
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti berperan dalam berbagai 

kegiatan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas bagi berbagai instansi, baik instansi 

pemerintahan negeri, swasta maupun perorangan atau individual, serta 

mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sektor kesehatan 

yang merupakan salah satu sektor penting yang sedang mendapat perhatian 

besar dari pemerintah merupakan salah  satu  sektor pembangunan yang 

sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan kehadiran teknologi 

informasi. 

Puskesmas Kec. Sukajawa yang menjadi salah satu pusat pelayanan 

kesehatan di Bandar Lampung merupakan salah satu instansi kesehatan yang 

sedang dikembangkan. Dengan jumlah pasien yang cukup banyak 

menyebabkan masalah  yang  cukup  berat dalam mendapatkan informasi 

tentang pasiennya, kunjungan berobat pasien, rekam medis pasien dan juga 

data obat yang sudah digunakan oleh puskesmas tersebut. Selain masalah 

pendataan pasien dan pengarsipan catatan medis merupakan suatu hal penting 

yang perlu diperhatikan. Apalagi di Puskesmas tersebut pendataan pasien, 

dari mulai pendaftaran pasien dan pengarsipan catatan medis pasien masih 

dilakukan secara manual, artinya semuanya masih ditulis pada tumpukan-

tumpukan kertas dan di simpan pada rak-rak penyimpanan, sehingga ketika 
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pihak puskesmas membutuhkan data-data pasien, laporan kunjungan, dan 

juga laporan data obat-obatan yang sudah digunakan, perlu  waktu  yang  

cukup lama untuk mencari dimana data tersebut disimpan. 

Masalah pengarsipan merupakan masalah utama di dalam menjaga 

keutuhan informasi yang diperlukan setiap saat di dalam sebuah instansi 

pemerintahan,  karena demikian pentingnya masalah pengarsipan, pemerintah 

telah menerbitkan UU RI No. 8 Th 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. 

Yang berisi (1) ketentuan wajib simpan untuk catatan mengenai keadaan 

kekayaan dan yang mencermikan  hak dan kewajiban perusahaan selama 10 

tahun; dan (2) keberadaan dokumen perusahaan yang dibuat dalam bentuk 

bukan berupa kertas, seperti dalam bentuk microfilm, elektronik (CD-ROM) 

dan atau hasil cetaknya, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Untuk 

menciptakan pendataan pasien, pengarsipan catatan medis  dan  data  obat 

yang tertib dan baik, diperlukan pengelolaan yang baik pula dari bagian yang 

menangani hal tersebut. Di luar masalah teknis operasional,  pengelolaan  data 

pasien yang baik di suatu instansi kesehatan umum dapat ditentukan  dari 

mekanisme administrasinya. Mekanisme  administrasi  yang  baik  akan 

menciptakan kemudahan dan efisiensi dalam proses pencatatan maupun 

pengambilan informasi. Dengan kemudahan dan efisiensi tersebut, diharapkan 

informasi yang ada dapat digunakan secara optimal, diolah sedemikian rupa, 

sehingga akan sangat membantu  dalam  menentukan  tindakan-tindakan  

medis yang harus dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam 

penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “Aplikasi Pelayanan 

Puskesmas Gedong Air Kec. Sukajawa ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang belakang dapat merumuskan beberapa masalah 

yang ada seperti : 

1. Bagaimana cara mendapatkan informasi data pasien, kunjungan pasien dan 

rekam medis pasien secara efektif dan efisien? 

2. Bagaimana meningkatkan mutu pelayanan puskesmas yang baik bagi 

masyarakat. 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dalam penyusunan tugas akhir ini, 

dapat dijabarkan batasan masalahnya  yaitu : 

1. Pengelolaan catatan medis pada pasien rawat jalan yang masih aktif dan 

dibatasi pada catatan medis yang berbentuk kertas. 

2. Pembuatan resep obat  bagi pasien setelah melakukan pemeriksaan. 

 

3. Pembuatan laporan kunjungan pasien, laporan rekam  medis  pasien,  

laporan pendapatan pengobatan, laporan pengeluaran obat, laporan 

persediaan obat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  dalam tugas akhir ini adalah terwujudnya suatu aplikasi 

pelayanan puskesmas yang dapat membantu pihak puskesmas dalam 

meningkatkan pelayanannya, merancang suatu basis data yang dapat 

menampung seluruh informasi tentang pasien, serta catatan data obat yang 

sudah digunakan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat bagi Puskesmas gedong air yang diharapkan adalah: 

 
1. Memperbaiki sistem pelayanan puskesmas yang dilakukan secara manual 

dengan sistem komputerisasi. 

2. Memberikan kemudahan kepada bagian pendaftaran, bagian pengobatan,  

bagian pembayaran dan bagian apotik dalam memberikan pelayanan . 

3. Dapat membantu dalam memberikan pelayanan yang tepat dan akurat bagi 

pasien. 

4. Membantu pihak Puskesmas dalam  hal  efisiensi  ruang penyimpanan berkas 

catatan medis. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data sebagai bahan penyusunan laporan tugas akhir 

dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan selama 

melakukan praktek kerja lapangan di PUSKESMAS Gedong Air 

Kecamatan Sukajawa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah bertanya kepada karyawan perusahaan tersebut  

untuk mengumpulkan data. wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh 

informasi dan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan akhir ini. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode Pengamatan adalah mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang 

dilakukan serta dokumen-dokumen yang digunakan. 
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3. Tinjauan Pustaka (Library Set) 

Metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data dengan membaca buku-

buku kemudian mempelajari dengan cara mencari sumber teori pengetahuan 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan sebagai refrensi dalam 

penyusunan laporan akhir. 

4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen 

yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti laporan keuangan perusahaan serta dokumen lain 

dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan   

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengungkapan dasar teori-teori yang mendasari      

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan analisis 

sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta pengembangan sistem 

yang dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang evaluasi sistem, cara menggunakan sistem dan 

menampilkan hasil penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas dalam bab 

sebelumnya dan kemudian diberikan saran-saran yang berkaitan dengan tugas 

akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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