
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Rekam medis merupakan bagian dari sistem informasi dibidang kesehatan 

yang berisi identitas pasien, pemeriksaan, penindakan, pengobatan dan pelayanan 

lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis berfungsi sebagai dasar pelayanan 

kesehatan, bahan untuk penelitian dan pendidikan serta bukti pelayanan kesehatan 

dalam perkara hukum. Dalam proses pelaksanaan rekam medis, terdapat kegiatan 

yang harus dilakukan seperti pencatatan data pasien, dimana proses yang dilakukan 

harus sesuai dengan mekanisme masing-masing instansi kesahatan. Rekam medis 

terdiri dari beberapa unit pelayanan, salah satu unit pelayanan rekam medis di 

rumah sakit adalah tempat pendaftaran administrasi rawat jalan (TPPRJ). Pelayanan 

rawat jalan kini merupakan salah satu pelayanan yang menjadi perhatian utama 

(Kemenkes, 2008). 

 

 Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung memiliki penyedia jasa 

pelayanan kesehatan bagi masarakat diharapkan selalu diberikan tingkat pelayanan 

kesehatan yang optimal dan efektif pada masyarakat dalam memberiakan mutu 

pelayanan, dalam hal ini pelayanan Rumah Sakit Graha Husda juga harus di dukung 

dengan sistem informasi yang memadai dan berdaya guna tinggi dalam 

memberikan pelayanan kesehatan pada masarakat. Rumah Sakit Graha husada  juga 

akan medapatkan image yang baik dimasarakat, serta tujuan rumah sakit dapat 



tercapai. Pelayanan rawat jalan merupakan salah satu pelayanan yang menjadi 

perhatian utama karena jumlah pasien rawat jalan yang jauh lebih besar dari pasien 

rawat inap. Sebagai intansi yang memberikan jasa pelayanan dalam bidang 

pelayanan dalam masarakat diharapkan hasil kinerja Rumah Sakit Graha Husada 

tidak kalah dengan rumah sakit lainya, dalam hal ini Rumah Sakit Graha Husada 

agar tiadak menyampingkan sistem informasi yang berbasis komputer dan 

pendataanya informasi kepada pasien dan bersaing objektif dengan Rumah Sakit 

lainya. Pelayanan yang diberikan kepada masarakat berupa pelayanan 

penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan kepada masarakat. Rumah 

sakit juga terbuka bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian  dan 

pengamatan tentang kegiatan dirumah sakit untuk pendidikan (Kemenkes, 2008) 

 

 Berdasarkan penelitian informasi diperoleh dari Rumah Sakit Graha Husada 

Bandar Lampung, pada tahun 2013 yaitu terdapat 47.737 pasien kunjungan rawat 

jalan. Angka ini meningkat dari tahun 2012 sebanyak 14.320 pasien rawat jalan. 

Maka hal ini akan memerlukan tingkat ketelitian pegawai yang tinggi. Saat ini 

sistem informasi administrasi rawat jalan Rumah Sakit Graha Husada Bandar 

Lampung telah dilakukan secara terkomputerisasi namun belum berjalan efektif, 

hal ini disebapkan oleh peningkatan jumlah pasien rawat jalan. Potensi masalah 

yang timbul diantaranya adalah pada aspek manajemen terjadi penumpukan data 

rekam medis sehinga data akan sulit untuk di kelola,  lamanya pencarian data daftar 

pasien rawat jalan yang disebapkan pada bagian rekam medis, dokumen rekam 

medis pasien rawat jalan disimpan secara manual yaitu mengunakan media 

penyimpanan kertas dan disimpan di sebuah gudang arsip pasien, pada aspek 



validitas data sering terjadi data pasien rawat inap yang tercampur dengan data 

pasien rawat jalan.  

 

 Dari potensi masalah diatas maka diperlukan pengembangan teknologi 

informasi yang dapat membantu bagian informasi di Rumah Sakit Graha Husada 

untuk dapat mengola data rekam medis rawat jalan. Pengembangan teknologi 

tersebut atara lain dengan merancang sistem informasi administarsi rawat jalan di 

Rumah Sakit Graha Husada. Dengan mengunakan sistem administrasi rawat jalan 

berbasis desktop akan mempermudah dalam pengelolaan data administrasi rawat 

jalan pada Rumah Sakit Graha Husada Bandar lampung. Sistem yang 

dikembangkan ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dikarenakan sistem 

harus memiliki fungsionalitas baik keandalan dan kemudahan serta efisiensi dalam 

penggunaanya. Salah satu cara untuk mengukur apakah aplikasi yang 

dikembangkan dapat digunakan dengan baik yaitu dengan melakukan pengujian 

dengan menggunakan standard BlackBox. Hasil dari standard BlackBox ini akan 

digunakan sebagai penentuan hasil akhir penelitian.Tujuan dari pengujian ini 

adalah untuk mencari Fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kesalahan interface, 

dan kesalahan akses database. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan sistem 

informasi administrasi rawat jalan berbasis komputer pada Rumah Sakit Graha 

Husada Bandar Lampung, sehinga bagian informasi Rumah Sakit dapat dengan 

mudah, serta ouput yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada stakeholder yang terkait. Cepat memberikan informasi kepada pasien serta 



dalam penyampaian laporan data rekam medis kepada pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulisan dapat 

merumuskan suatu permasalahan yang dapat dijadikan dasar penyusunan skripsi 

yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan sistem informasi administrasi rawat jalan 

pada rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung? 

2. Bagaimana validasi pengembangan sistem informasi administrasi rawat 

jalan  mengunakan standard BlackBox? 

1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dan 

agar terarahnya penyusunan skripsi penulis  membatasi masalah: 

1. Hanya membahas tentang pasien rawat jalan. 

2. Perancangan hanya membatasi pada informasi yang terkaid dengan 

rekam medis pasien rawat jalan. 

3. Adapun bagian lain yang tidak dibahas seperti pengurusan kartu 

jaminan (BPJS, ASKES dan lainnya). Hanya membahas pasien pada 

umumnya saja. 

4. Yang terlibat dalam sistem pendaftaran dan Bagian Rekam Medik hinga 

pembuatan laporan pasien rawat jalan. 

5. Mekanisme pengujian menggunakan standard BlackBox. 



1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan sistem 

informasi administrasi rawat jalan berbasis dekstop pada Rumah Sakit Graha 

Husada Bandar Lampung, sehinga bagian informasi Rumah Sakit dapat dengan 

mudah dan cepat memberikan informasi kepada pasien serta dalam penyampaian 

laporan data rekam medis kepada pihak manajemen. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaituuntuk 

mendukung evaluasi pelayanan berbasis komputer. 

Bagi rumah sakit 

1. Dapat dimanfaatkannya sistem informasi rekam medis rawat jalan untuk 

mendukung evaluasi pelayanan. 

2. Menghindari kesalahan dalam pembuatan lapora dan dapat menghasilkan 

informasi yang lengkap dan akurat. 

3. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap 

saat jika diperlukan. 

4. Mengelola data status pasien sehingga tidak menyulitkan jika terjadi 

kehilangan kartu status pasien. 

5. Memberikan kemudahan pada staf pendaftaran pasien dalam registrasi 

kunjungan pasien rawat jalan serta mempermudah dalam pembuatan 

laporan. 



6. Memberikan kemudahan pada pihak rumah sakit dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan rumah sakit serta mempermudah dalam mengambil 

keputusan manajerial. 

Bagi peneliti 

Manfaat penelitian adalah dapat menerapkan ilmupengetahuan yang 

diperoleh selama kuliah dalam realita masalahyang ditemui di lapangan. 

Bagi ilmu pengetahuan 

Menjadi sumbangan mengenai perancangan sistem informasi rekammedis 

rawat jalan untuk mendukung evaluasi pelayanan. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penulisan  dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data, 

analisis, hasil penelitian dan pengujian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian. Langkah-

langkah yang dilakukan mulai dari studi literatur, metode pengumpulan data 

mengunakan metode study literature, observasi dan wawancara pengambilan data 

sampai analisa dan hasil akhir. 



BAB IV IMPLEMENTASI 

Berisi tentang Implementasi approarch yang diterpakan terhadap rancangan 

yang di proposed.  

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.  

Berisi model rancangan sistem informasi pengunjung yang menjadi usulan 

penelitian. 

 

BAB VI PENUTUP. 

Berisi kesimpulan dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


