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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Didalam kehidupan sehari-hari kesehatan adalah faktor yang sangat penting 

untuk diperhatikan dan dijaga. Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, empat tahun kedepan  ada sejumlah 

indikator pembangunan kesehatan yang hendak dicapai pada tahun 2014 yaitu 

meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun (2008) menjadi 72,0. Menurunnya 

angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 (2008) menjadi 

118. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 (2008) 

menjadi 24 dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) 

pada anak balita dari 18,4% menjadi lebih kecil dari 15%. 

Untuk mengatur keberhasilan pembangunan kesehatan yang ditargetkan dalam 

RPJMN 2010-2014, Kementrian Kesehatan telah merumuskan visi, misi dan strategi 

pembangunan kesehatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan antisipasi 

perkembangan zaman kedepan, dengan visi: “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan 

Berkeadilan”, yang mana misi untuk mencapai visi ini adalah  

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat , melalui pemberdayaan masyarakat, 

termasuk swasta dan masyarakat madani. 

b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan 

yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. 

c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. 

d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 

 

Strategi kementrian untuk mencapai visi dan misi tersebut dengan cara: 

a. Meningkatkan perberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat  madani dalam   

pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.  
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b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan 

berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan 

preventif. 

c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan , terutama untuk mewujudkan 

jaminan sosial kesehatan nasional. 

d. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata 

dan bermutu. 

e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat 

kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan 

farmasi, alat kesehatan dan makanan. 

f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan 

berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang 

bertanggungjawab. 

Dengan berkembangnya Teknologi Informasi merupakan salah satu kebutuhan 

didalam suatu instansi , perusahaan, organisasi, lembaga serta lingkungan yang 

berada diluar sistem. Informasi dianggap sangat penting karena dengan adanya 

informasi dapat menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian dan resiko 

kegagalan serta dapat membantu para pemimpin dalam mengambil suatu kesimpulan 

dan keputusan yang efektif dan efisien. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, 

maka instansi pemerintahan dituntut untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan 

efisien agar dapat mengikuti perkembangan teknologi kedepannya. Dengan kemajuan 

teknologi informasi yang sangat pesat merupakan salah satu motivasi utama yang 

membawa suatu persaingan, sehingga timbul suatu permasalahan yang sangat rumit. 

Agar dapat bergerak mengikuti perkembangan ekonomi dalam meningkatkan operasi 

instansi. Oleh karena itu, manajemen membutuhkan informasi dalam melaksanakan 

tanggung  jawab. Perencanaan, pengendalian dan penyajian informasi tersebut bisa 

diperoleh dalam laporan yang disajikan secara wajar dan akurat. 
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Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa sistem informasi 

penerimaan pasien ini sangat diperlukan untuk suatu instansi atau perusahaan 

khususnya di Puskesmas Baturusa. Dalam hal ini untuk penerimaan pasien di 

Puskesmas Baturusa sudah terkomputerisasi dengan baik dan dapat menunjang 

kinerja dan juga produktifitas pada Puskesmas Baturusa. Untuk itu penulis dalam 

melakukan penelitian untuk penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek di Puskesmas 

Baturusa mengambil judul “ Sistem Informasi Penerimaan Pasien Pada 

Puskesmas Baturusa” . 

   

2. Masalah 

Dari pengamatan pelaksanaan riset, sistem penerimaan pasien pada puskesmas 

baturusa ini sudah tergolong baik karena sebelumnya memang sudah mengggunakan 

sistem yang terkomputerisasi dalam hal penerimaan pasien. Namun pada 3 bulan 

terakhir ini aplikasi yang biasa dipakai untuk sistem penerimaan pasien yakni simpus 

tidak dapat dioperasikan karena adanya gangguan pada jaringan. Dan saat ini kembali 

lagi melakukan penerimaan pasien secara manual yang memperlambat sistem 

penerimaan pasien artinya dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama. 

 

3. Tujuan penulisan  

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, dapat dirumuskan beberapa tujuan 

yang ingin dicapai, antara lain: 

a. Mempermudah dan mempercepat sistem penerimaan pasien pada Puskesmas 

Baturusa. 

b. Mengontrol sistem informasi penerimaan pasien pada Puskesmas Baturusa. 

c. Membangun aplikasi yang sesuai guna mendukung kemajuan, yang dapat 

mempermudah dalam membuat dokumentasi Sistem Informasi penerimaan 

pasien pada Puskesmas Baturusa. 
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4. Batasan Permasalahan 

Sehubungan dengan judul Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini, maka ruang lingkup 

yang akan kami terapkan kedalam sistem yang  terkomputerisasi yaitu penerimaan 

pasien yang hanya mencakup pada sistem penerimaan pasien yang mana mulai dari 

proses pendaftaran pasien, proses konsultasi pasien dan juga proses penebusan resep 

beserta pembayaran kwitansi yang sudah diterima oleh pasien tersebut. 

Adapun batasan-batasannya sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data pasien  

b. Penerimaan data-data berdasarkan proses konsultasi untuk menentukan resep 

yang akan diterima pasien 

c. Pengambilan resep dan pembayaran biaya administrasi. 

 

5. Metode Penelitian  

Dalam rangka penulisan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini penulis melakukan 

pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dari sistem 

yang sedang berjalan, adapun metode pendekatan yang digunakan adalah : 

a. Studi Lapangan 

1) Wawancara 

Melakukan wawancara pada pihak yang berkenan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan mungkin lepas dari pengamatan, terutama menyangkut hal-

hal yang tidak rutin yang lebih banyak menyangkut pertimbangan dan 

kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah proses yang 

ada. 

2) Studi Kasus 

Dalam penulisan ini penulis juga mempelajari dan mengumpulkan 

bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku atau sumber lain 

seperti catatan kuliah yang berhubungan dengan topik yang ada dalam 

laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini. 
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3) Observasi 

Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung terhadap kerja 

rutin sehari-hari yang dilakukan pada bagian administrasi serta 

mempelajari bentuk dokumen-dokumen yang digunakan laporan yang 

dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

 

b. Studi Pustaka 

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, penulis 

juga mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan mempelajari 

buku-buku, atau diktat-diktat yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini. 

 

6. Sistematika penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup penulisan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini agar 

mendapat gambaran yang jelas dan singkat mengenai Sistem Informasi Penggajian 

ini, penulis menyusun laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dalam lima bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I    PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, 

masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

 BAB II    ORGANISASI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat 

PUSKESMAS BATURUSA, struktur organisasi, serta tugas 

dan tanggungjawab. 
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 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 

BATURUSA. 

 

BAB IV  STUDY KASUS 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang masalah - masalah yang 

sering dihadapi pada organisasi. Misalnya pada saat pendataan 

penggajian pegawai dan informasi yang dibutuhkan oleh alur 

sistem, berupa rancangan proses bisnis, activity diagram, sistem 

usulan dengan use case diagram dan deskripsi diagram, 

rancangan basis data. 

 

 BAB V   PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari isi laporan yang telah 

diuraikan bab-bab sebelumnya serta saran penulis ajukan 

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi mengenai 

permasalahan data penggajian dan diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perkembangan dan kemajuan Puskesmas Baturusa. 

 


