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Bab 1 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era informasi merupakan periode yang melibatkan banyak 

informasi dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, 

perusahaan, maupun instansi pemerintah. Informasi sudah semakin 

mudah diperoleh, sudah semakin bervariasi bentuknya, dan semakin 

banyak pula kegunaannya (Wahyu, 2004). 

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang 

sedang berkembang pesat pada saat ini. Contohnya penggunaan 

komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem 

informasi dapat memberikan hasil yang lebih untuk output sebuah 

sistem, tentunya bila sistem di dalamnya telah berjalan dengan baik 

(Ekowati, 2003). 

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan umum 

membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan 

andal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanannya 

kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Dengan 

lingkup pelayanan yang begitu luas, tentunya banyak sekali 

permasalahan kompleks yang terjadi dalam proses pelayanan di 

rumah sakit. Banyaknya variabel di rumah sakit turut menentukan 

kecepatan  arus informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan 

lingkungan rumah sakit. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya dalam 

dunia teknologi informasi dan komunikasi membuat fungsi 
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teknologi informasi semakin beragam.Pembuatan sistem informasi 

rurnah sakit dapat dilihat dari berbagai sudut. Bisa dilihat dari sudut 

administratif yang menghandle data- data pasien, transaksi dsb, 

atau bias juga dari sudut pasien yang cenderang ke pelayanan 

kesehatan dengan menambahkan teknologi sebagai alat 

komunikasinya. 

Untuk memudahkan prosedur administrasi pasien di rumah 

sakit, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberi kemudahan 

dalam kelancaran proses administrasi. Oleh karean itu, 

administrasi pasien dibuat melalui sistem informasi adrninistrasi. 

Sistem informasi administrasi kesahatan merupakan sistem 

informasi yang berperan dalam proses administrasi, seperti 

proses mencatat, menghitung, dan surat menyurat. Misalnya, pasien 

yang akan keluar dari rumah sakit akan mendapat surat keluar 

dari rumah sakit dari dater atau bagian administrasi sehingga 

mempermudah proses administrasi selama menjalani rawat-

inap. Rumah sakit yang begitu kompleks, bila dikembangkan 

keseluruhan proses adminstrasi, akan sangat sulit. Oleh karena itu 

ada baiknya jika dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak 

Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta belum ada teknologi 

komputerisasi yang mengatur tentang sistem informasi administrasi 

pasien rawat jalan. Sistem yang dijalankan masih bersifat manual 

dalam hal pendaftaran pasien, pelayanan medis, pelayanan 

penunjang medis, dan pelayanan farmasi.   

Untuk memudahkan proses administrasi yang cukup 

kompleks tersebut, sistem informasi administrasi rumah sakit 



3 
 

 

sangat dibutuhkan. Sistem informasi tersebut dikembangkan 

untuk mernperoleh kemudahan proses, mengurangi beban kerja, 

mengurangi jumlah kertas dan arsip, serta mempercepat proses 

adminstrasi itu sendiri. Maka diperlukan suatu sistem informasi 

administrasi pasien berbasis desktop pada Rumah Sakit Panti 

Nugroho Yogyakarta, untuk memproses dan 

mengintegrasikan proses pelayanan pasien dalam bentulc 

pelaporan dan prsedur administrasi untuk memperoleh infonnasi 

secara cepat, tepat dan akurat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam 

perumusan skripsi ini adalah : 

1. Bagimana merancang sebuah aplikasi sistem 

informasi pelayanan administrasi pasien berbasis 

Desktop Aplication pada Rumah Sakit Panti Nugroho 

Yogyakarta ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Informasi 

pelayanan Adrninistrasi pada Rumah Sakit Panti 

Nugroho ? 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Merancang suatu sistem informasi pelayanan 

adrninistrasi pasien untuk membantu mengelola 

data-data tentang administrasi pasien pada Rumah 
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Sakit Panti Nugroho Yogyakarta. 

2. Menerapkan sebuah sistem pengelolaan data 

administrasi pasien pada Rumah Sakit Panti Nugroho 

Yogyakarta. 

 

Manfaat dari aplikasi ini adalah: 

1. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu 

kinerja rumah sakit dalam mengelolah data layanan 

administrasi nunah sakit secara lancar, akurat, efisien 

serta menghasilkan output yang optimal. 

1.4.  Batasan Masalah 

 Ruang lingkup penilitian ini:  

1. Merancang aplikasi sistem informasi pelayanan 

administrasi pasien berbasis aplikasi desktop yang 

dibatasi pada pelayanan pendaftaran pasien, 

pelayanan medis, pelayanan penunjang medis 

dan pelayanan farmasi. 

2. Dibatasi pada modul rawat jalan. 

3. Dibatasi pada rekam medik. 

4. Dibatasi pada pelayanan poliklinik. 

5. Aplikasi ini dirancang tidak secara online hanya bersifat 

desktop software karena pelayanan pasien tidak secara 

online. 

 

 



5 
 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan skripsi, 

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang 

utuh. Adapun secara singkat, skripsi ini terdiri dari : 

Bab 1 Pendahuluan 

 Bab ini membahas mengenai Latar Belakang 

Permasalahan, rumusan Masalah, Batasan 

Masalah atau Ruang Lingkup permasalahan, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan   

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

 Bab ini menjelaskan dan mendriskripsikan 

landasan teoritis yang menyajikan tentang 

landasan teori yang berkaitan dengan Sistem 

Informasi Administrasi Pasien, perangkat 

lunak pendukung lainnya dan memuat 

tentang penjelasan tentang teori atau 

penelitian terdahulu. 

Bab 3 Metode dan Perancangan Sistem 

 Pada bab ini menjelaskan tentang 

pembahasan analisa kebutuhan perangkat 

lunak, analisa model sistem, desain data, 

diagram alur dan aliran informasi, 

implementasi sistem dan desain antar muka 

sistem. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini menjelaskan tentang proses 
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pembuatan dan penerapan Sistem Informasi 

Administrasi Pasien berbasis komputer yang 

telah dibuat. Dalam tahap ini seluruh 

perancangan perangkat lunaksudah dan siap 

digunakan. 

Bab 5 Penutup 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan 

berdasarkan implementasi dan pembahasan 

dari sistem yang telah dibangun, serta saran-

saran untuk perbaikan dalam 

mengembangkan sistem di masa depan. 

  

 

 

 


