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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada awal tahun 2020, masyarakat diseluruh dunia dikejutkan dengan wabah 

virus corona yang menyebar hampir seluruh negara di dunia. WHO semenjak 

Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus 

ini. Kejadian ini merupakan sesuatu yang luar biasa terjadi di bumi pada abad ke 

21, skalanya bisa dikategorikan seperti perang dunia II, karena hampir seluruh 

kegiatan yang berskala besar seperti kegiatan olahraga seluruhnya ditunda bahkan 

dibatalkan. Virus ini dimulai sejak tanggal 19 Maret 2020 dan terhitung sebanyak 

214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien 

yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang (Buana, 2020). 

Virus Covid-19 ini merupakan virus yang dapat menyebar dari satu orang ke 

orang lain tidak hanya melalui udara, tapi juga dapat menular melalui tetesan yang 

dihasilkan ketika seseorang terinfeksi virus ini seperti batuk, bersin dan juga 

berbicara. Dari hal tersebut Indonesia perlu solusi agar dapat mencegah dan 

menghentikan penyebaran Covid-19 ini, salah satunya yaitu vaksin yang dinilai 

sebagai upaya yang paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Vaksin 

merupakan bahan antigenik yang digunakan sebagai penghasil kekebalan tubuh 

dari suatu penyakit. Vaksinasi di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada 

tanggal 13 Januari 2021 yang dilaksanakan secara bertahap (Ayunda, dkk, 2021). 

Dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 khususnya di Kabupaten Bengkalis 

yang dilaksanakan pada beberapa fasilitas kesehatan. Dalam pemberian vaksin 

ada tahapan-tahapan yang dilakukan masyarakat yaitu mengambil nomor antrian, 

daftar vaksin, cek kesehatan, dan mendapatkan vaksin, kemudian setelah divaksin 

masyarakat diminta untuk duduk sekitar 30 menit sebagai observasi untuk 

mengatasi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada pengambilan nomor 
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antrian masyarakat berkerumunan untuk mengambil nomor antrian. Selanjutnya, 

pemanggilan peserta vaksin tidak lagi berdasarkan nomor antrian yang didapatkan 

peserta. Ada beberapa jenis peserta yang mendapatkan prioritas dalam antrian 

yaitu peserta lanjut usia, peserta yang memiliki kenalan dari tim petugas vaksin 

(orang dalam). Selanjutnya, ada nomor antrian yang tidak sama urutannya saat 

didapatkan peserta vaksin. Sehingga, dari permasalahan tersebut pelaksanaan 

vaskinasi berlangsung tidak efesien. 

Dari permasalahan diatas, maka peneliti akan membuat sebuah Sistem 

Antrian Vaksin untuk menghindari kerumunan masyarakat dalam mendapatkan 

nomor antrian dan pemberian vaksin berdasarkan nomor antrian. Sistem antrian 

vaksin ini akan dibangun menggunakan algoritma First In First Out, dan metode 

pengembangan perangkat lunak Rational Unified Process. 

Algoritma First In First Out merupakan sebuah algoritma yang menerapkan 

disiplin antrian yang tidak berprioritas. First In First Out selalu digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan digunakan pada aplikasi serta 

teknologi yang ada (Apridiansyah, dkk, 2021). Algoritma ini digunakan karena 

sesuai dengan alurnya pelaksanaan vaksin dan perkiraan waktu yang dapat 

diminimalisirkan. 

Sedangkan metode Rational Unified Process (RUP) merupakan metode yang 

iterative dan incremental serta fokus pada arsitektur. Metode RUP bisa mengatasi 

resiko dalam pengembangan kebutuhan sistem yang sesuai dengan keinginan dari 

klien, pada setiap fase pada metode ini dilakukan pengujian (Perwitasari, dkk, 

2020). Metode ini digunakan karena melibatkan pengguna dalam setiap proses 

dalam Rational Unified Process untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan 

keinginan pengguna. 

Sistem antrian vaksin ini akan dibangun dengan teknologi berbasis website 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor), agar 

memepermudah masyarakat mengakses system dimana pun dan kapan pun tanpa 

harus mengunduh aplikasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan pada 

penelitian ini yaitu bagaimana Sistem Antrian Vaksin Menggunakan Algoritma 

First In First Out berbasis Website. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibangun berfokus pada alur antrian dengan model First In 

First Out 

2. Sistem dibangun berbasis website 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu membangun Sistem Antrian Vaksin 

Menggunakan Algoritma First In First Out Berbasis Website dengan metode 

pengembangan perangkat lunak Rational Unified Process. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran vaksin, 

mendapatkan nomor antrian dan menghindari kerumunan peserta dalam 

pengambilan nomor antrian. 

2. Memudahkan petugas vaksin dan Dinas Kesehatan dalam mengelola 

penyaluran vaksinasi covid-19. 
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