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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Puskesmas Sidorejo yang terletak di jalan Panjang Sribawono km.45 pasar 

Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 

2010 dalam Peraturan Bupati Lampung Timur no 15 pasal 2 dinyatakan bahwa 

Puskesmas Sidorejo tidak lagi menjadi Puskesmas pembantu melainkan menjadi 

Puskesmas induk yang memiliki fasilitas rawat inap. 

Puskesmas Sidorejo diharapkan dapat sepenuhnya memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang berada di dalam area kerjanya baik itu berupa 

pelayanan Posyandu maupun penyuluhan kesehatan. Oleh karena itu,  

pengembangan Puskesmas Sidorejo menjadi Puskesmas Induk yang dilengkapi 

dengan fasilitas rawat inap dan penepatan tenaga Dokter yang sungguh membantu 

permasalahan kesehatan yang ada di Desa Sidorejo dan sekitarnya. Puskesmas 

rawat inap diberi ruang dan tambahan fasilitas untuk menolong pasien gawat 

darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun asuhan keperawatan 

sementara dengan kapasitas kurang lebih 10 tempat tidur. Saat pasien datang 

dalam keadaan gawat darurat maka pasien akan langsung di bawa ke ruang IGD 

dan setelah melakukan pendaftaran serta pemeriksaan oleh Dokter jaga dan 

petugas kesehatan dan dinyatakan oleh Dokter untuk rawat inap maka pasien 

selajutnya masuk ruang rawat inap dan menerima perawatan intensif dari petugas 

kesehatan dan Dokter yang bertugas. Rawat inap itu sendiri berfungsi sebagai 

rujukan antara yang melayani pasien sebelum dirujuk ke institusi rujukan yang 

lebih mampu, atau dipulangkan kembali ke rumah. Kemudian mendapat asuhan 
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perawatan tindak lanjut oleh petugas perawat kesehatan masyarakat dari 

Puskesmas yang bersangkutan di rumah pasien. 

Proses pendataan yang saat ini berlangsung masih sangat sederhana yakni 

proses pendataan dilakukan di formulir yang telah disediakan dan disimpan dalam 

map berkas-berkas yang ada. Hal ini membuat petugas kesehatan kesulitan dalam 

mengakses data pasien ketika berobat kembali. Jumlah pasien dan keberagaman 

kasus kesehatan yang terjadi di Puskesmas Sidorejo saat ini diperlukan sebuah 

sistem pendataan yang memudahkan petugas kesehatan untuk mengakses data-

data pasien yang telah melakukan rawat inap sebelumnya ataupun memasukan 

data pasien rawat inap yang baru.  

Pengolahan data dengan keadaan 2 gedung dan adanya  yang berobat dapat 

dikomunikasikan menggunakan teknik komputer terhadap data pasien rawat inap 

yang akan dirawat di Puskesmas Sidorejo dalam 3-7 hari maupun sebagai bentuk 

pertolongan pertama dalam persiapan pengiriman pasien ke Rumah Sakit terdekat. 

Proses pendataan ini yang membuat penulis ingin menuangkan ilmu yang telah 

diperoleh dengan menerapkan sistem berbasis Client Server. 

Dari uraian di atas maka penulis hendak melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Rancang Bangun Sistem Rawat Inap Pasien Pada Puskesmas 

Sidorejo Berbasis CLIENT SERVER” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 

aplikasi Puskesmas rawat inap dengan metode client server di Puskesmas Sidorejo 
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agar dapat memberikan kemudahan bagi petugas kesehatan guna mendapatkan 

data (nama, alamat, dan riwayat kesehatan) terhadap pasien yang akan melakukan 

rawat inap maupun yang akan dirujuk kerumah sakit terdekat. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tempat penelitian pada Puskesmas Sidorejo Lampung Timur. 

2. Data yang akan diteliti adalah data dari pendaftaran pasien rawat inap, 

hingga administrasi kepulangan.Namun tidak membahas jumlah persediaan 

obat. 

3. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemograman Delphi 7.0. dan Client 

Server sebagai sistemnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memberikan sumbangan pemikiran teknologi informasi 

tentang Aplikasi Puskesmas Rawat Inap pada Puskesmas Sidorejo Lampung 

Timur. 

1. Bagi Puskesmas Sidorejo Lampung Timur adalah Menghasilkan aplikasi 

teknologi informasi dan memberikan pemecahan masalah dalam pengolahan 
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data dan dapat membantu petugas kesehatan mengakses data pasien rawat 

inap di Puskesmas Sidorejo yang tersimpan baik dalam database terpusat. 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk membangun sebuah aplikasi yang bermanfaat 

dalam pendataan pasien rawat inap di Puskesmas Sidorejo Lampung Timur. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian 

Penelitian, Manfaat Perancangan Sistem, Tujuan Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori dan penjelasan dari metode-metode 

yang akan digunakan dalam membuat Rancang Bangun Sistem 

Rawat Inap Pasien Pada Puskesmas Sidorejo Berbasis Client 

Server”. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang proses perencanaan Rancang Bangun 

Sistem Rawat Inap Pasien Pada Puskesmas Sidorejo Berbasis 

Client Server, bagaimana desain database serta desain sistemnya. 
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BAB IV PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan bagaimana cara kerja program yang dibuat, 

serta membahas tentang desain program. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Sistem yang telah 

dibuat. 

LAMPIRAN 
 


