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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sehat adalah suatu kata yang mudah diucapkan dan sehat ada yang 

mengatakan adalah hal yang mahal tapi untuk sebagian orang sehat itu adalah hal 

yang murah, dengan menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat dan 

makanan yang terjaga maka kata sehat itu akan dengan murah akan kita peroleh. 

Saat kita sudah terserang penyakit maka kata sehat itu akan bernilai mahal. Untuk 

penanganan biaya kesehatan, Pemerintah telah menyediakan jaminan 

pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan akan memberikan 

perlindungan (back-up) kepada masyarakat sehingga tidak jatuh miskin bila 

menderita sakit, dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar  masyarakat tetap sehat. 

Jangkauan pelayanan kesehatan yang masih rendah kualitas, pemerataannya 

merupakan salah satu permasalahan pembangunan kesehatan. Mengantisipasi 

biaya pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit makin hari makin mahal, 

untuk mengendalikan biaya pelayanan harus diberlakukan jaminan kesehatan, 

karena jaminan kesehatan dapat mengendalikan biaya dan mutu pelayanan yang 

dikelola oleh badan penyelenggara yang baik. 

Pemerintah telah membuat Undang-Undang SJSN No.40 Tahun 2004 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan efisiensi agar 

dapat melakukan jasa pelayanan yang berkualitas dengan pelayanan yang prima 

dalam Skripsi ini dilakukan Analisis dan perancangan Sistem Informasi Rawat 

Jalan yang nanti Outputnya dapat mempermudah pekerjaan Bagian Rawat Jalan 

PT. RS Bakti Timah Pangkalpinang.  
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Adapun Sistem berjalan yang ada di PT. RS Bakti Timah Pangkalpinang saat 

ini adalah menggunakan sistem informasi Rawat Jalan belumlah maksimal, 

seperti: 

a. Proses Penyimpanan Dokumen yang masih bersifat manual dan rentan 

untuk terjadi kehilangan dan kerusakan data. 

b. Proses nya yang lama karena banyak nya pasien dan harus menunggu. 

c. Proses yang tidak terstruktur dengan rapi dan baik. 

 

Namun terdapat juga kelebihan pada sistem yang berjalan  seperti sekarang yaitu : 

a. Proses Lebih mudah dimengerti oleh pasien karena tidak tergantung pada 

suatu system. 

 

Berangkat dari hal tersebut dibuatlah rancangan terkait fasilitas yang akan 

diadakan. Aplikasi tersebut yang akan mengatur proses Rawat Jalan yang akan 

mempermudah Bagian Rawat Jalan, untuk itu judul dari aplikasi yang di rancang 

pada laporan ini adalah Analisa & Perancang  Sistem Informasi Rawat Jalan 

Pasien BPJS Berbasis Desktop pada PT. RS Bakti Timah Pangkalpinang. 

Dengan harapan rancangan aplikasi ini dapat diterapkan sehingga dapat 

membantu dalam proses rawat jalan yang benar dan mampu membantu pekerjaan 

staf pegawai rumah sakit Khusus nya Bagian Rawat Jalan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terjadi pada PT Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang ini adalah belum adanya Sistem Informasi Rawat Jalan yang 

akurat dan dapat di pertanggung jawabkan yaitu : 

1. Bagaimana Mendapatkan Informasi yang terjamin ? 

2. Bagaimana Merancang Sistem yang mampu membantu pekerjaan Bagian 

Rawat Jalan dengan Maksimal ? 

3. Bagaimana cara mengurangi kesalahan dan selisih pada laporan ? 

4. Bagaimana Membantu pekerjaan Bagian Rawat Jalan agar lebih cepat dan 

lebih efisien ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Didalam permasalahan yang ada pada PT. Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang ini serta untuk mengoptimalkan masalah-masalah yang akan 

dibahas pada sistem informasi rawat jalan pasien pengguna BPJS ini maka 

diperlukan batasan-batasan yang akan dibahas yang mencakup : 

1. Penulis melakukan riset pada bagian Rawat Jalan PT. Rumah Sakit Bakti 

Timah Pangkalpinang. 

2. Penulis melakukan riset hanya menyangkut tentang sistem Rawat Jalan 

yang ada di PT. Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang. 

3. Sistem yang akan dikerjakan meliputi : 

a. Form Data Pasien 

b. Form Pendafataran 

c. Form Data Obat 

d. Form Pemeriksaan Laboratorium 

e. Form Pemeriksaan Fisiotherapy 

f. Form Rekam Medis 

g. Form Bukti Pemeriksaan Laboratorium 

h. Form Bukti Pemeriksaan Fisiotherapy 

i. Form Resep 

j. Form Cetak Nota Pemeriksaan Laboratorium 

k. Form Cetak Nota Pemeriksaan Fisiotherapy 

l. Form Cetak Nota Resep 

m. Form Cetak Laporan Nota Pemeriksaan Laboratorium 

n. Form Cetak Laporan Nota Pemeriksaan Fisiotherapy 

o. Form Cetak Laporan Nota Resep 

 

1.4 Metodologi Penilitian 

Di dalam melakukan suatu perancangan sistem informasi diperlukan adanya 

suatu metodologi. Metodologi diperlukan sebagai alat bantu untuk memudahkan 

pekerjaan dalam melakukan perancangan suatu sistem informasi. 
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Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Model Penlitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan model Waterfall yang terdiri 

dari beberapa tahapan yaitu, Requirement Analisis, System Design, 

Implementation, Testing, Maintanance.  

2. Metode Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode berorientasi objek. 

3. Tools / Alat Bantu 

Penulis menggunakan tools alat bantu dalam merancang penelitian ini 

dengan UML (Unified Modelling Languange). 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal terfokusnya, 

sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun 

tujuan dan manfaat dari dilakukanya penilitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Analisis dan perancangan Pelaporan pasien 

pengguna BPJS Pada PT. Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ini adalah : 

1. Agar tidak ada keterlambatan dalam penyampaian laporan dari PT. 

Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ke Pihak BPJS 

2. Membantu Bagian Rawat Jalan meningkatkan efektivitas dalam 

melakukan pengolahan data dengan memperkecil kesalahan yang akan 

terjadi. 

3. Agar keamanan informasi dapat terjamin dan data yang dihasilkan lebih 

akurat dan cepat. 
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1.5.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari Analisis dan perancangan sistem informasi pelaporan 

pasien pengguna BPJS pada PT. Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ini 

adalah : 

1. Sistem ini mempunyai daya tampung data yang besar dalam menyimpan 

semua data-data pasien pengguna BPJS yang ada di PT. Rumah Sakit 

Bakti Timah Pangkalpinang dan diarsipkan dengan rapi. 

2. Dengan adanya sistem ini maka pelayanan terhadap pasien akan lebih 

cepat. 

3. Memberi Informasi yang lebih efektif dan akurat dengan terkomputerisasi. 

4. Dengan adanya aplikasi ini maka pelaporan terhadap Pimpinan maupun ke 

pihak BPJS pun akan lebih cepat. 

5. Memberikan laporan lebih akurat sehingga mudah mengetahui 

perkembangan layanan BPJS di PT. Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar proposal ini lebih terarah, maka dengan sebisa mungkin penulis 

berusaha untuk menyusun proposal ini secara sistematis, sehingga diharapkan 

tahap-tahap pembahasannya akan jelas berkaitan antara bab satu dengan bab 

lainnya. 

Untuk mencapai maksud tersebut, maka penulis akan memecahkan ke dalam 

bebrapa bab yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yang terjadi 

di PT Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, rumusan masalah, 

batasan masalah yang ditetapkan, serta metodologi penelitian 

berdasarkan kuliah praktik ini. 
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BAB II :   LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan penelitian. Pada bab ini, uraian teori yang digunakan 

adalah uraian pendukung sesuai dengan topik skripsi yang diambil 

penulis. Sumber landasan teori/referensi yang digunakan. 

 

BAB III :   METODOLOGI PENILITIAN 

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model  

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat 

bantu dalam analisis dan merancang sistem informasi).  

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi antara lain: struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem 

 

BAB V :   PENUTUP 

Pada Bab Penutup ini berisikan tentang kesimpulan yang 

didapatkan selama kuliah praktik di PT Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang, serta saran yang disampaikan. 

 


