
 
 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kemajuan  teknologi di era globalisasi berkembang sangat pesat dan canggih, 

yang diikuti dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

berdampak pada kebutuhan manusia akan dunia informasi dan teknologi, untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut maka diciptakan komputer sebagai salah satu alat 

bantu untuk meringankan pekerjaan manusia dalam mengolah data. Hampir 

seluruh bidang usaha membutuhkan ketelitian serta kemampuan dalam 

pengelolaan biaya yang dibantu mesin komputer, sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan informasi yang cepat dan akurat yang dibutuhkan oleh semua pihak 

terutama kegiatan operasional perusahaan. (Nana Syaodi S : 2010) 

Web (Word Wide Web) merupakan sebuah halaman yang menyedikan 

informasi beragam untuk penggunanya baik itu informasi yang tidak serius 

maupun informasi gratis hingga berbayar, dengan adanya web Rumah Cantik 

Clarina bermanfaat untuk memperkenalkan profil Rumah Cantik Clarina, layanan 

yang dimiliki pada sebuah klinik kecantikan, memudahkan pasien untuk 

melakukan pendaftaran, dan mengetahui hasil rekam medis pasien yang dapat 

diakses secara online. 

Rumah Cantik Clarina merupakan klinik kecantikan Skin Care And Body Spa. 

Klinik ini berdiri sejak tahun 2014 yang beralamatkan di Jalan Teuku Umar No 56 

Bandar Lampung. Rumah Cantik Clarina yaitu klinik yang memiliki pelayanan 

dalam perawatan wajah dan tubuh dimana pada proses administrasi pasien, rekam 

medis pasien dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual, yaitu 
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pencatatan data pasien yang masih dicatat kedalam kartu kunjungan pasien dan 

disimpan kedalam lemari. Hal tersebut mengakibatkan kurang efektif dan optimal 

dalam melayani administrasi pasien dan pelaporan membutuhkan waktu lama 

serta  pencarian data pasien yang harus dicari satu-persatu kedalam lemari.  

Berdasarkan masalah yang ada maka akan merancang sebuah sistem 

informasi klinik kecantikan yang dapat dijadikan sebagai sarana pengolahan data 

yang ada di klinik kecantika Rumah Cantik Clarina. Dengan adanya sistem 

informasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam proses administrasi pasien, 

rekam medis pasien dan pelaporan. Dengan adanya permasalah diatas maka 

peneliti memilih judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Rumah Cantik 

Clarina Berbasis Web”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masaalah maka dirumuskan 

permasalahannya yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengolah data pasien pada Rumah Cantik Clarina? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi  pada Rumah Cantik Clarina berbasis 

web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas tentang pendaftaran pasien, pelayanan 

perawatan, pengolahan data  pasien dan transaksi pembayaran jasa perawatan. 

 

 



3 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk pengolahan data administrasi pasien dan rekam medik pasien secara 

terkomputerisasi. 

2. Untuk mempercepat pelaporan data pasien dan rekam medik pasien. 

3. Memudahkan petugas dalam pencarian data pasien dan rekam medik pasien. 

 

1.5 Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Mengurangi penggunaan kertas dalam proses pencatatan data pasien karena 

menggunakan sistem yang terkomputerisasi. 

2. Mempermudah dalam pencarian data pasien. 

3. Mempermudah dalam pembuatan laporan data pasien dan rekam medik 

pasien. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan ini menggunakan sistem matika penulisan yang dapat 

memberikan gambaran tentang laporan dan susunan mengenai hubungan antara 

bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sebagai gambaran singkat tentang skripsi 

ini penulis akan mengulas beberapa hal dan yang menjadi sistemmatika penulisan 

skripsi ini yaitu : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian 
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BAB II   LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang teori dasar yang mendukung pembahasan. Materi 

yang diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang 

sedang dikaji dan disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntunan untuk 

memecahkan masalah. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model 

sistematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan isi 

yang dibahas dalam pembahasan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian berisi tentang tahap-tahap yang dilakukan dalam 

melakukan penelitian. Pada tahap Metode Penelitian terdapat beberapa 

tahapan penelitian yaitu Kerangka Penelitian , Kerangka Pemikiran dan 

Kerangka Pengujian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Pada Analisis dan Perancangan peneliti melakukan analisis dan Perancangan 

terlebih dahulu sebelum melakukan Penelitian. Adapun analisis yang 

dilakukan yaitu Analisis Masalah, Analisis Kebutuhan, Analisis Kelayakan 

dan Perancangan seperti Perancangan Proses Bisnis, Perancangan akses data 

dan Perancangan Antar Muka. 

BAB V    HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang yang telah dibahas. Pada 

hasil dan Pembahasan menjelaskan tentang Hasil Pengujian , lingkungan 

Pengujian dan Analisis Hasil Pengujian. 
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BAB VI   SIMPULAN DAN SARAN 

kesimpulan dan saran dari seluruh penulisan tentang penelitian ini yang dibuat 

secara singkat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


