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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi sistem informasi merupakan salah satu teknologi sistem yang

berkembang. Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat

kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat

mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang

bermutu dan mudah didapatkan tiap saat. Salah satu wujud nyata penyediaan

layanan publik di bidang kesehatan adalah adanya puskesmas. Tujuan utama dari

adanya puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun

dengan biaya yang relatif terjangkau untuk masyarakat setempat.Puskesmas

Lubuk Besar ini terdapat beberapa bagian–bagian antara lain dari proses

pendaftaran, berobat, dan pembayaran. Di Puskesmas Lubuk Besar beberapa

bagian rawat jalan menangani poli umum, poli anak, dan poli ibu hamil. Dalam

puskesmas ada beberapa untuk rawat jalan yang telah di buat oleh struktur

puskesmas dan masih banyak lagi bagian lainnya. Berdasarkan observasi yang

dilakukan dipuskesmas Lubuk Besar, bahwa puskesmas Lubuk Besar ini tiap

harinya melayani puluhan masyarakat. Saat ini sistem mengelolah data dengan

menggunakan sistem manual, maka muncul berbagai permasalahan dalam

mengelolah data  ( data pendaftaran, data pemeriksaan, dan data pembayaran) dan

lambatnya dalam proses data tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka

sistem mengelolah data tersebut yang ada di Lubuk Besar ini harus perbaharui

sesuai dengan sistemnya agar masalah – masalah yang muncul dalam pengelolah

data tersebut bisa dapat teratasi dalam sistem data tersebut. Berdasarkan latar

belakang diatas penulisan memberi judul: “RANCANG BANGUN SISTEM

INFORMASI RAWAT JALAN DI PUSKESMAS LUBUK BESAR

KAB.BANGKA TENGAH”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari batasan masalah yang telah dijelaskan diatas,

maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisa dan merancang Sistem Informasi rawat jalan pasien

di Puskesmas Lubuk Besar.

2. Sistem informasi rekam medis pasien rawat jalan masih bersifat manual

3. Bagaimana membuat laporan data pasien agar mempermudah karyawan

puskesmas.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada

penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem ini meliputi proses pendataan pasien, proses pendataan dokter, proses

pendataan obat, proses registrasi pasien (pendaftaran), proses pemeriksaan

pasien, proses pembuatan resep, proses pembayaran, proses pembuatan

laporan rawat jalan.

2. Dengan dibangunnya sistem baru diharapkan akan membantu dalam

pengelolahan data sampai pembuatan laporan.

3. Pembuatan Aplikasi menggunakan Software VB.Net 2008 dengan

menggunakan DBMS Access 2010.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1. Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan model Waterfall yang terdiri dari 5 tahap, yaitu :Analisis, Desain,

Pengkodean, Pengujian, dan tahap pendukung(Support).

1.4.2. MetodePenelitian

Penulis menggunakan metode Berorientasi Objek (Object Berorientasi)

dalam penelitian ini.
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1.4.3 Tools/Alat Bantu

Dalam merancang sistem pada penelitian ini penulis menggunakan Tools

UML (Unified Modeling Language).Penulis menggunakan 7 Diagram dalam

Tools UML (Unified Modeling Language), yaitu :Activity Diagram, Class

Diagram, Component Diagram, Package Diagram, Deployment Diagram, Use

Case Diagram, Sequence Diagram,serta dalam perancangan basis data penulis

membuat ERD (Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS

(Logical Record Structure), Tabel, Rancangan Layar, Analisa Dokumen

Masukkan, Analisa Dokumen Keluaran, Rancangan Dokumen Masukkan Dan

Rancangan Dokumen Keluaran.

1.5 Tujuan dan Manfaat

1.5.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan ilmu yang telah kami pelajari selama di kampus

STMIK Atma Luhur

2. Membangun sebuah aplikasi sistem informasi Rawat Jalan Puskesmas

di Lubuk Besar

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana

1.5.2 Manfaat

a. Untuk meningkatkan sistem yang ada sekarang ini dengan menerapkan

daya komputer sebagai sarana pengelolahan data.

b. Untuk memberikan kemudahan pengelolahan data pasien di puskesmas

Lubuk Besar.

c. Dapat mengahasilkan laporan pengelolahan data pasien secara rinci dan

cepat kepada Kepala Puskesmas Lubuk Besar.
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1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan perancangan  ini terdiri dari  beberapa Bab, Dengan

mencangkup keseluruhan bab berisi tentang usulan pemecahan masalah secara

berurutan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, ruang lingkup/batasan masalah,

tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari konsep dasar sistem

informasi, analisa sistem, perancangan sistem, konsep dasar

berorientasi obyek (object oriental), analisa dan perancangan

berorientasi obyek serta teori-teori pendukung lainnya yang

berkaitan dengan sistem yang akan dibahas. Serta pemahaman

tentang bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa

yang harus dilakukan oleh sistem.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang

digunakan model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian

dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan

sistem.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan perencanaan dalam pengembangan suatu

sistem ditempat instansi untuk mempermudah proses rancang

bangun rawat jalan sampai pembuatan laporan kwitansi. Dalam bab

ini ada beberapa uraian yaitu : Proses Bisnis, Activity Diagram,

Analisa Keluaran, Analisa Masukan,  Identifikasi Kebutuhan, Use

Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD ( Entity Relationship).
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BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari

pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran dari penulis

yang kiranya dapat bermanfaat.


