gambar 4.7 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 7 

Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa masih banyak responden yang 

tidak mengetahui daftar dokter spesialis yang membuka praktek pribadi 

yaitu sebesar 78%, sedangkan hanya sedikit responden yang mengetahui 

daftar dokter spesialis yang membuka praktek pribadi yaitu sebesar 22%. 

Untuk mengetahui masalah yang dialami responden pada saat 

berkunjung ke dokter praktek pribadi, responden diberikan pertanyaan 

apakah responden selalu mengalami masalah dengan antrian panjang pada 

saat mengunjungi dokter praktek pribadi dan hasil ini akan ditunjukan pada 

gambar 4.8: 

 

Gambar 4.8 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 8 

22%

78%

Apakah anda mengetahui daftar dokter 
spesialis yang membuka praktek pribadi

Tahu Tidak Tahu

91%

9%

Apakah anda selalu mengalami masalah 
dengan antrian panjang pada saat 

mengunjungi dokter praktek pribadi

Setuju Tidak Setuju
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Pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

setuju dengan masalah antrian panjang pada saat mengunjungi dokter 

praktek pribadi yaitu sebesar 91%, sedangkan hanya sebesar 9% responden 

yang tidak setuju dengan masalah antrian panjang pada saat mengunjungi 

dokter praktek pribadi.  

Untuk mengetahui lebih banyak informasi yang dibutuhkan responden 

tentang UGD, responden diberikan pertanyaan informasi tentang UGD 

seperti apakah yang dibutuhkan. Informasi tersebut ditunjukan dengan hasil: 

 

Gambar 4.9 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 9 

Pada gambar 4.9 terlihat bahwa ada kecenderungan responden memilih 

informasi tentang dokter jaga yang berada di UGD yaitu sebesar 53%, 

sedangkan sebesar 45% memilih informasi tentang alat-alat penunjang 

hidup yang berada di UGD, dan yang memilih informasi tentang ambulan 

UGD hanya sebesar 2%. 

4.2 Aplikasi Doctor Nearby 

Aplikasi Doctor Nearby merupakan aplikasi dokter terdekat yang 

diterapkan dalam android. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk menemukan 

tempat praktek dokter terdekat sehingga lebih mudah untuk ditemukan. 

Aplikasi ini dibuat menggunakan cordova dengan ukuran aplikasi kurang 

45%

53%

2%

Informasi tentang UGD seperti apakah yang 
anda butuhkan

Alat -alat Penunjang Hidup di UGD Dokter Jaga di UGD Ambulan UGD
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lebih 12,24MB. Aplikasi Doctor Nearby dapat digunakan di platform 

android. 

  4.2.1 Desain Database 

Gambar 4.10 adalah diagram relasi antar tabel di database 

dogulabs_doctor yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Doctor 

Nearby. 

 

 

Gambar 4.10 Diagram Relasi Antar Tabel Database Doctor Nearby 
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Database yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Doctor 

Nearby. Nama database “dogulabs_doctor”. Terdiri dari 4 tabel. Tabel 

dokter, digunakan untuk menyimpan data-data semua dokter yang 

sudah masuk di dalam aplikasi. Tabel user digunakan untuk menyimpan 

data-data user pasien, user dokter, dan admin. Tabel pasien adalah tabel 

yang digunakan untuk menyimpan dan memasukan keluhan serta 

antrian pasien kepada dokter. Tabel UGD digunakan untuk menyimpan 

data-data semua UGD yang sudah masuk didalam aplikasi. 

 Gambar 4.11 Database Aplikasi Doctor Nearby 

 

4.2.2 Tampilan Menu   

Dalam aplikasi terdapat 4 menu untuk user dan 5 menu untuk 

admin, setelah login user akan mengetahui dimana posisi user berada. 

Berikut ini adalah pilihan menu yang ada di dalam aplikasi Doctor 

Nearby. 

A. Menu Home 
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Di menu home kita bisa mengetahui dimana posisi user / admin 

berada dalam maps serta dapat melihat fitur google maps yaitu peta / 

satelit. Agar lebih mudah untuk melihat tempat praktek dokter tersebut. 

Berikut gambaran dari menu home. 

  

Gambar 4.12 Tampilan Menu Home Aplikasi Doctor Nearby 

B. Menu Dokter 

Di dalam menu dokter kita bisa mengetahui dimana letak dan tipe 

dokter yang kita inginkan dengan menggunakan filter yang berada 

diatas. Setelah itu kita bisa melakukan fitur cari dokter untuk 

melakukan pencarian yang diinginkan. User dapat melihat beberapa 

dokter yang berada di bawah fitur cari dokter. User juga dapat 

menentukan tipe dokter untuk memilih dokter yang akan di kunjungi, 

dan user juga dapat untuk menentukan jarak tempuh berdasarkan 

tempat user berada. Berikut ini adalah gambaran beberapa fitur di menu 

dokter. 
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Gambar 4.13 Tampilan Menu Dokter Aplikasi Doctor Nearby 

C. Menu UGD 

Aplikasi Doctor Nearby tidak hanya bertujuan untuk menemukan 

dokter terdekat, tetapi juga menyediakan fitur menu UGD yaitu 

menemukan UGD terdekat. Di dalam fitur menu UGD user bisa melihat 

filter untuk jarak terdekat, fitur untuk melihat fasilitas alat-alat medis di 

dalam UGD, dan fitur untuk melihat beberapa UGD. Berikut adalah 

gambaran dari menu UGD.  
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Gambar 4.14 Tampilan Menu UGD Aplikasi Doctor Nearby 

D. Menu Tambah Dokter 

Untuk menu tambah dokter fitur ini hanya admin yang bisa 

melakukan penambahan dokter yang bertujuan untuk menambahkan 

dokter yang belom masuk di dalam aplikasi Doctor Nearby. Di fitur ini 

berisikan nama dokter, tipe dokter seperti umum atau spesialis, jika 

spesialis kemudian isikan spesialis seperti gigi, mata, kulit, jantung. 

Setelah itu admin mengisi alamat dokter, nomor telepon dokter, jam 

praktik dokter. Kemudian admin mengunggah foto dokter dan di 

bagikan agar user dapat melihat dokter yang ditambahkan di dalam 

menu dokter. Berikut ini adalah gambaran dari menu tambah dokter. 
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Gambar 4.15 Tampilan Menu Tambah Dokter Aplikasi Doctor Nearby 

4.3 Pembuatan dan Pemrograman Aplikasi 

Aplikasi Doctor Nearby dibuat mengunakan cordova dan Bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam aplikasi ini adalah PHP, HTML, CSS, 

JavaScript Berikut ini adalah beberapa script dalam aplikasi Doctor Nearby. 
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1. Fungsi Login 

 
function login(){ 

var html = ""; 

url = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/login.php"; 

var email      = $('#email').val(); 

var password   = $('#password').val(); 

var formdata = new FormData(); 

formdata.append( 'email', email); 

formdata.append( 'password', password); 

// alert(JSON.stringify(formdata)); 

$.ajax({ 

type: "POST", 

url: url, 

data: formdata, 

processData: false, 

contentType: false, 

type: 'POST', 

dataType: 'json', 

success: function(data){ 

var datalist = data.data; 

if(data.success == 1){ 

for(i in datalist){ 

var datas = datalist[i]; 

localStorage.id = datas.id; 

localStorage.email = datas.email; 

localStorage.fullname = datas.fullname; 

localStorage.level = datas.level; 

localStorage.id_dokter = datas.id_dokter; 

} 

location.href="home.html"; 

}else{ 

alert('username atau password salah'); 

} 

 

}, 

error: function(data){ 

alert('username atau password tidak boleh kosong'); 
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}, 

async: false 

}); 

} 

 

Url: 

https://semarangexcode.com/doctor-mobile/login.php 

Parameter: 

a. Email (Varchar) 

b. Password (Varchar) 

Keterangan: 

Mengirimkan dua parameter untuk dilakukan pengecekan apakah email 

sudah terdaftar serta password sudah sesuai dengan akun yang dimiliki. Jika 

return success maka data akan langsung disimpan di session localstorage 

kemudian diteruskan ke halaman home.html atau halaman dashboard user. 

Jika return error maka akan keluar informasi username atau password 

salah. 

 

2. Fungsi Registrasi 
 
function daftar(){ 

var html = ""; 

url = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/register.php"; 

var fullname           = $('#fullname').val(); 

var age                = $('#age').val(); 

var email              = $('#email').val(); 

var password           = $('#password').val(); 

var confirm_password   = $('#confirm_password').val(); 

var formdata = new FormData(); 

formdata.append( 'fullname', fullname); 

formdata.append( 'age', age); 

formdata.append( 'email', email); 

formdata.append( 'password', password); 

formdata.append( 'confirm_password', confirm_password); 

// alert(JSON.stringify(formdata)); 



32 
 

 
 

$.ajax({ 

type: "POST", 

url: url, 

data: formdata, 

processData: false, 

contentType: false, 

type: 'POST', 

dataType: 'json', 

success: function(data){ 

// console.log(data); 

var datalist = data.data; 

if(data.success == 1){ 

for(i in datalist){ 

var datas = datalist[i]; 

localStorage.id = datas.id; 

localStorage.email = datas.email; 

localStorage.fullname = datas.fullname; 

localStorage.level = datas.level; 

} 

alert(data.message); 

location.href="home.html"; 

}else{ 

alert(data.message); 

} 

 

}, 

error: function(data){ 

alert('username atau password tidak boleh kosong'); 

}, 

async: false 

}); 

} 

 

Url: 

https://semarangexcode.com/doctor-mobile/register.php 

Parameter: 
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a. Fullname (Varchar) 

b. Age (Varchar) 

c. Email (Varchar) 

d. Password (Varchar) 

Keterangan: 

Mengirimkan empat parameter untuk dilakukan pengecekan apakah 

email sudah terdaftar kemudian jika belum akan langsung disimpan ke 

dalam database. Jika return success maka data akan langsung disimpan di 

session localstorage kemudian diteruskan ke halaman home.html atau 

halaman dashboard user. Jika return error maka akan keluar informasi 

username atau password salah. 

 

3. Fungsi Home 

 
function initMap() { 

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 

center: {lat: -7.3149345, lng: 110.1942965}, 

zoom: 18, 

tilt:30, 

bearing:50, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

}); 

ambildatabase(); 

// Try HTML5 geolocation. 

if (navigator.geolocation) { 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) { 

pos = { 

lat: position.coords.latitude, 

lng: position.coords.longitude 

}; 

 

// infoWindow.setPosition(pos); 

// infoWindow.setContent('Location found.'); 

// infoWindow.open(peta); 

map.setCenter(pos); 
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var positionMarker = new google.maps.Marker({ 

position: pos, 

map: map, 

// icon: image 

draggable: true, 

animation: google.maps.Animation.DROP, 

}); 

 

 

}, function() { 

handleLocationError(true, infoWindow, peta.getCenter()); 

}); 

} else { 

// Browser doesn't support Geolocation 

handleLocationError(false, infoWindow, peta.getCenter()); 

} 

 

} 

 

Fungsi menginisiasi untuk dilakukan permintaan service atau request 

geolocation pada maps api google. 

 

function ambildatabase() { 

var markers = []; 

var path = 'https://semarangexcode.com/doctor-mobile/images/'; 

var icons = 'img/medical.png'; 

var html = ""; 

var info = []; 

var type = "GET"; //for creating new resource 

var my_url = 'https://semarangexcode.com/doctor-mobile/getdokter.php'; 

 

$.ajax({ 

type: type, 

url: my_url, 
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dataType: 'json', 

success: function (data) { 

var datalist = data.data; 

console.log(data); 

 

for(i in datalist){ 

var datas = datalist[i]; 

// console.log(datas.id); 

point = new google.maps.LatLng(parseFloat(datas.lat),parseFloat(datas.lang)); 

var pasa = {lat: parseFloat(datas.lat), lng: parseFloat(datas.lang)}; 

console.log(pasa); 

 

// disini kita masukin konten yang akan ditampilkan di InfoWindow 

// var path = "https://semarangexcode.com/gis-candi/images/" + datas.image ; 

var contentString = "<p style='text-align: center;'><img class=avatar 

src="+path+'/'+datas.image+" width=100>" + 

"<p style='text-align: center;text-transform:uppercase;'><b>Dr. " + datas.nama + 

"</b></p>" + 

"<p style='text-align: center;'>" + datas.alamat + "</p>" + 

"<p style='text-align: center;'>" + datas.no_telp + "</p>" + 

"<p style='text-align: center;'>Jam Buka: " + datas.jam_buka + "</p>"; 

// var contentString = "<table>"+ 

//                       "<tr>"+ 

//                           "<td style='text-align: center;'><br><img class=avatar 

src="+path+'/'+datas.image+" width=100></td>"+ 

//                       "</tr>"+ 

//                       "<tr>"+ 

//                           "<td style='text-align: center;'><br><b>" + datas.nama + "</b></td>"+ 

//                       "</tr>"+ 

//                       "<tr>"+ 

//                           "<td style='text-align: center;' width=300>" + datas.alamat + "</td>"+ 

//                       "</tr>"+ 

//                       "<tr>"+ 

//                           "<td style='text-align: center;'> Telp: " + datas.no_telp + "</td>"+ 

//                       "</tr>"+ 

//                   "</table>"; 

var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 
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content: contentString 

}); 

 

marker = new google.maps.Marker({ 

position: pasa, 

map: map, 

icon: icons, 

clickable: true 

}); 

 

var icon = { 

url: icons, // url 

scaledSize: new google.maps.Size(45, 45), // scaled size 

origin: new google.maps.Point(0,0), // origin 

anchor: new google.maps.Point(0, 0) // anchor 

}; 

 

markers.push(marker); 

info.push(infowindow); 

 

// google.maps.event.addListener(markers[i], "click", function() { 

//     info[i].open(map,markers[i]); 

// }); 

 

bindInfoWindow(marker, map, infowindow, info); 

// Menampilkan informasi pada masing-masing marker yang diklik 

function bindInfoWindow(marker, map, infowindow, html) { 

google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 

infowindow.setContent(html); 

infowindow.open(map, marker); 

}); 

} 

 

} 

 

// $("#tap").html(html); 
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}, 

error: function (data) { 

console.log('Error:', data); 

}, 

async: true 

}); 

} 

 

Fungsi mengambil seluruh lokasi atau koordinat dokter yang ada atau 

tersimpan dalam database untuk ditampilkan pada map sesuai dengan 

latitude dan longitudenya. 

marker = new google.maps.Marker({ 

position: pasa, 

map: map, 

icon: icons, 

clickable: true 

}); 

 

var icon = { 

url: icons, // url 

scaledSize: new google.maps.Size(45, 45), // scaled size 

origin: new google.maps.Point(0,0), // origin 

anchor: new google.maps.Point(0, 0) // anchor 

}; 

 

markers.push(marker); 

info.push(infowindow); 

 

Fungsi mengeluarkan marker dalam bentuk . 
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4. Fungsi Dokter 

 
function getData(){ 

var html = ""; 

url = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/getdokter.php"; 

$.ajax({ 

type: "GET", 

url: url, 

dataType: 'json', 

success: function(data){ 

// console.log(data); 

var datalist = data.data; 

for(i in datalist){ 

var datas = datalist[i]; 

var path = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/images/" + datas.image ; 

var jml = Number(datas.total)+1; 

html += '<a onclick="getDetail('+datas.id+')">'; 

html +=     '<div class="card">'; 

html +=       '<div class="card-image">'; 

html +=         '<img src="'+path+'">'; 

html +=         '<span class="card-title teal lighten-12">Dr. '+datas.nama+'</span>'; 

// html +=         '<a onclick="clickCounter('+datas.id+')" class="btn-floating halfway-fab 

waves-effect waves-light red"><i class="material-icons">add</i></a>'; 

html +=         '<a id="test" data-toggle="modal" data-target="modal1" 

onclick="clickPasien('+datas.id+','+jml+')" class="btn-floating halfway-fab waves-effect 

waves-light red modal-trigger"><i class="material-icons">add</i></a>'; 

html +=       '</div>'; 

html +=       '<div class="card-content">'; 

html +=         '<p>'+datas.alamat+'</p>'; 

html +=         '<p>'+datas.no_telp+'</p>'; 

html +=         '<p>Jam Buka: '+datas.jam_buka+'</p>'; 

html +=         '<p>Antrian ke - '+jml+'<span id="antrian'+datas.id+'"></span></p>'; 

html +=       '</div>'; 

html +=     '</div>'; 

html += '</a>'; 
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$("#list").html(html); 

} 

}, 

error: function(data){ 

console.log('Error:', data); 

}, 

}); 

} 

 

Url: 

https://semarangexcode.com/doctor-mobile/getdokter.php 

Keterangan: 

Mengambil data data dokter yang tersimpan di dalam database 

kemudian menampilkannya pada halaman dokter. 

 

5. Fungsi Tambah Antrian 

 
function saveAntrian(){ 

var html = ""; 

urls = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/addpasien.php"; 

var id_pasien     = localStorage.id; 

var keluhan       = $('#keluhan').val(); 

var id_dokter     = $('#id_dokter').val(); 

var antrian       = $('#antrian').val(); 

$.ajax({ 

type: "POST", 

url: urls, 

data: {id_doctor:id_dokter, id_pasien:id_pasien, keluhan:keluhan, antrian:antrian}, 

// processData: false, 

// contentType: false, 

dataType: 'json', 

success: function(data){ 

// console.log(data); 

if(data.success > 0){ 

alert('Ditambahkan ke antrian'); 

location.reload(); 
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}else{ 

alert('Gagal ditambahkan ke antrian'); 

location.reload(); 

} 

 

}, 

error: function(data){ 

console.log(data); 

}, 

async: false 

}); 

} 

 

Url: 

https://semarangexcode.com/doctor-mobile/addpasien.php 

Parameter:  

a. Id keluhan 

b. Id dokter 

c. Id pasien 

d. antrian 

Keterangan: 

Mengirimkan empat parameter untuk disimpan ke dalam database 

antrian pasien. Jika success maka akan keluar ditambahkan ke antrian. Jika 

error maka akan keluar gagal ditambahkan ke antrian. 
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6. Fungsi Cari Dokter 

 
function cariDokter(){ 

var html = ""; 

urls = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/caridokter.php"; 

var tipe     = $('#tipe').val(); 

var lat      = $('#lat').val(); 

var lang     = $('#lang').val(); 

var jarak    = $('#jarak').val(); 

$.ajax({ 

type: "POST", 

url: urls, 

data: {tipe:tipe, lat:lat, lang:lang, jarak:jarak}, 

// processData: false, 

// contentType: false, 

dataType: 'json', 

success: function(data){ 

// console.log(data); 

if(data.jumlah > 0){ 

var datalist = data.data; 

for(i in datalist){ 

var datas = datalist[i]; 

var path = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/images/" + datas.image ; 

var jml = Number(datas.total)+1; 

html += '<a onclick="getDetail('+datas.id+')">'; 

html +=     '<div class="card">'; 

html +=       '<div class="card-image">'; 

html +=         '<img src="'+path+'">'; 

html +=         '<span class="card-title teal lighten-12">Dr. '+datas.nama+'</span>'; 

html +=         '<a id="test" data-toggle="modal" data-target="modal1" 

onclick="clickPasien('+datas.id+','+jml+')" class="btn-floating halfway-fab waves-effect 

waves-light red modal-trigger"><i class="material-icons">add</i></a>'; 

html +=       '</div>'; 

html +=       '<div class="card-content">'; 

html +=         '<p>'+datas.alamat+'</p>'; 

html +=         '<p>'+datas.no_telp+'</p>'; 

html +=         '<p>Jam Buka: '+datas.jam_buka+'</p>'; 

html +=         '<p>Antrian ke - '+jml+'<span id="antrian'+datas.id+'"></span></p>'; 
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html +=       '</div>'; 

html +=     '</div>'; 

html += '</a>'; 

 

$("#list").html(html); 

} 

}else{ 

$("#list").html('Maaf data belum ditemukan'); 

} 

 

}, 

error: function(data){ 

console.log(data); 

}, 

async: false 

}); 

} 

 

Url: 

https://semarangexcode.com/doctor-mobile/caridokter.php 

Metode: POST 

Parameter:  

a. Tipe 

b. Latitude 

c. Longitude 

d. Jarak 

Keterangan: 

Mengirimkan empat parameter untuk dicarikan data dokter yang sesuai 

dengan parameter tersebut berdasarkan jarak terdekat dari posisi saat ini. 

Jika success maka akan ditampilkan data dokter. Jika error makan akan 

keluar maaf data belum ditemukan. 
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7. Fungsi UGD 

 
function getData(){ 

var html = ""; 

url = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/getugd.php"; 

$.ajax({ 

type: "GET", 

url: url, 

dataType: 'json', 

success: function(data){ 

// console.log(data); 

var datalist = data.data; 

for(i in datalist){ 

var datas = datalist[i]; 

var path = "https://semarangexcode.com/doctor-mobile/images/" + datas.image ; 

 

html += '<a onclick="getDetail('+datas.id+')">'; 

html +=     '<div class="card">'; 

html +=       '<div class="card-image">'; 

html +=         '<img src="'+path+'">'; 

html +=         '<span class="card-title teal lighten-12">Dr. '+datas.nama+'</span>'; 

html +=         '<a class="modal-trigger btn-floating halfway-fab waves-effect waves-light 

red" id="test" data-id="extra" data-nom="MON" data-toggle="modal" data-

target="modal1" onclick="getFasilitas('+datas.id+')"><i class="material-

icons">add</i></a>'; 

html +=       '</div>'; 

html +=       '<div class="card-content">'; 

html +=         '<p>'+datas.alamat+'</p>'; 

html +=         '<p>'+datas.no_telp+'</p>'; 

html +=         '<p>Jam Buka: '+datas.jam_buka+'</p>'; 

html +=       '</div>'; 

html +=     '</div>'; 

html += '</a>'; 

 

$("#list").html(html); 

} 

}, 
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error: function(data){ 

console.log('Error:', data); 

}, 

}); 

} 

 

Url: 

https://semarangexcode.com/doctor-mobile/getugd.php 

Parameter: - 

Keterangan: 

Mengambil data data ugd yang tersimpan di dalam database kemudian 

menampilkannya pada halaman UGD. 

 

4.4 Pengoperasian Aplikasi 

Aplikasi Doctor Nearby merupakan aplikasi yang diterapkan untuk 

memudahkan kita untuk menemukan lokasi dokter praktek pribadi dan UGD 

terdekat. Aplikasi ini dibuat menggunakan cordova dengan ukuran 

12,24MB. Aplikasi Doctor Nearby dapat digunakan di platform Android 

maupun IOS. 

Di dalam aplikasi Doctor Nearby terdapat 2 pilihan untuk memilih rute 

untuk dokter terdekat atau UGD terdekat. Untuk alur di aplikasi Doctor 

Nearby ini dimulai dengan tampilan login untuk yang sudah memiliki akun 

akan langsung memasukan username dan password. Sedangkan untuk yang 

belum mempunyai akun di aplikasi Doctor Nearby disediakan kolom 

register untuk mendaftarkan akun nya agar bisa masuk ke dalam aplikasi 

Doctor Nearby 

Flowchart: 
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Gambar 4.16 Flowchart Pengoperasian Aplikasi Doctor Nearby 

A. Langkah-langkah untuk menemukan lokasi dokter terdekat di aplikasi 

Doctor Nearby 

1. Register  untuk yang belum mempunyai akun di aplikasi Doctor 

Nearby. 

2. Login  untuk yang sudah mempunyai akun di aplikasi Doctor 

Nearby agar masuk kedalam aplikasi. 

3. Tipe Dokter  untuk menentukan tipe dokter apa yang akan dipilih 

pasien. 

4. Jarak Dokter  untuk menentukan jarak terdekat antara dokter dan 

pasien. 

5. Menu Dokter  untuk memilih dokter mana yang akan dituju pasien. 

6. Cari Dokter  untuk menentukan rute arah dari pasien menuju dokter 

yang akan dipilih klik gambar dokter tersebut. 
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7. Antrian Dokter  klik tanda merah (+) untuk memesan nomer antrian 

ke dalam dokter yang dituju dan memasukan keluhan pasien. 

 

B. Langkah-langkah untuk menemukan lokasi UGD terdekat di aplikasi 

Doctor Nearby 

1. Register  untuk yang belum mempunyai akun di aplikasi Doctor 

Nearby. 

2. Login  untuk yang sudah mempunyai akun di aplikasi Doctor 

Nearby agar masuk kedalam aplikasi. 

3. Jarak UGD  untuk menentukan jarak terdekat antara UGD dan 

pasien. 

4. Menu UGD  untuk memilih UGD mana yang akan dituju pasien. 

5. Cari UGD  untuk menentukan rute arah dari pasien menuju UGD 

yang akan dipilih klik gambar UGD tersebut. 

6. Antrian UGD  klik tanda merah (+) untuk melihat fasilitas apa 

sajakah yang ada di dalam UGD tersebut. 

 

4.5 Pengujian Aplikasi  

Pengujian aplikasi dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke 

responden yang telah mencoba aplikasi Doctor Nearby sebanyak 2-4 kali 

dengan batasan sehari mencoba 1 kali. Hasil kuesioner digunakan untuk 

mengungkap Deskripsi Responden, dan uji korelasi variabel penelitian. 

Sebelum uji korelasi dilakukan uji validitas variabel kuesioner dan uji 

reliabilitas terhadap variabel penelitian. 

4.5.1 Deskripsi Responden 

Setelah dilakukan penyebaran post-test ke responden yang telah 

melakukan uji coba aplikasi Doctor Nearby, diperoleh data responden 

penelitian dengan rentang umur 16-35 tahun seperti ditampilkan pada 

tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

Usia (tahun) Frequency Percent 

16-25  27 60.0 % 

26-35 18 40.5 % 

Total 45 100 % 

 

Dari tabel 4.1 dengan total 45 responden berasal dari masyarakat 

yang berada pada rentang usia 16-35 tahun, responden yang berada 

pada rentang usia 16-25 tahun sebanyak 27 responden (60,0%) dan 

responden yang berada pada rentang usia 26-35 tahun sebanyak 18 

responden (40,0%). Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden yang berada pada rentang usia 16-25 tahun lebih dominan 

pada penelitian ini. 

Tabel 4.2 merupakan tabel hasil uji coba aplikasi Doctor Nearby 

berdasarkan pekerjaan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

Pekerjaan Frequency Percent 

Swasta 16 35.6 % 

PNS 6 13.3 % 

Pelajar/Mahasiswa 20 44.4 % 

Lain-lain  3 6.7  % 

Total 45 100 % 

 

Dari tabel 4.2 dengan total 45 responden berasal dari masyarakat 

yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, PNS, 

pelajar/mahasiswa, dan lain-lain. Responden yang memiliki pekerjaan 

sebagai karyawan swasta sebanyak 16 responden (35,6%), responden 

yang memiliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 6 responden (13,3%), 

responden yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa 

sebanyak 20 responden (44,4%), responden yang memiliki pekerjaan 

lain-lain sebanyak 3 responden (6,7%).  
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Tabel 4.3 merupakan tabel hasil uji coba aplikasi Doctor Nearby 

berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frequency Percent 

Laki-laki 25 55.6 % 

Perempuan 20 44.4 % 

Total 45 100 % 

 

Dari tabel 4.3 dengan total 45 responden, responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 25 responden (55,6%) dan responden yang 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 responden (44,4%). Dari tabel 

di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-

laki lebih dominan pada penelitian ini. 

4.6 Analisa Variabel Penelitian 

4.6.1 Model Pengujian 

Model yg digunakan pengujian dilihat seperti gambar 4.24 terdapat 

variabel independent dan variabel dependent, variabel independent 

terdiri dari beberapa variabel yaitu kemudahan (EE) kebergunaan (PE) 

dan ketersediaan fasilitas (FC) sedangkan variabel dependent yaitu 

intesitas (I).  
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Gambar 4.17 Model Pengujian Aplikasi Doctor Nearby 

Hipotesis Pengujian: 

1. Variabel EE (kemudahan) memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Variabel I (intensi) 

2. Variabel PE (kebergunaan) memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Variabel I (intensi) 

3. Variabel FC (ketersediaan fasilitas) memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap Variabel I (intensi) 

4.6.2 Validitas Variabel Kuesioner  

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian: Kemudahan 

(EE), Kebergunaan (PE), Ketersediaan Fasilitas (FC), dan Intensi (I) 

untuk menggunakan aplikasi Doctor Nearby. Seluruh variabel perlu 

diuji validitasnya untuk memastikan pertanyaan pertanyaan dapat 

mewakili masing-masing variabel benar dan mewakili sikap dari 

responden. Untuk menguji validitas tiap variabel dilakukan uji 

Principal Component Faktor Analysis seperti yang ditunjukkan dalam 

tabel 4.4. Dari tabel 4.4 terlihat bahwa pada variabel PE4, FC2, FC3 

tidak valid setelah dibandingkan dengan r tabel maka dari itu dilakukan 

pengujian ulang dengan tidak menyertakan variabel PE4 dan FC3. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian 1 Validitas 

 Corrected Item-

Total Correlation 

r tabel Keterangan  

EE1 .414 .294 valid 

EE2 .382 .294 valid 

EE3 .524 .294 valid 

PE1 .567 .294 valid 

PE2 .321 .294 valid 

PE3 .359 .294 valid 

PE4 .265 .294 Tidak valid 

FC1 .512 .294 valid 

FC2 .262 .294 Tidak valid 

FC3 .250 .294 Tidak valid 

I1 .334 .294 valid 

I2 .364 .294 valid 

I3 .474 .294 valid 

Setelah variabel PE4 dan FC3 tidak ikut disertakan, kemudian 

dilakukan pengujian dengan menggunakan Principal Component 

Faktor Analysis untuk memperlihatkan tingkat konvergensi indicator 

indicator dalam masing masing variabel dan hasilnya diperlihatkan 

dalam tabel 4.5 Table 4.5 memperlihatkan bahwa indikator EE3 tidak 

konvergen dalam variabel EE dan I3 tidak konvergen dalam I maka dari 

itu dilakukan pengujian ke 2 dengan tidak mengikut sertakan indikator 

antara EE3 dan I3.  
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian 2 Validitas 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 

EE1 .483 .674 .038 -.294 

EE2 .680 .226 -.092 .235 

EE3 .029 .911 .146 .079 

PE1 -.082 .369 .794 .131 

PE2 -.150 .205 .784 -.060 

PE3 .184 -.108 .766 .165 

FC1 .425 .100 .138 .783 

FC2 -.058 .037 .055 .914 

I1 .848 .133 -.043 .037 

I2 .816 .047 .069 .098 

I3 .146 .719 .178 .196 

Pengujian dengan Principal Component Faktor Analysis dilakukan 

secara bertahap dengan tidak mengikut sertakan indicator EE3. Dan 

hasilnya diperlihatkan di tabel 4.6. Ternyata dari tabel tersebut indicator 

I3 telah konvergensi dengan indicator yang lain dalam variabel I. 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian 3 Validitas 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

EE1 .719 .258 -.355 

EE2 .704 -.073 .267 

PE1 .014 .888 .110 

PE2 -.097 .841 -.077 

PE3 .019 .571 .310 

FC1 .403 .136 .802 

FC2 -.045 .106 .865 

I1 .824 -.075 .106 

I2 .765 .022 .163 

I3 .428 .471 .063 

Dengan demikian hasil dari tabel 4.6 dinyatakan valid dan indikator 

yang digunakan untuk pengujian berikutnya adalah EE1, EE2, PE1, 

PE2, PE3, FC1,FC2,I1,I2,I3. 

4.6.3 Reliabilitas Variabel Kuesioner 

 Koefisien Cronbach’s Alpha digunakan untuk melakukan 

pengujian realibilitas (Tingkat Kepercayaan) pada kuesioner. Dari hasil 

pengujian realibilitas yang terdapat pada tabel 4.7 variabel EE masuk 

dalam kategori  poor, PE dan FC masuk dalam kategori Acceptable, 

sedangkan untuk variabel I masuk dalam kategori Questionable. 

Perhitungan ini sesuai dengan Internal Consistency Crombach alpha 

pada tabel 4.8 

Tabel 4.7 Hasil Reliabilitas 

Variabel 

Koefisien 

Cronbach's 

Alpha 

Hasil 

Kemudahan (EE) 0,585 Poor  

Kebergunaan (PE) 0,724 Acceptable 

Ketersediaan 

Fasilitas (FC) 
0,743 Acceptable 
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Intensi 

menggunakan (I) 
0,674 Questionable 

 

Tabel 4.8 Internal Consistency Crombach alpha 

 

 

 

 

 

4.6.4 Uji Korelasi 

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian menggunakan uji 

korelasi antar varibel untuk menguji apakah variabel  Kemudahan (EE), 

Kebergunaan (PE),  dan Ketesediaan Fasilitas (FC) memiliki korelasi 

kuat dengan variabel Intensi (I). Dari tabel 4.9 terlihat bahwa 

Kemudahan (EE) dan Ketesediaan Fasilitas (FC) memiliki korelasi kuat 

dengan variabel Intensi (I). Pengecualian ditemukan pada variabel 

Kebergunaan (PE) tidak memiliki korelasi dengan variabel Intensi (I). 

Ini berarti bahwa Kemudahan dalam menggunakan aplikasi (EE) dan 

Ketesediaan Fasilitas dalam menggunakan aplikasi (FC) memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan keinginan dari pengguna untuk terus 

menggunakan (I) aplikasi Doctor Nearby. Dengan demikian Intensi 

untuk terus menggunakan aplikasi Doctor Nearby sangat dipengaruhi 

oleh kemudahan menggunakan aplikasi dan ketersediaan fasilitas tetapi 

tidak dipengaruhi oleh kebergunaan dari aplikasi Doctor Nearby. 

Pengujian dengan mencoba aplikasi sebanyak 2-4 kali dirasa 

kurang memadai untuk menangkap persepsi kebergunaan dari aplikasi. 

Hal ini merupakan keterbatasan penelitian. Kedepannya penting bagi 

pengujian aplikasi untuk menambah frekuensi uji cobanya untuk bisa 

memberikan pengalaman menggunakan aplikasi bagi responden. 

Cronbach's alpha  Internal consistency 

α ≥ 0.9  Excellent 

0.9 > α ≥ 0.8  Good 

0.8 > α ≥ 0.7  Acceptable 

0.7 > α ≥ 0.6  Questionable 

0.6 > α ≥ 0.5  Poor 

0.5 > α  Unacceptable 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Korelasi 

 A O S FK AK G SEE SPE SFC SI 

A Pearson 

Correlation 1 -.752** .683** -.066 -.304* .225 -.003 -.426** .564** .038 

O Pearson 

Correlation -.752** 1 -.525** -.060 .220 -.374* .079 .340* 
-

.447** 
.054 

S Pearson 

Correlation .683** -.525** 1 -.015 -.197 .244 -.127 -.313* .341* -.191 

FK Pearson 

Correlation -.066 -.060 -.015 1 -.224 .143 -.001 .229 -.005 -.077 

AK Pearson 

Correlation -.304* .220 -.197 -.224 1 .000 .174 .157 .042 .180 

G Pearson 

Correlation .225 -.374* .244 .143 .000 1 -.174 -.077 .201 -.011 

SEE Pearson 

Correlation -.003 .079 -.127 -.001 .174 -.174 1 .085 .222 .534** 

SPE Pearson 

Correlation -.426** .340* -.313* .229 .157 -.077 .085 1 .222 .120 

SFC Pearson 

Correlation .564** -.447** .341* -.005 .042 .201 .222 .222 1 .330* 

SI Pearson 

Correlation .038 .054 -.191 -.077 .180 -.011 .534** .120 .330* 1 

 

  


