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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kemajuan teknologi berdampak pula pada pusat kesehatan masyarakat. 

Pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu instansi yang bergerak dibidang 

kesehatan masyarakat. Rumah Sakit sebagai penanggung jawab penyelenggara 

upaya kesehatan. Pengolahan data rawat inap pada Rumah Sakit merupakan salah 

satu komponen yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan 

terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Pihak Rumah Sakit merasakan akan 

pentingnya sarana teknologi informasi khususnya dalam pengolahan data pasien 

serta pembuatan laporan - laporan yang sebelumnya memerlukan waktu dan 

proses lebih lama. Salah satu sistem informasi  yang merupakan alternatif bagi 

Rumah Sakit dalam mendapatkan informasi yang diperlukan yaitu sistem 

informasi pengolahan data pasien rawat inap.  

 Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur 

organisasi yang ada pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi 

pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi 

ini dapat mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit dan dapat 

mengefesiensikan waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan data pasien rawat 

inap. Laporan yang dihasilkan dari sistem informasi ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh persepsi pasien tentang kualitas pelayanan Rumah Sakit. 

Berdasarkan hal itu penulis di sini mengambil masalah di bagian rawat inap. 

Dengan ini di harapkan dapat membantu Rumah Sakit untuk meningkatkan 

efektivitas kinerjanya serta untuk penyajian informasi yang lebih cepat dan akurat. 

 Sehubungan  dengan uraian di atas penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah pengolahan data pasien rawat inap dan mengambil 
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judul  “ SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PASIEN RAWAT INAP 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang diatas, masalah-masalah yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Proses pengolahan data pasien rawat inap yang masih menggunakan cara 

manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. 

b. Pegawai bagian rawat inap harus mencari kembali satu persatu berkas rekam 

medis yang akan digunakan untuk membuat laporan rawat inap. 

c. Lamanya waktu bagi pegawai bagian rawat inap untuk melakukan proses 

pengolahan data pasien rawat inap. 

 

1.3   Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang akan dikaji dalam pembangunan sistem informasi 

pengolahan data pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat, 

yaitu : 

a. Sistem informasi ini tidak membahas proses kerjasama rumah sakit dengan 

asuransi kesehatan atau perusahaan yang memberikan tanggungan layanan 

kesehatan kepada karyawannya. Sistem informasi ini juga tidak membahas 

proses klaim biaya tagihan kepada pihak asuransi atau perusahaan.  

b. Proses rawat inap hanya berisi tentang mengentri dokter, mengentri  obat, 

mengentri  biaya, mengentri kamar, mencetak kartu pasien, mengentri buku 

registrasi, mengentri surat persetujuan rawat inap, mengentri surat 

persetujuan tindakan medis, mengentri rekam medis, mencetak resep, 

mencetak resume, mengentri rincian biaya perawatan rawat inap, mencetak 

kwitansi rawat inap, mencetak kwitansi obat. 

c. Laporan yang dihasilkan berisi tentang jumlah pasien rawat inap yang keluar 

dari Rumah Sakit. 
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d. Sistem ini hanya menangani proses rawat inap dari pasien yang datang 

melalui IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan digunakan hanya untuk pegawai 

di bagian rawat inap. 

 

1.4   Metode Penelitian 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data 

tentang pengolahan data pasien rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Sungailiat adalah sebagai berikut : 

a. Analisa Masalah dan Studi Kelayakan 

  Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan data atau materi 

perancangan dengan cara di bawah ini : 

1) Tinjauan Lapangan 

 Penulis mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian pada RSUD Sungailiat. Tinjauan lapangan dilakukan dengan 3 

cara, yaitu : 

a) Observasi (pengamatan) 

Dengan cara melihat secara langsung terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengolahan data pasien rawat inap pada RSUD Sungailiat. 

Berkenaan dengan proses pengolahan yang mempelajari bentuk – 

bentuk dokumen yang digunakan serta laporan yang dihasilkan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

b) Wawancara (interview) 

Melalui wawancara langsung dengan pegawai bagian 

perencanaan serta mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang terkait 

dengan alur permasalahan pengolahan data pasien rawat inap pada 

RSUD Sungailiat.  

c) Penelitian Kepustakaan 

Penulis menggunakan berbagai sumber bacaan, baik dari buku – 

buku ilmiah, hasil pencarian di internet, catatan sewaktu kuliah, dan 

diktat – diktat yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. 
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b. Analisa Sistem 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dilakukan oleh sistem yang ada. 

2) Spesifikasi sistem, yaitu melakukan spesifikasi masukan yang ada, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 

 

Produk – produk yang dihasilkan dari tahap ini adalah berupa model dari 

sistem yang ada, sedangkan alat – alat yang digunakan antara lain, yaitu : 

1) Activity diagram sistem berjalan, digunakan untuk memodelkan alur kerja 

atau waterflow sebuah proses bisnis dan urutan serangkaian aktivitas di 

dalam suatu proses bisnis. 

2) Usecase diagram  sistem usulan, digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara usecase dengan aktor tanpa mendeskripsikan bagaimana 

aktivitas – aktivitas tersebut diimplementasikan. 

3) Deskripsi usecase, digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dasar (basic 

function) dari sistem, apa yang dapat dilakukan oleh user dan bagaimana 

sistem merespon. 

 

c. Rancangan Sistem 

 Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

yang ada dan model sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan 

database dan spesifikasi program. 

 Alat – alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem informasi ini 

antara lai sebagai berikut : 

1) ERD (Entity Relationship Diagram) 

 ERD digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang terjadi antara 

satu atau lebih komponen sistem. 
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2) LRS (Logical Record Structure) 

 LRS terdiri dari link – link (hubungan) di antara tipe record. Link ini 

menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Spesifikasi Basis Data 

 Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada LRS secara  detail. 

4) Sequence Diagram 

 Menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. 

Urutan waktu yang dimaksud adalah urutan kejadian yang dilakukan oleh 

seorang aktor dalam menjalankan suatu sistem. 

 

1.5   Tujuan Penelitian 

Tujuan mengadakan penelitian di RSUD Sungailiat adalah untuk 

mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan perancangan sistem 

pengolahan data pasien rawat inap. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut :  

a. Untuk menghasilkan suatu sistem informasi pengolahan data pasien rawat 

inap berbasis komputer yang cepat dan akurat di RSUD Sungailiat. 

b. Mempercepat pembuatan laporan data pasien rawat inap agar memudahkan 

bagian rawat inap dalam mengetahui data pasien rawat inap.  

c. Untuk menghasilkan arsip pendataan pasien berbentuk file sehingga mudah 

untuk diteliti dan diperbaharui setiap terjadi perubahan dan mempermudah 

proses rawat inap.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang harus dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Penulis untuk menambah wawasan pengetahuan yang diperoleh selama 

di bangku kuliah serta mendewasakan pola pikir untuk melaksanakan 

penelaajan dan memecahkan masalah yang ada di dalam perusahaan atau 

instansi. 
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b. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat, diharapkan dapat mempermudah 

pegawai maupun pihak yang membutuhkan khususnya bagian perencanaan 

dalam membantu pekerjaan dan mendapatkan data serta informasi yang 

dibutuhkan. 

c. Bagi Masyarakat, Sebagai bahan informasi dan referensi kepada masyarakat 

atau peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian sejenis. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum mengenai isi 

dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan memudahkan pembaca dalam 

mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini 

merupakan sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini telah diuraikan tentang penjelasan umum dari permasalahan 

yang dibahas berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori 

dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu 

atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang software yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

BAB III   PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi antara lain : Ruang lingkup (scope) proyek, tujuan proyek, 

faktor penentu keberhasilan, project execution plan, identifikasi stakeholder, 

identifikasi deliverables, penjadwalan proyek, work breakdown, structure (WBS), 
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gantt chart, rencana anggaran biaya (RAB), responsibility assigment matrix 

(RAM), analisa resiko (project risk), dan rencana rapat (meeting plan). 

 

BAB IV   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil, struktur organisasi visi, misi, 

tujuan dan uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan tugas dan tanggung 

jawab dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat. Analisis masalah sistem yang 

berjalan, analisis hasil solusi, dan analisis kebutuhan sistem usulan. 

BAB V   PENUTUP 

Dalam bab ini dapat diuraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai 

skripsi ini. Kesimpulan adalah mengemukakan kembali masalah penelitian 

kemudian menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik 

kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan 

(diimplementasikan). Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


