
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penerapan informasi jenis pelayanan medis dan jadwal dinas dokter spesialis 

berbasis web dimana dalam sistem ini akan menyajikan informasi tentang jenis 

pelayanan dan jadwal dinas dokter, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu 

masyarakat dengan mudah memperoleh informasi seputar kesehatan, jadwal  

dokter spesialis. (Sularno:2014) 

Sistem Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat besar akan 

kemajuan Rumah Sakit. Sistem Informasi adalah kumpulan perangkat keras,  

perangkat  lunak, database, telekomunikasi,  manusia  dan  prosedur  yang 

dirancang  untuk  mentransformasikan  data  kedalam bentuk informasi yang 

berguna. (Al-Fattah:2007) 

Rumah Sakit Yukum Medical Centre merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang kesehatan, berdiri di Kabupaten Lampung Tengah. Pasien di Rumah 

Sakit Yukum Medical Centre setiap tahun meningkat, dengan banyaknya pasien 

maka Rumah sakit Yukum Medical Centre  membutuhkan sistem informasi untuk 

meningkatkan pelayanan Rumah Sakit. 

Salah satu sumber informasi dalam organisasi yang paling berpengaruh 

keberadaannya pada Rumah Sakit Yukum Medical Centre adalah Penjadwalan 

Dokter. Penjadwalan Merupakan pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi 

penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan ataupun 
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tenaga kerja bagi suatu operasi. Dalam hierarki pengambil keputusan penjadwalan 

merupakan langkah terakhir sebelum dimulainya operasi.(Eddy Herjanto:2001) 

Sistem Penjadwalan di Rumah Sakit Yukum Medical Centre masih 

menggunakan kertas apabila pasien ingin mengetahui informasi jadwal dokter 

dapat menanyakan kebagian informasi. Pada saat ini masih  banyak masyarakat  

yang kesulitan  mendapatkan informasi penting  seperti  jenis  pelayanan  dari  

suatu rumah  sakit,  jadwal  dokter. Faktor kesehatan merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam kehidupan masyarakat. Terutama untuk mendapatkan layanan 

kesehatan ketika sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan seperti hanya 

sekedar konsultasi. Untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan biasanya seorang 

pasien harus melalui beberapa prosedur seperti datang kerumah sakit untuk  

mendaftar serta mengantri dan sebagainya. Belum lagi bila dokter yang 

bersangkutan sedang berhalangan hadir sehingga tidak praktik atau sedang 

bertugas keluar kota. Mekanisme penjadwalan seperti ini sangat merepotkan dan 

tidak efisien. 

Sesuai dengan salah satu visi Rumah Sakit Yukum Medical Centre yaitu “ 

Memberikan Pelayanan Kesehatan Bermutu Berorientasi pada kecepatan, 

ketepatan, keselamatan dan kenyamanan berdasarkan etika dan profesionalisme”, 

maka Rumah Sakit Yukum Medical Centre membutuhkan sebuah pengembangan 

sistem yang mendukung pelayanan Rumah sakit dengan berbasis teknologi 

informasi yang dapat memudahkan pasien dalam mendapatkan informasi tentang 

pelayanan rumah sakit, jadwal dokter,Informasi mengenai artikel-artikel 

kesehatan. 
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Dalam penelitian sistem informasi ini akan membahas mengenai pembuatan 

sistem informasi Penjadwalan dokter berbasis web dengan menggunakan 

framework CodeIgniter. CodeIgniter merupakan  framework PHP yang dibuat 

berdasarkan model view Controlleer (MVC). CI memiliki library yang lengkap 

untuk mengerjakan operasi-operasi yang umum dibutuhkan oleh aplikasi berbasis 

web misalnya mengakses database, memvalidasi form sehingga sistem yang 

dikembangkan mudah. CI juga menjadi satu-satunya  Framework dengan 

dokumentasi yang lengkap dan jelas. Source code CI yang dilengkapi dengan 

comment didalamnya sehingga lebih memperjelas fungsi sebuah kode program 

dan CI yang dihasilkan sangat Bersih (clean) dan search Engine Friendly (SEF). 

Codeigniter juga dapat memudahkan developer dalam membuat aplikasi web 

berbasis PHP, karena framework sudah memiliki kerangka kerja sehingga tidak 

perlu menulis semua kode program dari awal. Selain itu, struktur dan susunan 

logis dari codeigniter membuat aplikasi menjadi semakin teratur dan dapat fokus 

pada fitur-fitur apa yang akan dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi tersebut.       

(Awan Pribadi Basuki:2010) 

Sistem berbasis web dengan menggunakan framework codeigniter ini 

dimaksudkan untuk memberikan layanan informasi jadwal praktek dokter. 

Sehingga pasien tidak perlu datang kerumah sakit apabila hanya ingin melihat 

jadwal dokter free untuk konsultasi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Sistem Informasi Penjadwalan Dokter Berbasis web dengan 

Menggunakan Framework CodeIgniter”. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis sistem informasi Penjadwalan praktik dokter? 

2. Bagaimana Merancang pengolahan jadwal dokter ? 

3. Bagaimana membuat aplikasi penjadwalan dokter berbasis web dengan 

menggunakan framework Codeigniter? 

4. Apakah Penerapan Sistem Informasi Penjadwalan dokter berbasis web 

dengan framework codeigniter dapat membantu bagian informasi dalam 

mengolah jadwal praktek doktek dan memberikan informasi kepada 

pasien?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Permasalahan yang penulis bahas hanya dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang data penjadwalan dokter, 

pengumuman info perubahan jadwal dokter, berita tentang kesehatan. 

2. Penelitian ini hanya memberikan informasi kepada pasien yang ingin 

mengetahui jadwal dokter praktik. 

3. Dalam Penelitian ini tidak membahas tentang transaksi pada rumah sakit 

4. Pengembangan perangkat lunak Sistem informasi Penjadwalan dokter 

berbasis web dengan menggunakan framework codeigniter di Rumah sakit 

Yukum Medical Centre menggunakan metode waterfall. 

5. Pengujian Perangkat lunak menggunakan standar pengujian kualitas 

software ISO 9126 
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6. Implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Yukum 

Medical Centre adalah sebagai berikut: 

1. Dengan melakukan analisis sistem menggunakan PIECES sehingga dapat 

mengetahui sistem yang perlu lebih dikembangkan. 

2. Merancang sistem informasi untuk penjadwalan praktek dokter 

3. Merancang sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang 

penjadwalan praktik dokter dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan menggunakan framework Codeigniter. 

4. Dengan sistem informasi Penjadwalan dokter sehingga membantu admin 

dalam meng-update jadwal di website serta aplikasi yang dirancang dapat 

membantu dan mempermudah dalam proses penyampaian informasi 

jadwal dokter kepada pasien sehingga bila pasien ingin konsultasi dengan 

dokternya dapat melihat jadwal praktek dokter pada website Serta dokter 

dapat meng-update perubahan jadwal sehingga info yang diterima secara 

real-time. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Informasi yang dihasilkan dapat lebih realtime 

2. Mempermudah bagian informasi dalam mengolah jadwal praktik dokter ke 

sistem website. 
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3. Sistem informasi penjadwalan dokter berbasis web dapat mempermudah 

bagian informasi dalam meng-update jadwal praktik dokter. 

4. Dengan adanya website penjadwalan dokter mempermudah pasien dalam 

mendapatkan informasi tentang penjadwalan praktek dokter.  

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang sistem informasi penjadwaln dokter berbasis web dengan 

menggunakan framework codeigniter, sepengetahuan penulis belum pernah 

dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari 

berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian.    

 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang disusun menurut 

kaidah keilmuan dan ditulis berdasarrkan kaidah bahasa indonesia. Skripsi 

menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan mencapai gelar sarjana pada 

program Strata I FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Adapun sistematika 

penulisan skripsi antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN                                                                      

Bab pendahuluan ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.   

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori ini menguraikan tinjauan pustaka, landasan teori. 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab Metode penelitian ini menguraikan Kerangka penelitian, tahapan 

penelitian, metode pengumpulan data, kerangka pengujian dan penjadwalan.  
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BAB IV ANALISIS DAN RANCANGAN 

 Bab Analisis dan perancangan ini menguraikan prosedur sistem yang 

berjalan, analisis dan rancangan penelitian, rencana implemeentasi dan pengujian, 

eknik pengolahan data dan analisis hasil yang akan digunakan. 

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN 

Bab Hasil penelitian dan pemabhasan ini menguraikan semua temuan ilmiah 

yang diperoleh sebagai data hasil penelitian serta memberikan penjelasan ilmiah 

yang secara logis dapat menerapkan alasan diprolehnya hasil-hasil tersebut. 

Peneliti menyusun secara sistemastis disertai argumentasi yang rasional tentang 

informasi yang ilmiah yang diperoleh dalam penelitian.  

 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab simpulan dan saran ini menguraikan kesimpulan dan saran yang harus 

dinyatakan terpisah. 

1. Simpulan  merupakan pernyataan singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang memungkinkan 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan bagian yang memuat pustaka yang digunakan 

dalam penelitian. Penulisan daftar pustaka mngikuti sistm Harvard (sitasi nama-

tahun) dan diurutkan ssuai dengan urutan abjad nama belakang pengarang. 

  

LAMPIRAN 

Lampiran digunakan untuk menyajikan prosedur, hasil simulasi, keterangan dan 

bukti penelitian. 

 


