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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Rumah sakit jiwa adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan 

di bidang kesehatan jiwa masyarakat meliputi usaha-usaha pencegahan, 

pengobatan dan pemulihan serta rehabilitasi. 

Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) adalah salah satu unit di Rumah 

Sakit yang harus dapat memberikan pelayanan darurat kepada masyarakat 

yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan, sesuai dengan 

standar. Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang mana penderita 

memerlukan pemeriksaan medis segera, apabila tidak dilakukan akan 

berakibat fatal bagi penderita. Ruang IGD, selain sebagai area klinis, IGD 

juga dapat berfungsi sebagai: kegiatan ajar mengajar, penelitian / riset dan 

administrasi. 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 

sistem informasi yang utuh kebagian-bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahannya, kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikan. 

Perancangan merupakan kegiatan untuk membentuk membuat sketsa 

struktur kegiatan atau pekerjaan dari suatu analisis kedalam suatu 

perencanaan untuk dapat diterapkan dalam suatu bentuk nyata 

(Jogiyanto,2008,P62). 

Menurut Indrajani (2011:48) dalam buku  Bedah Kilat 1 Jam 

Pengantar dan Sistem Basis Data. menyatakan bahwa sistem adalah sebagai 

sekelompok elemen yang saling berhubungan atau berintraksi hingga 

membentuk satu kesatuan. 

Informasi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Suatu 

sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadikan sistem yang 
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tidak akan berkembang. Definisi informasi secara umum yang dimanfaatkan 

sebagai sistem informasi, didefinisikan sebagai berikut: Informasi adalah 

data yang telah diproses menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerima 

dan mempunyai nilai yang nyata atau bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan saat ini atau mendatang. 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengelohan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 

(Jogiyanto,2008:11). 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah 

satu instansi pelayanan khusus satu-satunya di provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang menangani masalah kesehatan jiwa, membutuhkan 

keberadaan sistem informasi  yang akurat dan andal, serta cukup memadai 

untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien dan serta  lingkungan 

yang terkait lainnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu luas, tentunya 

banyak sekali yang permasalahan kompleks yang terjadi dalam proses 

pelayanan dirumah sakit. Banyaknya variabel dirumah sakit turut 

menentukan kecepatan arus informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan 

lingkungan rumah sakit. 

Pengolahan data di Rumah Sakit Jiwa Daerah Kepulauan Bangka 

Belitung khususnya di ruangan IGD, masih menggunakan proses 

tradisional, hal ini dapat dilihat dari proses kerja yang dilakukan perawat, 

yang secara kasat mata sistem perekaman data pasien   masih bersifat fisik 

(tulis tangan). Dengan begitu, resiko-resiko yang  muncul dari sistem 

manual seperti ini adalah dokumentasi / pengarsipan yang tidak lengkap dan 

akurat sehingga menimbulkan duplikasi data, hal ini terjadi ketika pasien 

lama mendaftar untuk diperiksa dan perawat tidak memiliki   data rekam 

medik pasien, tentunya harus dibuatkan lagi kartu pasien. Sehingga pasien 

tersebut bisa mempunyai dua ID. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa 

dengan dukungan teknologi informasi yang ada sekarang ini, dengan 
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menggunakan sebuah aplikasi tertentu dalam proses input dan pembuatan 

output nya akan lebih mudah bila dibandingkan dengan sistem fisik (tulis 

tangan). Selain lebih cepat dan mudah, pengolahan data juga lebih akurat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memecahkan 

masalah-masalah yang ada, penulis mengambil judul penelitian  “ 

ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN 

PASIEN PADA INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) DI RUMAH 

SAKIT JIWA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG “. 

 

1.2  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disimpulkan bahwa 

permasalahan utama yang menjadi kendala pada ruangan IGD Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah duplikasi data, selain itu 

pendokumentasian / pengarsipan yang tidak lengkap  membuat informasi 

yang dibutuhkan tidak akurat. 

 

1.3 Tujuan Penenelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat 

mengurangi duplikasi data dan agar pendokumentasian / pengarsipan lebih 

baik dan tertata rapi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dapat mempermudah perawat 

dalam melakukan tugasnya, pekerjaan yang dilakukannya pun bisa lebih 

efektif dan efisien.  

 

1.4     Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang, masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang 

digunakan dan sesuai dengan kebutuhan. 
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3. Bab III Tinjauan Organisasi 

Berisi mengenai uraian singkat sejarah organisasi, visi dan misi, 

struktur organisasi, dan fungsi unit organisasi. 

 

4. Bab IV Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi hasil analisa dari proses bisnis yang berjalan, pendefinisian 

kebutuhan, analisis sistem baru beserta pemodelannya.  

 

5. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai 

hasil penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


