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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia kesehatan tidak terlepas dari teknologi komputer dan teknologi 

informasi. Pengelolaan data asesmen medis pasien yang dahulu dilakukan secara 

manual saat ini dibuat menjadi otomatis dengan sistem informasi untuk 

mempercepat proses kerja para tenaga medis dalam memperoleh data. 

Pengelolaan data asesmen medis pasien pada beberapa puskesmas masih banyak 

dilakukan secara manual, misalnya saja pada Puskesmas Air Itam Pangkalpinang. 

Asesmen medis di puskesmas ini masih diolah secara manual dengan 

menggunakan media kertas. Pengelolaan data secara manual menggunakan media 

kertas mempunyai banyak kelemahan, diantaranya selain membutuhkan waktu 

yang lama, dari segi keakuratannya juga kurang akurat. Jumlah pasien yang relatif 

banyak per hari dan tenaga administrasi puskesmas yang terbatas dapat 

menyebabkan adanya duplikasi data asesmen medis pasien, sehingga 

kemungkinan terjadinya kesalahan. 

Oleh sebab itu puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan 

masyarakat membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan 

andal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanannya kepada pasien. 

Sistem informasi pengelolaan data poli umum adalah sistem komputerisasi yang 

memproses dan mengintegrasikan alur proses bisnis layanan kesehatan dalam 

bentuk koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh 

informasi secara cepat, tepat dan akurat. Pengelolaan data asesmen medis 

merupakan salah satu komponen yang penting yang terdapat di dalam sistem 

informasi puskesmas. Poli umum adalah salah satu bagian dari beberapa poli yang 

tersedia di puskesmas. Jadi pada penelitian ini akan dibuat suatu website 

pengelolaan data pada bagian poli umum Puskemas Air Itam. 

Alat bantu yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi adalah 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Perangkat lunak 

berbasis web dapat digunakan sebagai alat asesmen medis pasien yakni untuk 
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mempermudah tenaga medis dalam proses pencatatan, memasukkan data pribadi 

pasien, penyimpanan data, mencari kembali data yang telah disimpan, riwayat 

penyakit yang pernah diderita, obat-obat yang pernah dikonsumsi oleh pasien, 

serta gejala penyakit yang dialami pasien. Perancangan asesmen medis ini juga 

dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan pekerjaan pihak tenaga medis 

dibandingkan dengan asesmen medis yang dilakukan secara manual. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penulis mengambil judul skripsi “Analisis dan Perancangan 

Sistem Informasi Pengelolaan Data Poli Umum Pada Puskemas Air Itam 

Pangkalpinang Berbasis Website”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang ada adalah :  

1. Bagaimana bentuk sistem informasi pengelolaan data poli umum pada 

Puskesmas Air Itam Pangkalpinang yang sedang berjalan ? 

2. Bagaimana membuat dan merancang sistem informasi pengelolaan data poli 

umum pada Puskesmas Air Itam sehingga dapat memberikan kemudahan 

bagi Puskesmas Air Itam Pangkalpinang dalam mengelola data pasien?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Karena luasnya permasalahan yang ada pada bidang ini, maka ruang lingkup 

sistem informasi hanya membahas tentang : 

1. Sistem informasi ini hanya digunakan oleh petugas-petugas yang ada di 

Puskemas Air Itam Pangkalpinang seperti petugas administrasi, dokter poli 

umum dan petugas apotek. 

2. Asesmen medis pasien yang meliputi data pribadi pasien, riwayat penyakit 

yang pernah diderita pasien, yakni pada bagian poli umum Puskesmas Air 

Itam Pangkalpinang (tidak membahas BPJS ataupun jaminan kesehatan 

lainnya) diantaranya : 
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a. Pendaftaran pasien 

b. Kegiatan pada bagian pemeriksaan 

c. Pemeriksaan pada poli umum, dan  

d. Pengambilan obat 

 

1.4 Metodologi Penelitian  

Pada penelitian ini penulis menguraikan tentang model, metode, dan alat 

bantu yang digunakan dalam sistem informasi yang terdiri dari :  

1. Model  

Pada penelitian ini penulis menggunakan model waterfall. Tahapan waterfall 

terdiri dari analisis, design, pengodean, dan pengujian. Dari beberapa tahapan 

model waterfall ini, penulis hanya menggunakan dua tahapan yaitu analisis 

dan design. 

2. Metode  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berorientasi objek dimana 

didalam metode ini terdapat class, object, method, dan  atribut yang berkaitan 

dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

3. Alat Bantu Analisis dan Perancangan 

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu analisis dan perancangan 

yaitu : 

a. UML (Unified Modelling Language) dimana didalam alat bantu yang 

digunakan ini terdapat diagram-diagram yang menjelaskan secara grafis 

mengenai elemen-elemen yang terdapat didalam sistem informasi yang 

akan dibuat seperti activity diagram, use case diagram, package 

diagram, sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. 

b. Perancangan database yang digunakan dalam sistem informasi ini  

menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), transformasi ERD ke 

LRS, Logical Record Structure (LRS), tabel dan spesifikasi basis data. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya sistem informasi berbasis website ini, maka diharapkan 

dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

1. Terwujudnya suatu sistem pelayanan puskesmas pada poli umum yang dapat 

membantu pihak puskesmas dalam meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, 

tepat dan akurat bagi pasien. 

2. Perancangan suatu basis data yang dapat menampung informasi data pasien 

pada puskesmas Air Itam Pangkalpinang serta dapat dihasilkan setiap saat 

jika diperlukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Data Poli Umum pada Puskesmas Air 

Itam Pangkalpinang, penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

metodologi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penulis. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan dalam pembuatan aplikasi atau 

untuk keperluan penelitian.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

rancangan sistem informasi) yang digunakan dalam melakukan 

penelitian. 
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BAB IV  :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang struktur  organisasi,  jabaran  tugas  

dan  wewenang, analisa masalah, analisa hasil solusi, analisia 

kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, rancangan sistem seperti 

rancangan sistem usulan, rancangan basis data, rancangan 

antar muka, rancangan dialog layar, sequence diagram, class 

diagram dan deployment diagram. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari semua pembahasan 

dari bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi pengembang aplikasi pelayanan puskesmas yang 

telah dibuat.  

 


