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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan data dan informasi saat ini berkembang dengan 

pesat, dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan telah 

berlakunya Undang-Undang  Nomor tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) maka tersedianya data dan informasi mutlak 

dibutuhkan terutama oleh badan layanan umum seperti rumah 

sakit.(Kemenkes,2011) 

Kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam mengakses informasi 

diperlukan oleh user sesuai dengan tingkatannya. Kebutuhan data ini 

disetiap unit akan berbeda-beda sesuai dengan informasi yang akan 

dihasilkan dan tidak perlukan berulang entri bila sudah ada dalam 

database. (Prasetijono, 2009) 

Rumah sakit merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan 

kesehatan dalam pelayanan administrasi. Pelayanan tersebut dilaksanakan 

melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap. 

(Limbong, 2010) 

Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan 

rumah sakit pendidikan yang memberikan layanan kesehatan bagi 

masyarakat serta terkait dengan kegiatana penelitian dan pendidikan bagi 

calon tenaga medis dan paramedis dari mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

Rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kinerja dan daya saing 

sebagai badan usaha dengan tidak mengurangi misi sosial yang 

dibawahnya. Rumah sakit harus merumuskan kebijakan-kebijakan 

strategis anatar lain efisiensi dari dalam (organisasi, manajemen serta 
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SDM) serta harus mampu secara cepat dan tepat dalam mengambil 

keputusan yang responsive, inovatif, efektif, efisien dan menguntungkan. 

Sistem administrasi rumah sakit adalah sistem komputerisasi yang 

memproroses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan 

kesehatan dalam bentuk jaringan kordinasi, pelaporan dan prosedur 

administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat. 

Sistem ini merupakan sarana pendukung yang sangat penting bagi 

kelangsungan operasional rumah sakit agar layanan pada rumah sakit 

dapat bekerja secara optimal. 

adanya kebutuhan yang lebih komplek, sistem administrasi rumah 

sakit menjadi nilai wajib bagi rumah sakit. Seperti kebutuhan pada rumah 

sakit meliputi pelayanan pasien, rekam medik, informasi pasien, pelaporan 

rumah sakit ke Dinas Kesehatan serta informasi lainnya yang menunjang 

dalam peningkatan kinerja serta layanan rumah sakit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan beberapa 

rumusan masalah yaitu :  

a. Bagaimana memahami serta menganalisa alur sistem pada rumah sakit, 

saat pasien masuk, melakukan pemeriksaan dan menjadi rekam medik? 

b. Bagaimana memahami istilah, konsep, teori serta hal lain yang 

berhubungan dengan kesehatan dan rumah sakit? 

c. Bagaimana merancang design sistem yang tepat? 

d. Bagaimana menerjemahkan design sistem ke dalam bahasa 

pemrograman?  

e. Bagaimana membuat subsistem berdasarkan modul pengerjaan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari tujuan maka perlu 

adanya batasan sebagai berikut: 

1. Pengerjaan proyek dilakukan di rumah sakit Pendidikan Universitas 

Muhammdiyah Malang 

2. Sistem yang kami kerjaan adalah administrasi rumah sakit. 

3. Implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

teknologi AJAX, JQUERY, HTML5 dan menggunakan database 

Mysql Server. 

4. Lama pengerjaan 11 bulan terhitung sejak Juli 2011 sampai Mei 2012. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

Merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang 

1.5 Metodologi 

 Beberapa langkah-langkah untuk mengerjakan projek ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literature-literatur yang dapat 

menunjang pembangunan sistem yang dikerjakan. 

b. Interview 

Interview dilakukan dengan mewawancarai secara langsung pada dokter, 

perawat, dan pemegang kebijakan. 

 

2. Analisa data dan sistem 

 Tahap analisa sistem merupakan tahapan untuk melakukan analisa data-

data, konsep alur kerja system dan perumusan kebijakan dalam system 

pendukung keputusan untuk pembangunan rumah sakit. 

3. Implementasi 
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Tahapan implementasi adalah tahapan pengimplementasian dari 

analisa system serta kebijakan yang telah dirumuskan. Dengan demikian 

akan menjadi sebuah system administrasi rumah sakit yang merupakan 

sarana penting bagi kelangsungan operasional rumah sakit. 

 

4. Pengujian Sistem 

  Pada tahap ini, setelah sistem dibagun, maka dilakukan pengujian 

terhadap data-data yang tersedia. Berfungsi untuk menentukan kondisi mana 

yang akan digunakan oleh sistem. Pengujian ini dilakukan agar sistem ini 

bekerja lebih efisien dan akurat sesui dengan standar dan rumusan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam Laporan Proyek ini dibagi menjadi: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Memuat latarbelakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan 

tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJICOBA 

 Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem yang 

telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

 Memuat kesimpulan dan saran-saran penutup. 


