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RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo merupakan salah satu Rumah Sakit umum 

di daerah kota Bandar Lampung. Karena rumah sakit merupakan bidang dalam 

pelayanan jasa, maka untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ketepatan dan 

kecepatan waktu dan informasi yang akan disampaikan kepada pasien dalam 

pelayanan di rumah sakit, khususnya untuk pelayanan pasien rawat inap, maka 

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo memerlukan sistem yang dapat digunakan untuk 

lebih mempermudah dalam pelayanan. 

Permasalahan Pelayanan pasien Rawat Inap dalam pelaksanaanya masih 

terjadi beberapa kendala yaitu, informasi data pasien yang masuk dan keluar pada 

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo masih menggunakan apliksai microsoft excel tidak 

menggunakan password untuk akses admin yang bertugas, sehingga data tersebut 

dapat dilihat oleh pihak lain dan keamanan informasi data tidak terjaga, serta tidak 

ada backup data seperti penyimpanan di dalam database. Informasi yang 

tersimpan hanya informasi mengenai data pasien tanpa adanya informasi tentang 

rincian data biaya pelayanan rawat inap pasien, selain itu penyimpanan data 

pasien dalam Microsoft excel disimpan dalam per sheet dalam Microsoft excel 

sehingga apabila ingin mengetahui data pasien maka harus membuka satu per satu 

sheet yang ada. 

Sistem yang akan dikembangkan dan diimplementasikan dengan UML, usecase 

diagram, activity diagram, class diagram, dan SQL Server Management Studio 

sebagai database. 

Pada pelayanan ini informasi harus akurat karena berhubungan antara 

jumlah ruangan yang tersedia pada RS tersebut dengan jumlah pengguna ruang 

tersebut. pada saat informasi tidak tersalurkan maka petugas akan mengalami 

kesulitan dalam mengidentifikasi jumlah kamar pada saat pasien datang dan 

menanyakan kamar atau ruangan yang kosong, serta informasi mengenai total 

rawat inap pasien, penyakit pasien, dan keterangan dokter yang menangani pasien 

masih menggunakan sistem tulis tangan, hal ini tentu menimbulkan beberapa 

kendala diantarannya membutuhkan waktu yang lama dalam proses 

pencatatannya, selain itu pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo bagian pelayanan 

pasien rawat inap tidak memiliki rincian data total rawat inap perhari, yang 

diharapkan dalam memberikan informasi secara cepat dan tepat waktu. 


