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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

  Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau  

disingkat menjadi RSJD. RSJD  adalah satu-satunya Rumah Sakit Jiwa yang ada 

di Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di pusat kota di Jalan Jendral 

Sudirman No 345 kota Sungailiat-Bangka.   

  Rumah sakit gangguan mental atau yang lebih dikenal sebagai rumah sakit 

jiwa (RSJ) adalah suatu institusi  yang bergerak dibagian pelayanan kesehatan 

yang mengkhususkan  pada penanganan multidisiplin dan spesialistik  pada 

perawatan pasien yang mengalami gangguan mental, serta menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian termasuk dalam pembuatan visum 

. Setiap rumah sakit jiwa mempunyai tujuan dan metode yang bervariasi. 

Sebagian rumah sakit jiwa mungkin hanya mengkhususkan perawatan dalam 

jangka pendek atau terapi rawat jalan untuk pasien berisiko rendah. Adapun 

rumah sakit jiwa yang mengkhususkan pasiennya  menjalani perawatan rawat  

inap, gawat  darurat  dan  layanan penunjang lainnya dari akibat gangguan 

psikologis serius, sehingga para pasien ini harus memerlukan bantuan rutin 

ataupun perawatan khusus dan lingkungan yang terkendali agar kondisinya 

kembali membaik.   

  Menurut  Organisasi Kesehatan Dunia atau dalam Bahasa inggris World 

Health Organization (WHO) mental healthy adalah ketika seseorang tersebut 

merasa sehat dan bahagia, sehingga mampu menghadapi suatu tantangan hidup 

dan dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya serta mempunyai sikap 

positif terhadap diri sendiri dan orang lain [1].   

  Gangguan mental healthy biasanya terjadi karena faktor dari genetika, 

kebiasaan pribadi, keluarga dan sosial. Hal ini dapat menimbulkan suatu dampak 

besar pada perilaku serta kepribadian seseorang  yang mengalaminya. Perlu kita 
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ketahui sekarangp, gangguan pada mental healthy  bisa menyerang anak, remaja 

dan dewasa sekalipun tanpa pandang status dan martabat. Menurut para ahli, 

gangguan mental healthy paling rentan terjadi pada remaja usia dini yakni 10 

tahun hingga 21 tahun keatas. Pasalnya, di usia ini mereka mengalami banyak  

gejolak emosi. Mulai dari perubahan mood, pengaruh pubertas, beban pelajaran 

sekolah, tekanan dari dalam keluarga, serta pergaulan dengan teman. Orang yang 

sedang mengalami gangguan mental healthy akan mengalami keluhan awal 

seperti mudah menangis, tersinggung, dan marah karena hal-hal yang sederhana.  

  Gangguan mental healthy bisa dipengaruhi dari banyak hal, baik itu hal 

kecil atau hal besar sekalipun hingga peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari tanpa disadari akan dampaknya. Orang dengan gangguan mental 

healthy akan mengalami suatu trauma yang mengakibatkan stres berkepanjangan 

hingga menyerang psikisnya. Peristiwa yang sering  sekali terjadi disekitar kita  

dan sering juga dianggap  sebagai hal sepele yaitu pelecehan seksual, putus cinta, 

toxic of friend’s, KDRT,  dan broken home.  

  Pada dasarnya, orang yang mengalami suatu gangguan mental akan 

mengubah cara pandangnya dalam menangani masalahnya. Mulai dari 

pembuatan suatu pilihan, berhubungan dengan orang lain, hingga memicu hasrat 

untuk menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Hal ini terjadi tergantung 

umur mereka, karena setiap umur akan memiliki cara berbeda dalam 

menanganinya. Menurut hasil Riset Kesehatan Nasional Indonesia 

(RISKESDAS) 2013, dari 250 juta populasi orang ada sekitar 3,7% (9 juta) orang 

menderita depresi, sekitar 6% (14 juta) orang berusia 15 tahun ke atas menderita 

gangguan mood (suasana hati) seperti kecemasan hingga depresi, dan sekitar 1,7 

per 1000 orang menderita gangguan psikologis kronis [1].  

  Masalah gangguan mental healthy telah menjadi masalah kesehatan yang 

belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun 

nasional. Terlebih di masa pandemi virus COVID-19  atau sering disebut virus 

corona seperti sekarang. Permasalahan kesehatan jiwa akan semakin berat untuk 

diselesaikan, jika tidak ditangani dengan waktu yang tepat dan benar. Dampak 
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dari pandemi virus COVID-19 ini tidak hanya terhadap kesehatan fisik saja, 

namun juga berdampak terhadap mental healthy  dari jutaan orang yang 

mengalami perasaan kecemasan, ketakutan, tekanan mental akibat dari isolasi, 

pembatasan jarak fisik dan hubungan sosial, serta ketidak pastian kapan 

berakhirnya virus COVID-19 ini. Baik yang terpapar langsung oleh virus  

maupun pada orang yang tidak terpapar virus.  

  Dengan adanya virus ini semua orang dihimbau untuk mematuhi peraturan 

protokol kesehatan yaitu , memakai masker pada saat keluar rumah, mencuci 

tangan dengan  sabun diair yang  mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, 

membatasi mobilitas interaksi dengan orang lain dan stay at home. Dengan 

adanya kebijakan dari pemerintah ini, seluruh masyarakat di Indonesia dihimbau 

untuk mematuhinya agar dapat  mengurangi atau memutuskan  rantai penyebaran 

dari  virus ini.  

  Salah satu pelayanan di RSJD Bangka Belitung masih menggunakan 

sistem informasi registrasi  pendaftaran pasiennya secara manual, belum 

terkomputerisasi secara online. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan 

pendaftaran mereka diharuskan datang ke RSJD untuk mendapatkan formulir 

pendaftaran, lalu mengisi formulir pendaftaran, mendapatkan nomor antrian  dan 

mengantri untuk melakukan konsultasi. Hal ini akan sedikit menyulitkan bagi 

masyarakat yang berada di pelosok desa untuk pergi ke RSJD karena faktor 

tertentu. Sehingga tanpa disadari hal tersebut akan menimbulkan suatu 

kerumunan atau keramaian yang disebabkan oleh orang yang melakukan 

registrasi pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian konsultasi. Maka 

instansi akan mendapatkan pelanggaran protokol kesehatan dari pemerintahan 

karena menciptakan suatu kerumunan atau keramain yang dapat menyebabkan 

paparan virus COVID-19. Oleh karena itu diperlukannya sistem registrasi  yang 

terkomputerisasi ini, tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 

registrasi pendaftaran online dimanapun dan juga mengurangi tingkat  dari 

penyebaran virus COVID-19. Seiringnya perkembangan  zaman di era serba 

digital dan berteknologi sekarang, bisa dikatakan  sebagai kebutuhan penting 
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bahkan sebagian masyarakat menyamakannya dengan kebutuhan primer. Dengan 

adanyanya sistem informasi registrasi pendaftaran konsultasi berbasis website ini, 

masyarakat yang berada di pelosok desa bisa melakukan registrasi dan konsultasi 

dengan mudah dimanapun tanpa adanya rasa canggung  ataupun malu, karena 

kuatnya stigma negative dari masyarakat terhadap orang-orang yang berobat ke 

rumah sakit jiwa  dan masyarakat akan merasa lebih aman dari paparan virus 

COVID-19. Hingga saat ini semua orang masih harus berjuang mengendalikan 

penyebaran virus COVID-19 yang tidak kita ketahui kapan akan berakhirnya,.  

Adanya sistem registrasi pendaftaran pasien RSJD secara online ini, calon pasien 

akan langsung diarahkan untuk melakukan pengisian data diri tanpa harus keluar 

rumah. Setelah selesai melakukan pengisian data diri, data akan dimasukkan 

kedalam database.  

  Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi judul jurnal dengan judul 

“SISTEM  INFORMASI REGISTRASI MENTAL HEALTHY BERBASIS WEB 

DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAILIAT“. Sebuah model sistem 

informasi registrasi pendaftaran  mental healthy yang dapat diakses dengan 

mudah  melalui website. Sistem ini nantinya bertujuan untuk upaya   

meningkatkan   kualitas   kesehatan mental bagi  masyarakat agar mendapatkan 

kualitas hidup lebih baik dan memudahkan masyarakat dalam melakukan proses  

registrasi pendaftaran mental healthy khususnya di Bangka Belitung agar tidak 

membuang-buang waktu mengantri dan mengurangi tingkat kerumunan di saat 

pandemi virus COVID-19.  

1.2.Rumusan Masalah  

  Berdasarkan masalah penelitian yang telah di uraikan di latar 

belakang, maka berikut ini rumusan masalahnya :  

1. Bagaimana cara merancang sistem informasi registrasi mental healthy 

berbasis website di RSJD Sungailiat ?   

2. Bagaimana supaya masyarakat bisa menggunakan  atau mengakses sistem 

registrasi pendaftaran mental healthy di RSJD berbasis web?  
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1.3.Batasan Masalah  

  Berikut beberapa batasan masalah yang terdapat pada ruang lingkup 

penelitian  : 

1. Registrasi pendaftaran bisa dilakukan hanya untuk masyarakat yang 

berada dibangka Belitung.  

2. Jadwal konsultasi .  

3. Rekam Medik hanya bisa dilakukan di RSJD sungailiat.  

4. Surat rujukan hanya bisa dikeluarkan secara online.  

5. Resep obat tidak bisa melalui online.  

6. Pembayaran bisa dilakukan pada saat calon pasien sudah melakukan 

registrasi.  

7. Pasien tidak bisa melakukan chek-up secara online, melainkan harus 

datang ke RSJD.  

8. Laporan hasil input dan output bisa diakses oleh bagian admin.  

1.4. Manfaat  dan Tujuan Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini yakni :  

1. Bagi Pihak RSJD Sungailiat   

Mempermudah para petugas bagian RSJD dalam mengelola data calon 

pasien.  

2. Bagi Masyarakat atau Calon Pasien  

Dengan adanya sistem registrasi berbasis website, masyarakat tidak 

perlu datang ke RSJD Sungailiat untuk melakukan registrasi dan juga 

bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu dan teknologi.  

3. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan dalam hal membuat rancangan sistem informasi 

registrasi mental healthy berbasis website di RSJD Sungailiat. Adapun 

penelitian ini dilakukan untuk persyaratan dalam mengikuti 

skripsi.Tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal yakni :  

a. Memudahkan masyarakat dalam melakukan registrasi.  
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b. Mengurangi tingkat kerumunan atau keramain yang akan terjadi 

pada saat  calon pasien melakukan registrasi pendaftran di RSJD 

Sungailiat.  

c. Meminimalisir tingkat penyebaran dari virus COVID-19.  

d. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Program Studi Sistem 

Informasi Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang.  

1.5. Metodologi Penelitian  

  Metode penelitian adalah satu langkah awal untuk melakukan 

pengumpulan data ataupun suatu informasi untuk dianalisa agar tercapai dalam 

melakukan penelitian. 

 

1.5.1  Model Pengembangan Perangkat Lunak   

   Dalam model pengembangan perangkat lunak ini peneliti menggunakan 

Model Waterfall. Dimana pendekatannya secara sistematis dan berurutan yang 

tampak seperti air terjun dan tahap demi tahap mengalir seperti air.  

1.5.2  Metode Pengembangan Perangkat Lunak   

   Penelitian ini akan menggunakan Metode System Development Life Cycle 

(SDLC) yang akan membantu pengembangan software.  

1.5.3  Alat Pengembangan Perangkat Lunak   

  Unified Modeling Language (UML) digunakan sebagai Tools untuk 

memudahkan Bahasa pemodelan sehingga mudah dimengerti. 

 

1.6.Sistematika Penulisan  

BAB I    PENDAHULUAN   

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II   Landasan Teori  
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Bab ini menjelaskan konsep dasar, definisi  sistem, 

karakteristik sistem,  klasifikasi sistem, definisi informasi 

tinjauan pustaka ini meliputi. Landasan Teori yang berisi 

tentang teori yang dijadikan landasan dalam penelitian dan 

pengertian program yang digunakan.  

BAB III    METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan penggunaan dari metode penelitian 

yang dilakukan.  

BAB IV    PEMBAHASAN   

Berisi tinjauan umum yang disertai struktur organisasi, 

tugas dan   wewenang, analisa sistem rancangan sistem 

serta rancangan antar muka.  

 BAB V               KESIMPULAN  

Beri kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. 


