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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Saat ini komputer hampir dapat dijumpai di setiap kantor  pemerintah, 

perusahaan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bahkan rumah tangga. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat di abad ke-

21 ini telah membawa konsekuensi perubahan yang sangat signifikan disegala 

sektor termasuk disektor pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas. Di era 

globalisasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga pelayanan kesehatan 

seperti puskesmas agar pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. komputer dirasa 

memiliki banyak  keunggulan karena dapat di program sehingga dapat disesuaikan 

dengan keinginan atau kebutuhan pemakai (user).  

Rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan 

pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainya, 

tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. 

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

dengan biaya yang dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. 

 Sama halnya seperti yang terjadi di Puskesmas Pasir Putih yang bergerak 

dalam bidang kesehatan. Puskesmas Pasir Putih merupakan salah satu pelayanan 

kesehatan. Dalam proses pendaftaran dan pengolahan pendataan  data pasien pada 

puskemas tersebut masih berupa data yang dikerjakan secara manual, dimana 

data-data disimpan dalam bentuk buku. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya 

efisiensi kerja dan hasil laporan yang dikerjakan sering tidak akurat. Petugas 

puskesmas sering mengalami kesulitan untuk mengetahui data pasien. Oleh 

karena itu untuk menanganangi hal tersebut maka dibuat suatu Analisa dan 

Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Rawat Jalan Pada Puskesmas Pasir 

Putih. 
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 Dengan adanya sistem tersebut maka diharapkanakan membantu kerja 

petugas yang ingin melakukan proses pendaftaran data pasien pada puskesmas 

tersebut. Selain digunakan sebagai sarana dan prasarana proses pendaftran data 

pasien tersebut. 

 

1.2 Masalah 

Adapun masalah dari penulis laporan ini yaitu : 

a. Proses pendaftaran pasien 

b. Proses pasien berobat  

c. Proses rujukan Pasien 

d. Proses pembuatan laporan kunjungan 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis laporan kuliah praktek ini adalah : 

a. Memberikan kemudahan pada staf pendaftaran pasien dalam registra 

kunjungan pasien rawat jalan serta mempermudah dalam pembuatan 

laporan. 

b. Memberikan kemudahan pada pihak puskesmas dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan puskesmas serta mempermudah dalam mengambil 

keputusan manajerial. 

c. Untuk mengetahui sistem informasi yang sedang berjalan di 

Puskesmas Pasir Putih. 

 

1.4 Sistematika Penulis 

Agar penyusunan laporan kerja praktek (KP) ini telah terarah, maka 

penyusun laporan praktek (KP) ini disusun dalam bab per bab dan setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai fakta – 

fakta yang diperoleh dari hasil penulis, serta menentukan sasaran yang 

ingin dicapai dari hasil penulis, yang disajikan dalam bentuk latar 

belakang, masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika 

penulisan laporan KP 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Konsep Sistem Informasi, 

Analisa dan perancangan Sistem Berorientasi Obyek UML, Teori 

Pendukung Sesuai dengan tema atau judul perancangan system. 

BAB III : TINJAUAN ORAGANISASI 

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, kegiatan perusahaan, 

struktur organisasi yang ada perusahaan, tugas dan tanggungjawab yang 

terkaitan dengan bidang kajian. 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini secara umum menguraikan tentang proses bisnis, activity 

diagram, analisa keluaran, use case diagram, deskripsi use case, ERD 

(Entity Relationship Diagaram), tranformasi ERD ke LRS, LRS (Logical 

Record Structure), tabel, dan spesifikasi basis data. 

BAB V : KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan tentang apa yang  telah 

dilakukan selama KP pada Puskesmas Pasir Putih serta memberikan saran-

saran untuk perbaikan sistem sehingga lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

  


