
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu 

Instansi. Dengan adanya sistem informasi maka Instansi dapat menjamin kualitas 

informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi 

tersebut. Keberadaan perangkat komputer sangatlah diperlukan untuk mendukung 

sistem informasi, hampir seluruh perusahaan / instansi baik pemerintah maupun 

swasta telah berangsur-angsur migrasi menggunakan teknologi komputer dalam 

mengelola atau menyimpan data mereka. Sistem informasi adalah sebuah 

rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi 

informasi, dan didistribusikan kepada pemakai (Kadir, 2014). 

Klinik Dharma Husada beralamatkan di Jl. Raya Seputih Raman No. 5882, 

Rukti Harjo, Seputih Raman. Klinik Dharma Husada memiliki visi yaitu 

menjadikan Klinik Dharma Husada sebagai pusat layanan kesehatan yang 

diharapkan semua lapisan masyarakat. Klinik Dharma Husada memiliki komitmen 

untuk memberikan fasilitas yang bagus, bersih, aman, dan nyaman. Klinik 

Dharma Husada memiliki 13 ruangan yaitu 10 ruangan reguler dan 3 ruangan 

VIP. Saat ini, pengolahan data pasien yang ada pada Klinik Dharma Husada 

masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat data pasien dengan 

menggunakan buku besar. Termasuk yang ada didalam nya yaitu nama, jenis 

kelamin, dan umur. 

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada pihak Klinik 

Dharma Husada diketahui bahwa masalah yang dihadapi adalah kesulitan 



pencarian data rekam medis pasien rawat jalan dan rawat inap kurang efisien 

waktu, pasien mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi jadwal praktik 

dokter,kesulitan dalam pengecekan ketersediaan ruangan serta pencatatan dan 

penyimpanan data pasien rawat jalan dan rawat inap yang masih bersifat manual. 

Kehilangan dan kerusakan berkas para pasien pada saat pencatatan, serta para 

pasien harus datang langsung untuk memperoleh informasi dari pihak klinik. 

Untuk itu Klinik Dharma Husada memerlukan sistem informasi dalam mengatasi 

hal-hal tersebut diatas.  

Solusi dari masalah diatas maka perlu dibuat sistem informasi berbasis 

web. Sistem informasi berbasis web diketahui dapat menyelesaikan permasalahan 

yang ada di klinik. Menurut Yuhefizar (2008) Web adalah suatu metode untuk 

menampilan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video 

yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu 

dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah 

browser. 

Menurut Arief (2011) PHP  adalah   bahasa  server-side  scripting  yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan 

diesksekusi  diserver  kemudian  hasilnya  akan  dikirimkan  ke  browser  dengan 

format HTML. PHP merupakan salah satu bahasa (script) pemrograman yang 

sering digunakan pada sisi server sebuah web, dan memiliki keunggulan seperti 

melakukan koneksi ke berbagai macam software sistem manajemen basis data 

atau Database Management System (DBMS), sehingga dapat menciptakan suatu 

halaman web yang dinamis. 



 Aplikasi ini akan dibuat secara online, diharapkan dapat memberikan 

informasi yang disebarkan. Tidak perlu datang langsung ke klinik untuk 

mendaftarkan nomor antrian berobat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat diperlukan bagi Klinik Dharma Husada 

yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Klinik Pasien Rawat Jalan dan 

Rawat Inap pada Klinik Dharma Husada Berbasis Online”. Diharapkan dapat 

mempermudah pasien untuk mendapatkan informasi jadwal dokter dan waktu 

pasien akan diperiksa, yang dapat dikelola kapan saja maupun dimana saja. 

Aplikasi ini juga dapat memudahkan admin dalam melakukan kegiatan 

operasional di klinik dan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi semua 

pihak khususnya Klinik Dharma Husada. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar yang telah di paparkan maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana mempermudah pasien untuk memperoleh informasi 

tentang jadwal praktik dokter dan pemesanan nomor antrian berobat? 

2. Bagaimana membuat sistem informasi manajemen klinik Pasien Rawat 

Jalan dan Rawat Inap  pada Klinik Dharma Husada berbasis web? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk memudahkan pasien dalam memperoleh informasi mengenai 

jadwal praktik dokter dan pemesanan nomor antrian. 



2. Memudahkan admin dalam pencarian data rekam medik, pengecekan 

ketersediaan jadwal praktik dokter, pencatatan data rawat jalan dan 

rawat inap serta pembuatan laporan yang lengkap dan rinci secara 

cepat. 

1.4 Batasan Penelitian 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada : 

1. Tempat penelitian ini dilakukan pada Klinik Dharma Husada yang 

beralamatkan di Jl. Raya Seputih Raman No. 5882, Rukti Harjo, 

Seputih Raman. 

2. Data-data yang digunakan berupa data pendaftaran, data pasien rawat 

inap dan rawat jalan, data rekam medis, data dokter, serta data 

ruangan. 

3. Perancangan sistem informasi membahas informasi tentang jadwal 

praktik dokter, pemesanan nomor antrian berobat, ketersediaan kamar, 

pencatatan data rawat jalan dan rawat inap, administrasi rawat jalan, 

administrasi rawat inap serta pembuatan laporan 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengurangi terjadinya antrian saat melakukan pendaftaran. 

2. Mempermudah dalam menampilkan informasi ruangan yang tersedia. 



3. Dengan adanya sistem ini mempermudah petugas klinik dalam 

pembuatan laporan secara tepat waktu. 

 


