
                       

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Puskesmas Pemali merupakan tempat pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan, yang dipimpin oleh               

dr. Rahmi Fitriastuti yang beralamat  Jl. Dr. Soetomo Airduren, Pemali 

Sungailiat. 

Untuk memudahkan pelayanan yang baik terhadap pasien dalam 

membuat surat keterangan dokter. Namun dalam  membuat surat 

keterangan dokter memiliki kekurangan dalam hal sistem pelayanan yang  

kurang cepat karena masih menggunakan sistem  manual, sehingga  kurang 

efektif  baik dalam hal pelayanan apabila pasien ingin melamar pekerjaan. 

Sehingga di butuhkan suatu sistem terkomputerisasi yang dapat menunjang 

sistem informasi di Puskesmas sehingga tercapainya tujuan suatu puskesmas. 

Oleh sebab itu penulis berupaya merancang sistem yang dapat 

memudahkan  sistem informasi surat keterangan dokter di Puskesmas Pemali 

sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem yang lebih baik. 

 

2. Masalah 

Proses sistem informasi yang dilakukan di Puskesmas Pemali masih 

memiliki masalah-masalah dalam informasi,  dimana  masih menggunakan 

sistem manual dalam pelaksanaannya  sehingga masih banyak permasalahan 

yang ditemukan  dalam pengolaan data sehingga memperlambat pelayanan 

terhadap pasien, kurangnya  ketelitian dalam pencatatan data pemohon. 

Tujuan  penulisan ini agar dapat menghasilkan suatu sistem  yang 

lebih baik  dalam sistem informasi surat keterangan dokter di Puskesmas 

Pemali. Sehingga mempermudah  pelayanan terhadap pemohon, sehingga 

lebih mempercepat pekerjaan dalam menggunakan sistem informasi. 
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3.  Tujuan Penulisan  

Tujuan  penulisan ini agar dapat menghasilkan suatu sistem  yang 

lebih baik  dalam Sistem Informasi Surat Keterangan Dokter di Puskesmas 

Pemali. Sehingga mempermudah  pelayanan terhadap Pemohon dalam 

pembuatan Surat Keterangan Dokter. 

Agar dapat mengatasi masalah yang sering ditemui pada sistem yang 

sedang berjalan maka  dengan sistem terkomputerisasi di harapkan dapat 

mengontrol  proses Informasi Surat Keterangan Dokter agar lebih efektif dan 

akurat. Memudahkan dalam penulisan laporan dan menghindari terjadinya 

duplikasi data pemohon.  

 

4. Ruang lingkup / Batasan masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada 

masalah yang hanya berkaitan pada sistem informasi surat keterangan dokter 

di Puskesmas Pemali. Ruang lingkup dalam penulisan perancangan sistem ini 

hanya pada beberapa proses yang menyangkut pendaftaran pasien, 

pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium, cetak SKD, laporan tugas TU 

dan bagian laboratorium.  

 

5. Metode Penelitian 

Dalam memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian                

di Puskemas Pemali, penulis melakukan  beberapa metode antara lain : 

a. Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Yakni dengan melakukan Tanya jawab antara penulis dengan 

pegawai Puskesmas Pemali  untuk  memperoleh data yang di 

butuhkan.  

2) Observasi 

Penulis  datang langsung ke Puskesmas Pemali  untuk 

mengamati  sistem informasi surat keterangan dokter yang 

dilakukan Puskesmas Pemali sehari – hari. 
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3) Kepustakaan  

Penulis mempelajari dan mengumpulkan materi- materi yang di 

gunakan sebagai petunjuk  dalam penulisan Kuliah Kerja Praktek 

(KKP).  

 

6. Sistematika Penulisan 

Sesuai  ruang lingkup  pembahasan tugas Kuliah Kerja Praktek (KKP) 

agar mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat  mengenai informasi 

penjualan tunai dengan sistematika sebagai berikut:  

 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dalam 

pengumpulan data,dan sistematika penulisan. 

 BAB II : ORGANISASI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat 

Puskesmas Pemali , struktur organisasi, serta tugas dan tanggung 

jawab. 

    BAB III : INFRASTRUKTUR 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai konfigurasi 

software dan hardware yang digunakan untuk mengolah data, dan 

membuat laporan-laporan yang ada di Puskesmas Pemali. 

BAB IV  : STUDY KASUS 

Bab ini menjelaskan tentang tugas spesifik (kasus dan 

penyelesaiannya) meliputi : Proses bisnis, Activity Diagram, Sistem 

Usulan dengan Usecase Diagram dan Deskripsi Diagram, 

Rancangan basis data. 

 

 BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang di berikan oleh 

penulis. 
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