
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya

teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting di Perusahaan, Institusi

Pendidikan, rumah sakit dan lainnya. Penggunaan Teknologi Informasi (IT) ini

dapat menunjang aktifitas suatu perusahaan yang digunakan untuk menyimpan,

mengolah maupun menyajikan data (Lestari Endang, dkk, 2011).

Rumah sakit memberikan pelayanan medik jangka pendek dan jangka

panjang yang meliputi kegiatan observasi, diagnostik, terapik dan rehabilitasi bagi

semua orang yang menderita sakit atau luka serta bagi mereka yang melahirkan,

dan juga diberikan pelayanan berdasarkan rawat jalan dan rawat inap bagi yang

membutuhkan sesuai dengan sakit yang dideritanya. Menurut Sjamsuhidajat,

dkk(2006) fungsi rumah sakit adalah tempat menyelenggarakan pelayanan medik,

pelayanan penunjang, pelayanan keperawatan, pelayanan rehabilitasi, dan

pelayanan pencegahan penyakit. Dengan demikian rumah sakit merupakan

institusi yang multi produk, padat modal, padat karya, dan padat teknologi,

sehingga memerlukan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan administrasi,

pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan(Susano, dkk. 2013).

Pencatatan data riwayat kesehatan pasien adalah hal yang penting dalam

dunia medis dan dikenal dengan istilah data rekam medis. Selama pasien

melakukan pemeriksaan atau menjalani perawatan medis oleh dokter atau suatu
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instansi medis, maka status kesehatan pasien akan dicatat sebagai data rekam

medis pasien. Data rekam medis pasien tersebut dapat dipakai sebagai acuan

untuk pemeriksaan kesehatan pasien selanjutnya, sekaligus sebagai bukti tercatat

mengenai diagnosis penyakit pasien dan pelayanan medis yang diperoleh pasien

(Lestari Endang, dkk. 2011).

Rekam medis merupakan hasil aktifitas pencatatan pada suatu rumah sakit

atau instansi pelayanan kesehatan yang berupa data. Data tersebut meliputi data

sosial maupun data medis pasien rawat jalan dan rawat inap dan diproses oleh

seorang tenaga rekam medis ataupun paramedis sehingga menjadi informasi yang

berguna bagi rumah sakit (Susilo Dahlan). Adapun pengertian rekam medis

adalah himpunan fakta-fakta yang berhubungan dengan riwayat hidup kesehatan

tentang seorang pasien tersebut yang ditulis oleh profesional dibidang kesehatan

(Huffman, 1994).

Rumah Sakit Haji Muhammad Yusuf sebagai salah satu rumah sakit yang

berada di Jalan Lintas Sumatra Kalibalangan Lampung Utara sebagai tempat

penelitian bagi tugas akhir saya. Dalam proses seorang calon pasien menjadi

pasien rumah sakit harus menemui bagian administrasi untuk mengisi formulir-

formulir yang disediakan guna melengkapi data. Kendala yang sering ditemukan

pada rumah sakit adalah pengolahan data masih menggunakan tulisan tangan, jika

ada kesalahan pada mengisi data harus diisi ulang dengan mengambil berkas yang

baru, kemudian pada saat penyimpanan atau arsip masih disimpan pada lemari.

Serta jika ada pasien yang sama ingin berobat kembali petugas harus mencari



3

berkas dan membutuhkan waktu lama, jika tidak ada harus mengisi berkas

kembali.

Berdasarkanpermasalahan yang adapadaRumahSakit Haji Muhammad

Yusuf membutuhkansebuahaplikasirekammedis yang mampumengelola data

rekammedis, dapatmelakukanpenyimpanan data pada database

sertamemberikaninformasi yang cepatdanakurat.

Berdasarkan latar belakang dan gambaran yang dijelaskan tersebut,

penulis mengambil judul yaitu “Sistem Informasi Rekam Medis Pasien pada

Rumah Sakit Haji Muhammad Yusuf”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalah yang ada di dalam latar belakang, maka dapat

diambil rumusan sebagaiberikut:

1. Belumadanya aplikasi sistem guna mengolah data pasien rawat jalan

pada rumah sakit?

2. Belum adanya aplikasi penyimpanan data yang mengelola data secara

baik, sehingga menjamin keamanan data lebih baik dan memudahkan

pencarian data pada rumah sakit?

1.3 Tujuan Penelitan

1.Merancang aplikasi sistem .rekam medis rawat jalan pada Rumah Sakit

Haji Muhammad Yusuf.
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2.Menyediakan aplikasi database yang mampu dapat mengolah data dan

melakukan pecarian data secara cepat.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu lebar, maka batasan masalah yang terkait

dalam pembuatan sistem ini antara lain:

1. Penelitianinihanyadibatasipadaperancangan sistem

informasirekammedispasien

2. Sistem Informasi yang dibahas tentang pengelolaan data pasien

3. Sistem Informasi pengelolaan data rawatjalanpasien

1.5 ManfaatPenelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Perusahaan

a. Mempercepat proses pengolahan data, yaitu data pasien, rekam medis,

dan rawat jalan.

b. Mempermudah pencarian data atau informasi untuk mempercepat

proses pengolahan data.

c. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah proses pengolahan data

pasien yang ada di rumah sakit.
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2. Manfaat bagi Mahasiswa

Melatih dalam penyusunan atau memecahkan suatu masalah yang ada

pada instansi atau perusahaan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Lestari Endang, dkk(2011), meneliti tentang Sistem Informasi Rekam

Medik pada Rumah Sakit Bersalin Graha RAP Tanjung Balai Karimun,

mengahasilkan sistem informasi rekam medik yang terkomputerisasi, untuk

menangani masalah proses pendaftaran manual, proses pencarian data yang lama,

redudansi data, dan kehilangan kartu pasien yang masih sering terjadi. Sistem ini

dianalisis dengan metode FAST (Framework for the Application of System

Techniques).

Susano, dkk(2013), meneliti tentang Pengembangan Sistem Informasi

Rekam Medis dengan Menggunakan Pendekatan FAST (Framework for the

Application of System Techniques) untuk mendukung Evaluasi Pelayanan Rumah

Sakit Umum di Tanggerang. Penelitian ini menekankan pada sistem pelayanan

kesehatan, selanjutnya menemukan solusi perbaikan untuk meningkatkan mutu

pelayanan rumah sakit yaitu dengan menghasilkan Sistem Informasi Rekam

Medis melalui pendekatan FAST, guna menangani masalah kegiatan

pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data yang masih sulit dilakukan, dan

sering kali dibutuhkan.
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Primasari Dwi Della, dkk(2009), meneliti tentang Sistem Informasi

Manajemen Rekam Medik Rawat Inap Rumah Sakit Umum Panti Waluyo

Surakarta, menghasilkan yaitu sistem informasi dengan teknologi komputer

berbasis web. Dengan menggunakan program PHP dan basis data MySQL.

Dengan sistem ini untuk menangani masalah utama pada penggunaan basis data

dan sistem yang digunakan sebagai mesin pencatat. Pada sistem ini diharapkan

dapat diterapkan dalam jaringan Intranet dan selanjutnya Internet.

Susilo Dahlan, meneliti tentang Sistem Informasi Rekam Medik di

Poliklinik PT AIR MANCUR, menghasilkan sistem yang mampu mengatasi

penglohan data. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan

Microsoft Acces sebagai databasenya. Pada sistem ini diharapkan agar pencatatan

menjadi lebih baik dan efisien sehingga ketika data dibutuhkan sewaktu-waktu

akan mudah dalam pencarian.

Nugroho Bayu, dkk, meneliti tentan Sistem Informasi Rekam Medis di Puskesmas

Masaran I Sragen, tujuannya menghasilkan aplikasi dan penerapan sistem rekam

medis di puskesmas masaran I Sragen dan untuk meningkat kinerja. Dengan

menggunakan komputer dan program Microsoft Visual Basic 6.0 dan

menggunakan database SQL Server 2000. Pada sistem ini diharapkan

mempermudah dalam pembuatan laporan-laporan yang dihasilkan dalam program

Sistem Informasi Rekam Medis di Puskesmas Masaran I Sragen.

Perbedaan dengan penelitian saya, pada sistem yang sebelumnya hanya

dapat menginputkan data pasien saja, sedangkan sistem yang saya buat dapat
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menginputkan data pasien, data kunjungan pasien, dan dapat membuat laporan

pasien.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang awal kegiatan penyusunan karya ilmiah. Bab

ini trdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian

penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, pengertian perancangan,

rekam medis, pengertian java, pengembangan sistem, alat pengembangan,

pengertian Unified Modeling Language (UML).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang akan di gunakan untuk proses

pengembangan sistem dan pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang identifikasi tujuan dan syarat komponen sistem,

serta metode yang akan di gunakan untuk proses pengembangan sistem dan apa

saja yang akan digunakan,seperti use case, class diagram dan activity diagram.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membuat tenang simpulan dan saran terhadap sistem yang

diterapkan pada puskesmas sukaraja.


