
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kesehatan menjadi salah satu isu yang sangat penting di Indonesia.

Pengelolaan rekam medis atau rekam kesehatan merupakan aspek yang sangat

fundamental dalam dunia kesehatan. Pelayanan kesehatan akan menjadi lebih

berkualitas jika pengelolaan rekam medis dilakukan dengan baik. Banyak rumah sakit

yang mencoba untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari segi pelayanan maupun

teknologi. Selain itu, mereka juga senantiasa memperbaiki manajemen mereka, baik

melalui pembaharuan strategi maupun melibatkan teknologi informasi (TI) dalam

melakukan pengelolaan rumah sakit. (Ivan.dkk, 2011)

Namun, belum ada komunikasi antara sistem rumah sakit yang satu dengan

sistem rumah sakit yang lain. Sampai saat ini pengelolaan rekam medik  rumah sakit

di indonesia masih menggunakan cara-cara konvensional yaitu dikelola dalam bentuk

dokumen fisik atau menggunakan komputer stand alone (Ivan.dkk, 2011). Dengan

kondisi rekam medik seperti itu dapat mengakibatkan adanya berbagai permasalahan

yang muncul misalnya ketika pasien berobat di beberapa rumah sakit yang berbeda,

maka data rekam medik pasien hanya terdapat di rumah sakit yang pernah didatangi.

Hal itu akan menyulitkan dokter ketika dokter ingin menelusuri rekam medik/histori

penyakit pasien.

SOA (Service Oriented Architecture) adalah suatu gaya arsitektur sistem yang

digunakan untuk membangun web service. Penerapan SOA bertujuan untuk

menunjang dalam menerapkan teknologi informasi (TI) agar beberapa aplikasi dapat

berintegrasi dan membuat hubungan yang efektif. Memungkinkan service yang di-

gunakan oleh sebuah aplikasi bisa dipakai juga di aplikasi lain.
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Web service saat ini sudah berkembang pesat, dimana banyaknya perusahaan

ataupun instansi pemerintahan yang menggunakan web service ini untuk mengelola

informasi yang ada. Dengan adanya web service maka setiap perusahaan atau instansi

dapat berhubungan langsung dengan perusahaan atau instansi lain dengan

menggunakan aplikasi berbasis web, hal ini sangat membantu perusahaan/instansi

pemerintahan dalam pelayanan untuk suatu informasi. Selain itu, web service dapat

menyediakan layanan dengan baik karena mampu menyediakan standar dari adanya

perbedaan aplikasi dan dapat berjalan di platform yang berbeda sehingga dapat

digunakan untuk integrasi system seperti : Bisnis to Bisnis (B2B), Bisnis to Customer

(B2C), serta dalam aplikasi e-Business to Virtual Interprise (VE). (Prasetyo, 2012)

SOA (Service Oriented Architecture) telah banyak diteliti oleh beberapa ahli.

Beberapa jurnal menjelaskan tetang penerapan SOA dan penyelesaian masalahnya

dengan beberapa model teknologi , diantaranya adalah Naja,dkk (2011) yang meneliti

tentang rancang bangun perangkat lunak aplikasi pelayanan kesehatan berbasis SOA

(Service Oriented Architecture). Ramadani Lutfi, (2012) yang meneliti perancangan

sistem apotik rumah sakit  berbasis SOA dan cloud computing. Frisandi Fachry, dkk

(2011) tentang implementasi SOA (Service Oriented Architecture) pada

pengembangan sistem pembelajaran mobile. Mahendra,dkk (2012) yang meneliti

tentang perancangan dan implementasi rekam medik berbasis mobile.

Dengan pesatnya perkembangan ilmu teknologi maka dibuat perancangan dan

implementasi teknologi Web Service menggunakan metode SOA (Service oriented

architecture) pada aplikasi rekam medik di beberapa rumah sakit dan balai

pengobatan di Pekanbaru. Aplikasi rekam medik ini memungkinkan komunikasi

dokter ke semua rumah sakit. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada dokter

dalam menelusuri rekam medik/histori penyakit pasien dan meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan latar belakang yang telah dijelaskan, maka

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana menganalisa dan mengintegrasikan

data rekam medis pada ketiga instansi/rumah sakit terkait terhadap pelayanan

menggunakan metode Service Oriented Architecture (SOA) dengan teknologi Web

Service pada sistem aplikasi rekam medis.

`1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penyusunan tugas akhir ini yaitu aplikasi yang dibuat

khusus untuk pengelolaan data pada bagian rekam medis Rumah Sakit Ibnu Sina,

RSIA Eria Bunda dan Klinik Dr.Hasni Pekanbaru.

1.4 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini ialah untuk dihasilkannya

aplikasi rekam medis yang mempunyai kemampuan untuk saling berintegrasi dengan

menyediakan service yang dapat diakses oleh aplikasi lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari enam bagian. Penjelasan dari

keenan bagian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan pembahasan, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori pendukung. Teori yang diangkat yaitu mengenai

Rekam Medis, SOA (Service Oriented Architecture), Web Service,

XML.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tahapan penelitian, pengumpulan data, analisa kebutuhan,

perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian sistem, dan

kesimpulan akhir.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas tentang kebutuhan sistem yang terdiri dari

flowchart, data collection, pre processing, processing, serta

clasification yang menggunakan metode SOA (Service Oriented

Architecture).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Membahas mengenai implementasi, batasan implementasi, pengujian

teknologi Web Service menggunakan metode SOA (Service Oriented

Architecture),serta kesimpulan dari pengujian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca agar penerapan

metode SOA (Service Oriented Architecture)dapat dikembangkan lagi.


