
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi saat ini telah menuntut perubahan dalam organisasi untuk 

mengintegrasikan seluruh pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan sistematis. Hal ini 

mengakibatkan proses pencarian informasi sekecil apapun dapat dilakukan dengan 

mudah, seperti halnya dalam bidang kesehatan. Salah satu pengaplikasiannya 

yaitu sistem yang dapat membantu Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu dalam 

melakukan pendaftaran pasien secara terkomputerisasi. 

Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu terletak di Jl. Rambutan No. 3 RK 

Harapan Ujung Batu, diawali dengan berdirinya balai pengobatan dan rumah 

bersalin yang beroperasi sejak bulan September 2006. Dalam perjalanannya Balai 

pengobatan umum dan rumah bersalin mengalami perkembangan pesat. Dengan 

dukungan berbagai pihak akhirnya mendapatkan izin mendirikan Rumah Sakit 

dengan dikeluarkan izin operasional sementara pada bulan September 2012. 

Dalam operasionalnya, Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu menyediakan 

pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan medis umum (poliklinik 

dokter umum dan gigi), pelayanan medis poli spesialis (spesialis kandungan, 

spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis mata, spesialis 

kulit dan kelamin, spesialis paru, spesialis THT, spesialis syaraf), ruang bersalin, 

ruang operasi, unit gawat darurat (UGD) dan apotek. Pada tahun 2016, jumlah 

pasien baru rekam medis rawat jalan yang berobat ke Rumah Sakit Az-zahra 

Ujung Batu yaitu 8.881 pasien. Adapun jumlah pasien baru rawat jalan maupun 

pasien lama rawat jalan yang berobat ke Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu 3 

bulan terakhir di tahun 2016 yaitu: bulan Oktober berjumlah 1.777 pasien, bulan 

November berjumlah 1.545 pasien dan bulan Desember berjumlah 1.646 pasien. 

Sedangkan jumlah pasien terdaftar saat ini terhitung hingga tanggal 16 Maret 

2017 berjumlah 24.026 pasien dan seterusnya akan terus bertambah dengan 

sejalannya waktu.  
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Selama ini proses pelayanan rekam medis rawat jalan yang terjadi di Rumah 

Sakit Az-zahra Ujung Batu dilakukan secara manual oleh pegawai rekam medis 

rawat jalan yaitu melakukan pencatatan ke dalam sebuah buku saat pasien 

mendaftar untuk berobat. Kemudian pegawai tersebut mengisi form status rekam 

medis pasien, selanjutnya form tersebut diantar oleh perawat ke ruang poli 

bersamaan dengan pasien yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan oleh 

dokter. setelah selesai, form status disimpan di rak penyimpanan dan data pasien 

tersebut direkap kembali oleh pegawai ke perangkat lunak Microsoft Excel. jika 

pasien yang sama datang berobat kembali maka form status rekam medis pasien 

dicari dan diambil lagi di rak, sehingga memperlambat proses pelayanan rekam 

medis rawat jalan ketika kunjungan pasien dalam keadaan ramai. Pencatatan data 

pasien ke dalam form status rekam medis pasien juga terdapat permasalahan yang 

pernah terjadi seperti form status rekam medis pasien double di buku dan di rak, 

terkadang form status pasien ada yang hilang dan terkadang form status pasien 

salah penyimpanan ke dalam rak. Proses yang berjalan saat ini dirasakan kurang 

efektif, memperlambat kinerja pegawai rekam medis Rumah Sakit Az-zahra 

Ujung Batu. 

Pelayanan rekam medis rawat jalan Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu tidak 

terlepas dari pencatatan resep obat dokter kemudian pasien menerima resep 

obatnya melalui apotek Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu. Apotek Rumah Sakit 

Az-zahra Ujung Batu selama ini dikelola oleh seorang kepala apoteker, 3 orang 

asisten apoteker. Adapun data stok obat menurut jenisnya yang ada di apotek 

tersebut yaitu 963 jenis obat. Pada bulan Agustus 2016 yang lalu telah melayani 

transaksi penjualan obat sebanyak 79 jenis obat di apotek. Semua data transaksi 

penjualan dicatat dan disimpan ke dalam buku besar serta menggunakan bantuan 

aplikasi Microsoft Excel untuk proses pelaporan data transaksi penjualan obat 

terhadap pihak manajemen. 

Penelitian tentang Sistem Informasi Rumah Sakit pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Susanto dkk (2011) dengan judul Sistem Informasi 

Rekam Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pacitan Berbasis Web, 

mengemukakan bahwa sistem yang diusulkan mengurangi terjadinya pasien yang 
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memiliki nomor rekam medis ganda dan sangat membantu dokter dan paramedis 

dalam melakukan diagnosa. Lusi dkk (2014) dengan judul Rancang Bangun 

Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Klinik Waluya Sejati Abadi menjelaskan 

bahwa sistem yang diusulkan mampu mengolah data pasien dengan cepat dan 

akurat, menyimpan data resep obat. Riani (2015) dengan judul Sistem Informasi 

Administrasi Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Berbasis Web Pada Puskesmas 

Tanjung Raja, menyimpulkan bahwa sistem yang diusulkan mempermudah admin 

dalam mengelola data pasien rawat jalan dan rawat inap, data pegawai, data poli 

dan surat rujukan. 

Oleh karena itu, jika situasi ini tidak ditindaklanjuti maka akan berdampak 

buruk bagi peningkatan mutu pelayanan dan produktivitas kinerja staf rekam 

medis dan apotek, sehingga untuk mengatasi masalah dari latar belakang yang 

telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas 

akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Rumah Sakit Berbasis Web 

(Studi Kasus: Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam 

Tugas Akhir ini adalah Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi 

Rumah Sakit berbasis web di Rumah Sakit Az–zahra Ujung Batu. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan dari masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan hanya pada bagian rawat jalan dan apotek Rumah Sakit 

Az-zahra Ujung Batu. 

2. Pengembangan difokuskan pada pelayanan pendaftaran pasien, pelayanan 

rekam medis pasien, pencarian data pasien dan pembuatan laporan pasien 

rawat jalan serta transaksi penjualan obat di apotek. 

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall. 

4. Metode perancangan menggunakan Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk merancang dan membangun sistem informasi rumah sakit pada 

Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu. 

2. Untuk membantu kinerja pegawai rekam medis dan apotek Rumah Sakit 

Az-zahra Ujung Batu. 

3. Untuk mempercepat pendataan pasien rawat jalan dan penjualan obat serta 

laporan pengunjung pasien berobat di Rumah Sakit Az-zahra Ujung Batu.  

4. Untuk membantu pimpinan dalam melakukan pemantauan proses pelayanan 

rekam medis rawat jalan serta penjualan obat di apotek. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah dalam proses pelayanan rawat jalan dan proses transaksi 

penjualan di apotek. 

2. Mempermudah dalam proses pembuatan laporan rekam medis dan data 

pasien serta data obat-obatan di apotek. 

3. Dapat menambah wawasan serta pengaplikasian ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh bagi penulis. 

4. Dapat menjadi bahan acuan bagi mereka yang tertarik untuk memanfaatkan 

dan mengembangkan sistem informasi Rumah Sakit untuk kedepannya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, 

manfaat dari penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta studi 

kepustakaan yang di gunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan 

laporan tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir ini, metode pengembangan sistem,  

analisa dan perancangan hingga implementasi sistem. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Berisi pembahasan mengenai pemetaan permasalahan,  perumusan 

kebutuhan sistem baru  (System Requirement) berdasarkan kebutuhan 

user (User Requirement),  metode analisis yang digunakan, deskripsi 

perancangan sistem. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem 

yang telah dibuat. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, pustakawan, maupun 

untuk penulis. 


