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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah  

Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat kebutuhan akan 

informasi yang cepat, tepat, akurat dan tepat waktu sudah merupakan kebutuhan 

yang tidak ditawar lagi. Begitu juga dengan dunia kesehatan, dalam pengolahan 

data dan layanan informasi dibutuhkannya teknologi untuk mendukung setiap 

prosesnya. 

Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 

pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat diharapkan dapat memberikan 

pelayanan secara optimal.  

Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Payung di Jl. Batin Tikal No.33 

Payung Bangka Selatan merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan di 

daerah kecamatan payung yang memberikan pelayanan disekitarnya. Sistem 

pelayanan  kesehatan rawat jalan pada puskesmas payung masih bersifat manual 

dimana proses input data pasien dan media penyimpanan data-data puskesmas 

masih dicatat menggunakan buku catatan pemeriksaan, antara lain dalam proses 

pendaftaran pasien, pencatatan medis dan pencatatan data obat yang digunakan 

pasien. Dengan proses yang masih manual tersebut menyebabkan proses 

pencarian data yang berkaitan dengan pasien membutuhkan waktu yang relatif 

lama dan pada saat berobat dan proses keluaran laporan rawat jalan pasien 

membutuhkan waktu yang agak lama. 

Sistem informasi yang mendukung peningkatan efisiensi pekerja, waktu dan 

sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas perlu 

dibangun untuk memperoleh kemudahan dan kelancaran dalam memberikan 

pelayanan kesehatan secara maksimal serta mempercepat proses pelayanan 

kesehatan rawat jalan. Sistem aplikasi yang dirancang diharapkan dapat 

mendukung tujuan untuk puskesmas yaitu memberikan hak kepada setiap orang 

untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.  
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Berdasarkan latar belakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Rawat Jalan Dengan Model 

Waterfall Berbasis Desktop (Studi Kasus : Puskesmas Payung)”. 

 

1.1     Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi pendaftaran rawat jalan yang 

terkomputerisasi?. 

2. Bagaimana agar pencarian data pasien dan keterlambatan dalam penyusunan 

laporan dapat teratasi?. 

 

1.2      Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan, maka ada beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Sistem informasi ini hanya menangani rawat jalan khusus untuk pasien BPJS 

meliputi proses pendataan pendaftaran pasien, proses pendataan dokter, proses 

pendataan obat, proses pendataan pasien, proses pengambilan resep , 

pendataan pemeriksaan pasien, data resep obat, dan laporan kunjungan pasien. 

2. Objek penelitian ini dilakukan pada puskesmas payung. 

 

1.3      Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sistem informasi pengolahan data pasien rawat jalan pada 

Puskesmas Payung yang dapat membantu dalam proses pengolahan data, 

pencarian dan pelaporan sehingga lebih efisien. 

2. Membantu kinerja para staf/admin di Puskesmas Payung sehingga mereka 

bisa bekerja lebih cepat dan tepat. 

3. Membantu kelancaran dalam penyusunan laporan mengenai pasien yang 

menjalani rawat jalan. 
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1.4 Sistematika Penelitian 

Dalam penyusunan dan 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 dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung judul, dan 

mendasari pembahasan secara detail. Pada bab ini juga dituliskan 

tentang tool/software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

   

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dalam pengembangan perangkat lunank dan alat bantu 

pengembangan sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan perencanaan dalam pengembangna suatu 

sistem ditempat  istansi 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 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang berisikan 

tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta 

saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian. 

 


