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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan status kesehatan masyarakat yang optimal, 

salah satu diantaranya ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Upaya 

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

berkualitas, diantaranya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan 

yang dasar. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pemangunan  

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orng yang 

bertempat tinggal diwilayah jebus agar terwujudnya derajat kesehatan yang 

setingi-tingginya. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan yang 

berkualitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan kerja puskesmas. Dalam 

upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik ditingkat 

puskesmas pada khususnya. Maka diperlukan sebuah konsepatau sistem yang 

lebih baik lagi yang akan digunakan, sehingga nantinya dapat terwujud suatu 

pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien serta dapat 

meningkatka kinerja dari puskesma itu sendiri. Salah satu contohnya adalah 

penggunaan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi pada puskesmas. 

dengan penggunaan sistem komputerisasi, diharapakan dapat meningkatkan 

kualitas adminitrasi puskesmas. 

Di puskesmas Jebus beberapa bagian rawat jalan menangani poli umum, 

poli anak, dan poli ibu hamil. Dalam puskesmas ada beberapa untuk rawat 

jalan yang telah dibuat oleh struktur puskesmas dan masih banyak lagi bagian 

lainnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan dipukesmas Jebus, bahwa 

puskesmas jebus ini tiap harinya melayani puluhan masyarakat. Saat ini sistem 

pengolah data dengan menggunakan sistem manual, maka muncul berbagai 

permasalahan dalam mengolah data (data pendaftaran, data pemeriksaan, dan 

data pembayaran) dan lambatnya dalam proses data tersebut. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka sistem mengolah data tersebut yang ada di Jebus ini 

harus diperbarui sesuai dengan sistemnya agar masalah-masalah yang muncul 
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dalam pengolah data tersebut bisa teratasi dalam sistem data tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memberi judul: “SISTEM 

INFORMASI RAWAT JALAN DI PUSKESMAS JEBUS BANGKA 

BARAT BERBASIS DEKSTOP” 

 

1.2 Rumusan masalah  

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi rawat jalan di 

puskesmas Jebus ? 

2. Bagaimana membantu pekerjaan bagian rawat jalan agar lebih cepat dan 

efisien ? 

3. Bagaimana membuat laporan data pasien agar mempermudah karyawan 

puskesmas ? 

 

  1.3 Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelsan diatas, maka 

batasan masalah maka batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

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

pengolahan data sampai pembuatan laporan. 

3. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Sofware VB.Net 2008 dan 

menggunakan DBMS Access 2010. 

4. Sistem rawat jalan ini hanya membahas pasien umum tidak untuk BPJS 

dan asuransi-asuransi yang lain 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
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1.4.1 Tujuan Penelitian  

 Adapun Tujuan dari penulisan Skripsi ini sebagai berikut: 

1. Membantu bagian Rawat Jalan meningkatkan efektivitas dalam 

melakukan pengolahan data dengan memperkecil kesalahan yang akan 

terjadi. 

2. Agar keamanan informasi dapat terjaga dan data yang dihasilkan lebih 

akurat dan cepat. 

3. Membangun sebuah aplikasisistem informasi Rawat Jalan puskesmas 

jebus. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dari sistem informasi rawat jalan puskesmas Jebus 

berbasis dekstop ini adalah: 

1. Dengan adanya sistem ini maka pelyanan terhadap pasien akan lebih cepat. 

2. Memberi informasi yang lebih efektif dan akurat dengan terkomputerisasi. 

3. Dapat menghasilkan laporan pengolahan data pasien secara rinci dan 

cepat kepada kepala puskesmas Jebus. 

 

1.6  Sistemtika Penulisan  

  Agar Laporan lebih terarah, maka dengan sebisa mungkin penulis 

berusaha untuk menyusun laporan ini secara sistematis, sehingga diharapkan 

tahap-tahap pembahasannya akan jelas berkaitan antara bab satu dengan bab 

lainnya. 

   Untuk mencapai maksud tersebut, maka penulis akan memecahkan 

kedalam beberapa bab yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN  

  Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yang terjadi di 

Puskesmas Jebus, rumusan masalah, ruang lingkup/batasan masalah yang 

ditetapkan, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan 

 

BAB II  LANDSAN TEORI 

 Bab landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasar pembahasan secara mendetail. Pada bab 

ini juga ditulis seara mendetail tentang tools/sofware  (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian pada bab 

ini sesuai dengan topik skripsi yang diambil penulis, sumber landasan 

teori/referensi yang digunakan. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab metodologi penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembanagan perangkat lunak, metodologi penelitian, dan tools. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

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

analisa kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tenteng kesimpulan yang didapat dari 

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

kiranya dapat bermanfaat. 

 


