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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan  teknologi  dewasa  ini  telah  mencapai  tingkat  yang sangat 

mengagumkan. Jarak dan waktu sekarang ini, bukan lagi menjadi masalah karena 

adanya bantuan dari teknologi yang ada. Perkembangan ini  tidak  saja  terjadi  di  

satu  bidang,  namun  telah  terjadi  di  semua  segi kehidupan  manusia.  Diakui  

atau  tidak  pemenuhan  kebutuhan  teknologi untuk  membantu  aktivitas  

operasional  organisasi  tetap  harus  dilakukan. Pada  dekade  sekarang,  pengaruh  

teknologi  Informasi  dan  komunikasi tidak  dapat  dipungkiri  dalam  segmen 

bisnis dan pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi dan 

membentuk keseharian individu dengan menawarkan jasa seperti e-commece,      

e-government, e-learning, e-healt, e-working (Dwivedi et al,2008). Dampak 

utama penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis dan 

pemerintahan adalah tingginya volume penggunaan internet dan jaringan mobile 

oleh pemerintah dan wargannya (Erdmann and Behrentd,2003). 

Kebutuhan informasi yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, ada pihak 

yang memberi informasi dan ada pula pihak yang menerima informasi. Proses 

pengiriman atau pertukaran informasi tersebut saat ini sudah dalam bentuk digital. 

Aplikasi perangkat lunak sering berperan penting sebagai media penyampaian dan 

penyimpanan informasi tersebut (Jusuf, 2008). Informasi menjadi salah satu 
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kebutuhan bagi setiap orang, perkembangan teknologi informasi memberikan 

kemudahan dalam mendapatkan informasi diberbagai bidang. Akurasi, kecepatan 

dan ketepatan dari informasi menjadi sebuah prioritas utama dalam pelayanan. 

Informasi yang akurat dan terkini menjadi sebuah tuntutan yang harus terpenuhi 

sehingga semua informasi dapat terserap oleh masyarakat luas, semua bidang 

sudah memerlukan sistem informasi tersebut tidak terkecuali Rumah sakit, baik 

rumah sakit swasta maupun rumah sakit umum daerah.  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar 

Lampung berada di tengah kota dan sangat mudah dikunjungi masyarakat. 

Dengan luas tanah dan bangunan yang kurang memadai lagi maka diputuskan 

pada tahap pembangunan selanjutnya akan diperluas dan dibangun gedung baru 

yang berlokasi masih di Jalan Basuki Rahmat, No. 73 Kelurahan Sumur Putri 

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Lokasi yang strategis 

tersebut membuat RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo menjadi salah satu tujuan utama 

pada saat pasien sakit selain itu juga RS tersebut merupakan rumah sakit daerah 

bandar lampung. Sehingga mesyarakat lebih cenderung untuk menuju rumah sakit 

Tjokrodipo. Hal ini menjadi sebuah keharusan untuk                                      

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo memiliki sistem informasi rumah sakit (SIMRS). 

Sistem informasi pelayanan pasien rumah sakit ini akan membantu dalam 

menyediakan informasi yang berada pada rumah sakit tersebut. Secara umum 

sistem informasi pelayanan pasien rumah sakit terdiri dari beberapa subsistem 

yang saling berintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan 

sebuah informasi dari data-data tersebut. Secara global sistem infomasi pelayanan 
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pasien rumah sakit dibagi menjadi beberapa subsitem antara lain adalah bagian 

pendaftaran atau lebih dikenal dengan rekam medik, bagian poliklinik, bagian 

apotek, bagian kasir dan bagian rawat jalan serta bagian rawat inap. 

Sistem informasi yang berada pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Sudah 

berjalan namun berbagai kendala terjadi sehingga pemanfaatan informasi tidak 

dapat disampaikan atau disalurkan dengan maksimal. Khususnya pada Pelayanan 

pasien Rawat Inap, beberapa kendala terjadi yaitu, informasi data pasien yang 

masuk dan keluar pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo dalam 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. 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 system tulis tangan atau 

manual, hal ini tentu menimbulkan beberapa kendala diaantarannya membutuhkan 
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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. 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dideskripsikan tersebut maka sudah 

seharusnya RSUD Dr. A. Dadi Tjokorodipo memiliki sistem informasi dibagian 

pelayanan pasien Rawat inap. Sehingga semua informasi baik informasi mengenai 

pasien ataupun mengenai kamar dapat terserap dengan maksimal. Masalah ini 

menjadi tahap awal atau sebagai landasan yang dilakukan penulis dalam 

pengembangan sistem informasi pelayanan pasien rawat inap tersebut, maka 

untuk tahap selanjutnya penulis akan melakukan penelitian tentang 

“Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pasien Rawat Inap Pada  

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang pada                            

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo tersebut maka penulis dapat menentukan rumusan 

masalah yang terdapat pada RSUD tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara meningkatkan sistem informasi pelayanan pasien rawat 

inap pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo ? 

2. Bagaimana cara implementasi sistem informasi pelayanan pasien rawat 

inap pada rumah sakit tersebut ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada pada rumah sakit, maka 

penulis dapat menententukan batasan masalah pada penelitian ini mengenai 

“pengembangan sistem informasi pelayanan pasien pada                               

RSUD Dr. A.Dadi Tjokrodipo” dibatasi hanya pada pelayanan pasien khusus 

rawat inap, karena penulis akan lebih fokus dalam mengembangkan sistem 

informasi pelayanan pasien rawat inap tersebut. Sehingga akan meningkatkan 

kualitas dari sistem informasi yang akan dibangun.  

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar 

lampung ini merupakan karya yang belum pernah diteliti pada sebelumnya dan 

merupakan karya asli dari peneliti.  

Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah : 

1. Rolando (2013), sistem Informasi saat ini merupakan sumber utama di 

berbagai kualitas pelayanan publik, tidak terkecuali seperti pelayanan pada 

sistem informasi di sebuah rumah sakit, dimana sebuah instansi Rumah 

sakit merupakan bagian penting dalam pelayanan masyarakat khususnya 

untuk pasien yang membutuhkan perawatan medis seperti rawat inap ,pada 

kualitas pelayanan di RSUP. Dr. R.D. Kandou Manado adalah salah satu 

rumah sakit yang berusaha memaksimalkan serta memuaskan harapan dan 

kebutuhan pasien, melalui pelayanan kesehatan yang efektif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kehandalan dalam 
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pelayanan, daya tanggap, jaminan, empati, sarana fisik berpengaruh 

terhadap kepuasan pasien rawat inap peserta JAMKESMAS. 

2. Jeina (2013), Analisis biaya diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

berapa biaya satuan kegiatan pada unit pelayanan rawat inap, agar dapat 

dihitung total pembiayaan yang diperlukan. Tujuan penelitian yang 

dilakukan pada BLU RSUP Prof.R. D. Kandou Manado  ini adalah ntuk 

menganalisis penetapan biaya rawat inap pada rumah sakit. Metode 

Analisis yang digunakan adalah deskriptif , untuk menggambarkan metode 

penetapan biaya yang sesuai dengan teori serta membandingkan dengan 

praktek metode penetapan biaya yang ada. 

3. Ade, Suswitaroza, Aulia (2012), RSUD Mattaher Jambi merupakan rumah 

sakit terdepan yang dimiliki oleh Pemerintah dengan salah satu 

fasilitasnya adalah bangsal rawat inap untuk penyakit jantung. Rumah 

Sakit memegang peranan penting dalam pelayanan publik dan telah 

menjadi keharusannya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Suatu kualitas disebut baik apabila penyedia jasa memberikan pelayanan 

yang melebihi harapan pelanggan. Kualitas disebut baik apabila penyedia 

jasa memberikan pelayanan yang setara dengan  yang diharapkan 

pelanggan. Sedangkan kualitas disebut jelek apabila penyedia jasa 

memberikan pelayanan yang diberikan lebih rendah dari yang diharapkan 

pelanggan. Rumah sakit harus berusaha mewujudkan kepuasan pasien, 

sebab penelitian ini akan menganalisis kepuasan pasien rawat inap 

bangsal jantung di RSUD Mattaher Jambi. jika kepuasan pasien tidak 
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tercapai maka pasien pengguna pelayanan kesehatan dan rawat inap akan 

berpindah dan menggunakan pelayanan yang diberikan rumah sakit lain 

hal ini akan menyebabkan penurunan kepercayaan dan pemanfaatan rumah 

sakit daerah sebagai institusi milik pemerintah. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan rawat inap serta 

administrasi dalam admisi pasien rawat inap di                                   

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo 

2. Meningkatkan pelayanan pasien pada rawat inap di RSUD 

3. Meningkatkan sistem informasi mengenai palayanan pasien rawat inap di 

rungan E1, E2, serta ruang kebidanan 

4. Membuat aplikasi sistem informasi pelayanan pasien rawat inap berbasis 

desktop. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam pengembangan dan analisis 

kebutuhan pelayanan pasien rawat inap pada                                       

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo 

2. Mengembangkan aplikasi berupa sistem informasi mengenai sistem 

pelayanan pasien rawat inap 
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3. Menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam kasus yang sama 

pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo 

4. Meningkatkan performa dan kualitas pelayanan pasien Rawat Inap 

5. Membantu staf medis (dokter) di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

6. Bagi pasien, meskipun bukan merupakan pengguna sistem secara 

langsung, namun demikian diharapkan dapat menerima pelayanan medis 

yang memadai sesuai dengan standar, tepat waktu dan memuaskan. 
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1.7 Kerangka Penelitian 

Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi yang berada pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Sudah 

berjalan namun berbagai kendala terjadi sehingga pemanfaatan informasi tidak 

dapat disampaikan atau disalurkan dengan maksimal. Khususnya pada 

Pelayanan Pasien Rawat Inap 

 

Identifikasi Masalah 

Pelayanan pasien pada rawat inap, karena 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. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara meningkatkan sistem informasi pelayanan rawat inap 

pada RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo. 

2. Bagaimana cara implementasi sistem informasi rawat inap pada rumah 

sakit tersebut. 

 

Pengumpulan Data 

Pengamatan, Wawancara, Tinjauan Pustaka, Dokumentasi 

 

Analisis Sistem 

P(performance), I(information), E(economy), C(control), E(efficiency), 

S(service) 

 

Pengembangan Sistem 

Waterfall 

-Analisis-Desain-Pengkodean-Pengujian-Pemeliharaan 

 

Pengujian dan Evaluasi 

Hasil analisis dan penelitian sesuai kebutuhan pengguna dengan menggunakan 

pengujian blackbox. 

 

Hasil dan Kesimpulan 

Hasil yang didapat dalam analisis sistem adalah membangun pengembangan 

sistem informasi pelayanan pasien rawat inap pada RSUD Dr. A. Dadi 

Tjokrodipo, Rancangan sistem informasi rawat inap dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 


