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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Mahmoedin (2010:2), Pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebgai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang lain yang 

disediakan oleh perusahaan memberi pelayan yang dimaksud untuk memecahkan 

permasalahan atau pelanggan.
[1] 

Menurut Perda Provinsi Jateng (2011), keperawatan kesehatan perorangan 

yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di 

ruang inap pada sarana kesehatan.
[2] 

Pelayanan pasien rawat jalan di Puskesmas Desa Perlang masih dilakukan 

dengan cara manual, meliputi kegiatan pencatatan data identitas pasien, pencarian 

data rekam medis pasien, pencarian kartu pasien maupun pembuatan laporan 

bulanan untuk mengetahui jumlah pengunjung di Puskesmas tersebut. Hal ini 

justru akan memperlambat dan mempersulit tugas para pegawainya, sehingga 

mengakibatkan lamanya pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan. Maka dengan 

adanya sistem informasi ini diharapkan hal yang demikian tidak terjadi lagi. 

Karena pencatatan dan pencarian data akan dilakukan secara cepat dengan 

komputer. Biasanya tempat pendaftaran pasien di Puskesmas dilakukan melalui 

satu loket saja. Sebagai pelayanan pendaftaran yang pertama kali diterima oleh 

pasien, maka mutu pelayanan dapat  

dinilai dari sini yakni mutu pelayanan pendaftaran yang meliputi kecepatan, 

kelengkapan, ketepatan, dan kejelasan informasi serta kenyamanan ruang tunggu 

dan lain–lain.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud mengangkat masalah 

tersebut sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir dengan berjudul “Sistem 

Informasi Pelayanan Rawat Jalan Pada Puskesmas Desa Perlang Berbasis 

Desktop”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pelayanan rawat jalan pasien? 

2. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem informasi pelayanan berbasis 

    desktop guna membantu pegawai puskesmas dalam melakukan pelayanan 

    pasien? 

3. Bagaimana pasien bisa dengan mudah melakukan pendaftaran tanpa harus 

    menunggu lama ? 

4. Bagaimana pembuatan laporan bulanan kunjungan pasien dapat dicari sesuai 

    dengan kebutuhan pegawai? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membatasi masalah atau ruang lingkup 

penulisan pada hal-hal yang mengenai :  

1. Pendataan dokter. 

2. Pengisian data obat(resep) 

3. Pembuatan dan pencetakan rekam medis  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dicantumkan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem informasi untuk 

memudahkan bagi puskesmas Desa Perlang dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. 

Manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 

1. Bagi penulis 

    Dapat menambah wawasan dalam menganalisa sistem. 

2. Bagi puskesmas 

    Memberikan solusi bagi puskesmas dalam membangun sebuah sistem yang  

    terkomputerisasi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini disusun dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar dan menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini telah diuraikan tentang penjelasan umum dari 

permasalahan yang dibahas berkaitan dengan penyusunan skripsi yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode 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 tools (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELETIAN 

Bab metodologi penelitian ini menjelaksan tentang 3 bagian utama 

yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan 

tools (alat bantu dalam analisis dan merancang sistem informasi) pada 

Puskesmas Desa Perlang. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini dibahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas, dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem dan proses 

pembuatan aplikasi yang meliputi Proses Bisnis, Activity Diagram, 

Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use 

Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD (Entity Relationship 

Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record 

Struktur), Tabel, dan Spesifikasi Basis Data. 



 

4 
 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan dari hasil selama menganalisa sistem dan saran-

saran sebagai ilmu pengetahuan mengenai sistem yang akan dibangun. 


