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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis adalah berkas yang berisikan informasi tentang identitas pasien,

riwayat medis. Rekam medis sangat penting dan diperlukan dalam sebuah layanan

kesehatan masyarakat baik itu balai pengobatan, puskesmas maupun rumah sakit.

Keberadaan rekam medis membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien

lebih akurat, apabila riwayat medis seseorang tidak lengkap maka tenaga

kesehatan akan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan atau terapi

apabila belum mengetahui sejarah penyakit, tindakan atau terapi yang pernah

diberikan kepada pasien yang terdapat di dalam berkas rekam medis. Hal yang

penting dalam berkas rekam medis adalah ketersediaannya saat dibutuhkan dan

kelengkapan pengisiannya.

Klinik Nusa Indah merupakan salah satu layanan kesehatan masyarakat yang

melayani pengobatan untuk pasien ibu hamil. Klinik Nusa Indah berlokasi di desa

Wonorejo Kec. Penawar Aji Tulang Bawang, merupakan klinik untuk

pemeriksaan kehamilan kandungan dan proses melahirkan. Pasien yang datang

untuk berobat ke Klinik Nusa Indah terutama pasien ibu hamil rata-rata memiliki

latar belakang pendidikan yang rendah dengan tingkat pengetahuan kesehatan

mengenai ibu hamil yang minim dan keterbatasan akses informasi. Pasien yang

datang kurang mengetahui gejala-gejala yang timbul yang bisa mengakibatkan

resiko pada kehamilan. Pemeriksaan yang rutin bisa mengurangi resiko pada
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kehamilan, ini bisa dilihat melalui rekam medis pasien. Atas dasar masalah

tersebut maka peneliti akan membangun sebuah aplikasi rekam medis untuk

membantu Klinik Nusa Indah dalam mengolah data rekam medis pasien ibu

hamil. Sistem aplikasi rekam medis tentang hasil dari konsultasi atau periksa

kehamilan yang dilakukan, aplikasi ini berbasis desktop, menggunakan Borland

Delphi 7 dan MySQL sebagai pengolahan databases. Aplikasi rekam medis

dilengkapi dengan sarana SMS gateway sebagai informasi yang akan disampaikan

kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin pada jadwal

kunjungan berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan   masalah

sebagai berikut : Bagaimana membangun aplikasi rekam medis pasien ibu hamil

dalam melakukan proses pencatatan dan pengolahan data rekam medis secara

efektif dan efisien.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada pembuatan sistem aplikasi rekam medis pasien

ibu hamil.

2. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi

7 sebagai media perancangan sistem perangkat lunak dan MySQL sebagai

database.

3. Sistem dikembangkan berbasis SMS dengan menggunakan platform GSM.

4. Tidak menampilkan tentang obat-obatan yang diberikan.
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1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Membuat perangkat lunak berbasis komputerisasi yang dapat memberikan

kemudahan kepada Klinik Nusa Indah.

2. Menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan berpikir bagi peneliti,

khususnya dalam perancangan dam implementasi aplikasi rekam medis

3. Menerapkan ilmu yang telah didapatkandalam bangku kuliah.

4. Salah satu syarat akademik yang harus dilakukan untuk mendapat gelar

sarjana komputer.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam

pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi yang ada

sebelumnya pada Klinik Nusa Indah.

2. Setelah menggunakan aplikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sesuai kebutuhan dalam

membantu proses pengolahan data pasien dan sebagai sarana untuk

menyampaikan informasi jadwal kunjungan kepada pasien berbasis SMS.

1.6 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terkait dengan aplikasi rekam medis telah banyak

dilakukan (terdapat pada tinjauan pustaka). Pada penelitian ini penulis akan

membangun aplikasi rekam medis dengan menggunakan metode pengembangan

sistem berfase.
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Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya

adalah penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu ibu hamil yang menjadi

pasien di Klinik Nusa Indah. Pasien yang telah terdaftar di Klinik Nusa Indah

akan diberikan pengetahuan dan perkembangan tentang kondisi kehamilan

tersebut pada tiap kunjungan, Dalam penelitian ini penulis merancang suatu

aplikasi yang berfungsi sebagai pengolahan data rekam medis pasien ibu hamil

dan menggunakan sarana SMS Gateway, sebagai informasi jadwal kunjungan

Pasien ibu hamil pada tiap bulannya, sehingga pasien merasa diperhatikan dan

membentuk citra yang baik bagi Klinik Nusa Indah.


