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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem informasi merupakan faktor penting dalam suatu instansi, terutama

instansi pelayanan masyarakat yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi dan

pengelolaan data yang baik. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan,

mengolah, dan menyediakan informasi. Data dan informasi yang diperoleh suatu

instansi terus-menerus bertambah banyak, sehingga tidak mudah untuk diolah dengan

cara manual. Oleh karena itu sangat diperlukan sistem informasi berbasis komputer

bagi setiap instansi pemerintah agar dapat memudahkan proses data dengan baik.

Puskesmas Panaragan jaya adalah sebuah instansi pemerintah yang bergerak

dibidang kesehatan, yang beralamat di Jl.Diponegoro no 47 Panaragan Jaya dalam

pendaftaran pasien masih menggunakan sistem pencatatan manual yang belum

terkomputerisasi, karena semua kegiatan dalam pendaftaran pasien masih dilakukan

dengan tulis tangan  dan pencatatan pendaftaran masih dicatat dalam buku besar,

sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan antrian dalam

pendaftaran pasien.

Penerimaan pasien oleh Puskesmas Panaragan Jaya yang semakin meningkat

setiap harinya, sedangkan kecepatan dalam pelayanan pendaftaran merupakan faktor

yang utama, maka pencatatan data pasien secara manual kurang cepat. Pencatatan

secara manual sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data, kehilangan berkas atau

bukus pasien, Penyimpanan data pasien masih dicatat dalam buku besar berbentuk
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arsip, sehingga membutuhkan ketelitian tinggi dan memakan waktu yang cukup lama

dalam pencarian data serta dapat menyebabkan hilangnya arsip yang telah disimpan,

tidak adanya hak akses data sehingga data dapat diketahui oleh pihak luar, dan tidak

adanya informasi jika redudansi data sehingga pasien dapat melakukan pendaftaran

dua kali. Oleh karena itu penulis mencoba membuat suatu aplikasi sistem informasi

berbasis komputer yang dapat menggantikan pencatatan pendaftaran pasien secara

manual. Aplikasi sistem informasi berbasis komputer berupa software program

pendaftaran pasien Puskesmas Panaragan Jaya yang dapat digunakan untuk

mengetahui segala tindakan pendaftaran dan juga dapat menyimpan data-data yang

telah terinput pada komputer dan diharapkan dapat lebih efisien dibandingkan dengan

cara pencatatan data pasien secara manual.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul: “Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis Dekstop ( Studi

Kasus : Puskesmas Panaragan Jaya)”. Untuk dapat mempermudah pengolahan

data pasien dan pendaftaran pasien secara efektif dan efisien sehingga dapat

mempermudah kinerja karyawan Puskesmas Panaragan Jaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana mengatasi waktu agar tidak lama memproses antrian dalam sistem

pendaftaran pasien ?



3

2. Bagaimana mengatasi arsip data pasien agar tidak terjadi kehilangan data

pendaftaran pasien?

3. Bagaimana mengatasi data tidak dapat diketahui oleh pihak lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi waktu agar tidak lama memproses antian dengan membuat

sistem secara terkomputerisasi.

2. Pengarsipan data akan tersimpan langsung kedalam aplikasi database MySQL.

3. Akan dibuatkan hak akses untuk megelola data pendaftaran pasien yaitu

dengan dibuatnya form login.

1.4 Batasan Masalah

Agar masalah tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka penulis

membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada aplikasi sistem informasi

pendaftaran pasien khusus digunakan untuk pendaftaran pasien di Puskesmas

Panaragan Jaya.
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1.5 Manfaat  yang Diharapkan

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh selama

mengikuti pendidikan S1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan membuat

sistem informasi pendaftaran pasien.

2. Bagi Instansi

Sistem informasi pendaftaran pasien  yang dibuat mampu mengubah sistem

manual menjadi komputerisasi, dan diharapkan mampu mempermudah

pengolahan dan penyimpanan data pasien sehingga dapat bekerja lebih cepat,

tepat dan efisien.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa

mengembangkan tentang penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, isinya tidak berbeda

dengan yang disajikan pada usulan penelitian akan tetapi lebih diperluas dan
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disempurnakan. Pada bagian ini dimungkinkan memuat hipotesis yang lebih

terfokus/spesifik. Hipotesis (jika ada) memuat pernyataan singkat yang

disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban

sementara (conjecture) terhadap masalah yang dihadapi,  dan masih harus

dibuktikan kebenarannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas tentang rancangan sistem terhadap masalah penentuan

tenaga kerja, Metodologi penelitian, Waterfall, flowchart sistem yang

berjalan, dan jadwal penelitian.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

Pada bagian ini diuraikan analisis sistem yang akan dibuat dan kebutuhan

sistem yang meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional sistem.

Rancangan sistem meliputi rancangan arsitektur sistem, rancangan proses,

rancangan prosedural, rancangan data, dan rancangan user interface.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem secara detail sesuai

dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/bahasa pemrograman

yang dipakai. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dari skripsi,

karena bagian ini memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data

hasil penelitian. Bagian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan ilmiah,

yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut.
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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila diperlukan, saran

digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk

penelitian lebih lanjut. Simpulan dan saran harus dinyatakan terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


