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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya 

dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, 

negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu 

dan mudah didapatkan setiap saat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan 

publik di bidang kesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya 

Puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan 

biaya yang relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas 

ekonomi menengah ke bawah. 

Pukesmas Lubuk Besar merupakan salah satu Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Bangka Tengah. Di Puskesmas Lubuk Besar ini terdapat beberapa 

bagian, antara lain Poli Umum yang khusus menangani orang sakit Dewasa, 

bagian Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang khusus menangani bayi dan ibu 

hamil, bagian Poli Gigi yang khusus menangani kesehatan gigi dan mulut, dan 

masih banyak lagi bagian lainnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan di 

Puskesmas Lubuk Besar, bahwa puskesmas lubuk besar ini tiap harinya melayani 

puluhan pasien yang datang. Saat ini sistem pengolahan data pasien tiap 

bagiannya masih dikerjakan dengan cara manual. Khususnya bagian Poli Gigi, 

Dengan masih digunakannya sistem manual, maka muncul berbagai permasalahan 

dalam pengolahan data pasien. Masalah-masalah ini diantaranya adalah tingginya 

tingkat kesalahan dalam pengolahan data pasien (data pendaftaran, data 

pemeriksaan, data pasien, data dokter dan data rujukan,) dan lambatnya proses 

pencarian data pasien. Berdasarkan latar belakang diatas, maka sistem pengolahan 

data pasien khusus nya pada bagian poli gigi yang ada di Puskesmas Lubuk Besar 

ini harus diperbaharui, agar masalah-masalah yang muncul dalam pengolahan data 

pasien di poli gigi ini bisa cepat teratasi. 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul “Analisis Dan 

Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Rawat Jalan Berdasarkan  

Konsep Fast (Framework For The Application Of System Thinking) Berbasis 

Aplikasi Desktop Pada Poliklinik Gigi Puskesmas Lubuk Besar KAB.BANGKA 

TENGAH”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:  

1. Bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi pengolahan data 

rawat jalan pada Poliklinik gigi di pukesmas Lubuk Besar Kab.Bangka 

Tengah? 

2. Bagaimana menghasilkan sebuah laporan mengenai data rawat jalan secara 

cepat dan akurat? 

3. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data rawat jalan yang 

masih menggunakan sistem manual (lemari arsip)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada 

penelitian ini dibatasi pada: 

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

proses pendataan obat, proses registrasi pasien (pendaftaran), proses 

pemeriksaan pasien (rekam medis), proses pembuatan resep, proses 

pembayaran, proses pembuatan laporan rawat jalan. 

2. Pembuatan Aplikasi menggunakan Software VB.Net 2008 dengan 

menggunakan DBMS Access 2010. 

3. Dalam sistem ini penulis tidak membahas tentang penggunaan kartu BPJS.  

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Penulis menggunakan Model, Metode, dan Tools dalam penelitian ini, 

sebagai berikut : 
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1.4.1. Model Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan FAST yang terdiri dari 8 tahap, yaitu :Definisi Lingkup, Analisis 

Masalah, Analisis Kebutuhan, Desain Logis, Analisis Keputusan, Desain Fisik, 

Konstruksi dan pengujian, Instalasi dan pengiriman. Sedangkan yang penulis 

gunakan dari 8 tahapan tersebut adalah Definisi Lingkup, Analisis Masalah, 

Analisis Kebutuhan, Desain Logis, Analisis Keputusan, Desain Fisik. 

1.4.2 Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode berorientasi objek untuk tahapan analisa dan 

perancangan. 

1.4.3 Tool/ Alat Bantu 

Dalam merancang sistem pada penelitian ini penulis menggunakan Tools 

UML (Unified Modeling Language). Penulis menggunakan 6 Diagram dalam 

Tools UML (Unified Modeling Language), yaitu : Activity Diagram, Use Case 

Diagram, Package diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram. 

 

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat penulis paparkan adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisa dan 

merancang sebuah sistem informasi rawat jalan, sehingga dapat terbentuk 

sebuah Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data rawat jalan pada Poliklinik 

Gigi untuk mendukung proses administrasi yang berkaitan dengan rawat jalan 

sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada pada puskesmas lubuk besar, 

sehingga pengolahan data yang masih menggunakan sistem manual dapat beralih 

kepada sebuah pengolahan data dengan mengggunakan sebuah sistem yang 

terkomputerisasi dengan mengggunakan database untuk menyimpan semua data 

yang berkitan dengan data rawat jalan. 
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1.5.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi 

manfaat antara lain : 

1. Bagi Instansi Tempat Riset : Membantu petugas (poliklinik gigi lubuk 

besar) khususnya dalam hal mengelola data rawat jalan dengan 

menggunakan sebuah sistem yang terkomputerisasi. 

2. Bagi Penulis : Dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama 

kuliah yang berkaitan dengan sistem informasi sehingga dapat bermanfaat 

bagi orang lain. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memudahkan dalam memahami Laporan Skripsi, dikemukakan 

sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, Terdiri dari 6 Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Laporan. 

Bab II Landasan Teori, membahas landasan teori yang digunakan dalam 

pembangunan sistem. Di dalam tugas akhir ini teori-teori yang akan 

dibahas meliputi sistem informasi pengolahan data rawat jalan 

berdasarkan  konsep Fast (framework for the application of system 

thinking) berbasis desktop pada poliklinik gigi. 

Bab III Metodologi penelitian, terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak menggunakan Fast, metode penelitian 

berorientasi obyek dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang 

sistem informasi) menggunakan Unified Modeling Languange (UML). 

Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem, berisikan tentang struktur 

organisasi, tugas dan wewenang, analisis sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

dan perancangan sistem. 

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan 

rangkuman dari hasil analisis kinerja sistem yang telah diuraikan pada 
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bab-bab sebelumnya juga saran-saran untuk perbaikan sistem di masa 

yang akan datang. 


