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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di sebuah lembaga khususnya lembaga kesehatan seperti rumah sakit, 

sistem administrasi yang baik sangatlah dibutuhkan. Sistem administrasi itu 

sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam proses pengelolaan data 

sehingga data-data yang ada menjadi lebih teratur dan terpusat. Hal ini dibutuhkan 

demi menjaga keamanan data agar tidak terjadi penduplikatan data.  

Di rumah sakit, sistem administrasi diterapkan dalam berbagai kegiatan, 

misalnya pada reservasi rawat jalan maupun rawat inap. Pada reservasi rawat jalan 

setiap pasien diwajibkan melakukan registrasi setiap kali akan melakukan 

pemeriksaan ke poliklinik yang dituju. Sedangkan pada rawat inap, selain 

melakukan registrasi, pasien juga diwajibkan memenuhi administrasi pemesanan 

kamar rawat inap. Selain itu, setiap pasien yang pernah melakukan pemeriksaan di 

rumah sakit pasti akan memiliki catatan rekam medik yang dibuat oleh dokter atau 

pun perawat yang sedang bertugas. Data-data ini lah yang nantinya akan 

dikirimkan ke bagian yang mengelola data secara keseluruhan di rumah sakit. 

Pengelolaan data secara terpusat ini bertujuan agar tidak terjadi penduplikatan 

data serta untuk mepermudah pihak rumah sakit dalam mengelola data-data yang 

ada. 

Proses administrasi yang belum terkomputerisasi membuat pasien harus 

menunggu lebih lama sebelum mendapatkan pelayanan dari pelaku kesehatan. 
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Misalnya pada proses reservasi rawat inap. Pasien diwajibkan untuk melakukan 

registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan proses 

pemesanan kamar rawat inap. Untuk melakukan pemesanan rawat inap, bagian 

administrasi harus menghubungi setiap kamar inap yang ada untuk mengetahui 

tersedia atau tidaknya kamar rawat inap yang kosong. Sedangkan pada reservasi 

rawat jalan, pasien harus mengantri terlebih dahulu saat melakukan registrasi 

ulang setiap kali melakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan nomer urut 

pemeriksaan, pasien masih harus menunggu antrian panggilan pemeriksaan oleh 

dokter yang dituju sesuai dengan poliklinik yang diinginkan. 

Berdasarkan kasus di atas, penulis berusaha untuk merancang sebuah 

aplikasi sistem reservasi kamar rawat inap rumah sakit berbasis mobile 

technology. Mobile technology merupakan teknologi yang diterapkan dalam 

sebuah piranti mobile. Dengan terciptanya microprosesor yang kecil dan jaringan 

internet menyebabkan user dapat mengakses informasi dimanapun, kapan pun 

dengan cepat dan efektif. Oleh sebab itu lah penulis membuat aplikasi sistem 

reservasi kamar rawat inap dengan berbasis pada mobile technology. Penulis 

berharap nantinya aplikasi ini dapat mempermudah pasien dalam proses 

pemesanan kamar rawat inap dengan waktu yang lebih singkat. Selain itu, 

diharapkan pula dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pihak rumah 

sakit dalam mengelola data selama proses administrasinya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah dijabarkan di 

atas maka dijabarkan suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi sistem reservasi rawat jalan dan 

rawat inap ? 

2. Bagaimana merancang sebuah aplikasi reservasi yang berbasis pada 

mobile technology ? 

3. Bagaimana mengimplementasikan sebuah aplikasi reservasi yang berbasis 

pada mobile technology ? 

4. Bagaimana mengevaluasi sistem yang telah dibuat agar sesuai dengan 

rancangan yang nantinya diharapkan dapat mempermudah user dalam 

melakukan proses reservasi rawat jalan dan rawat inap? 

Teknologi GPRS yang dimiliki dalam sebuah handphone yang digunakan 

untuk mengirim data dari mobile device ke internet atau sebaliknya dapat 

digunakan untuk membangun “Aplikasi Sistem Reservasi Kamar Rawat Inap 

Rumah Sakit berbasis Mobile Technology” yang dapat diaplikasikan untuk 

memnyelesaikan permasalahan di atas. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan dari sistem yang dibuat oleh peneliti dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data-data diambil dari studi kasus berdasarkan survey yang dilakukan di 

RSUD Dr. Haryoto Lumajang. 
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2. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi ini adalah PHP pada 

server, J2ME pada client dan MySQL sebagai database. 

3. Aplikasi reservasi kamar rawat inap ini hanya diperuntukan bagi user yang 

telah terdaftar sebagai pasien RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan telah 

memiliki NRM (No. Rekap Medik) serta password. 

4. Untuk melakukan konfirmasi pemesanan baik itu rawat jalan maupun 

rawat inap, user diharuskan untuk datang langsung ke rumah sakit. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga sistem keamanan data transaksi. 

5. Untuk transaksi pembayaran rawat inap sudah berada diluar sistem yaitu 

dengan melakukan pembayaran langsung antara pasien dengan pihak 

rumah sakit. 

6. Hardware yang digunakan yaitu sebuah komputer yang memiliki akses 

internet pada sisi server dan sebuah handphone yang memiliki teknologi 

GPRS disisi client. 

7. Implementasi program berbasis mobile technology pada device mobile.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui sistem reservasi rawat inap dan rawat jalan yang sedang 

berjalan saat ini. 

2. Untuk dapat merancang sebuah sistem reservasi baru yang berbasis pada 

mobile technology. 
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3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem reservasi yang berbasis 

pada mobile technology melalui proses uji coba. 

 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah dalam pengerjaan tugas akhir ini menggunakan metode 

penelitian waterfall, antara lain : 

1. System Engineering 

Melakukan penilaian terhadap sistem yang telah ada di RSUD Dr. Haryoto 

Lumajang dan menguji kelayakan pengembangan sistem baru yang akan 

dibuat berdasarkan aspek teknologi, ekonomis dan sumber daya manusia. 

2. Analisis 

Melakukan survey dan menganalisa data-data yang didapat, kemudian 

mengambil kesimpulan untuk menentukan solusi yang tepat yang akan 

digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem reservasi. 

3. Desain 

Desain perancangan perangkat lunak antara lain : 

 Perancangan alur dari sistem (UML, DFD, ERD) 

 Perancangan interface dan modul database 

 Perancangan sistem penerimaan dan pengiriman data 

 Penanganan proses data pada server 
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4. Coding dan Testing 

 Pembuatan interface awal pada aplikasi “Reservasi Kamar Rawat Inap 

RSUD Dr. Haryoto Lumajang” 

 MIDlet untuk form login 

 Pembuatan MIDlet berisi informasi acuan harga dan daftar kamar 

rawat inap yang masih tersedia. 

 Form pemesanan kamar 

 Pembuatan aplikasi server untuk pengecekan data 

5. Implementasi 

Mengimplementasikan aplikasi yang telah dibuat melalui proses uji coba 

dengan menggunakan mobile device yang terkoneksi GPRS dan aplikasi 

server. Hal ini dilakukan untuk memastikan aplikasi reservasi telah bebas 

dari error dan sesuai dengan rancangan. Bila masih belum sesuai, maka 

harus dilakukan perbaikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diuraikan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metode dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam 

perancangan sistem “Reservasi Kamar Rawat Inap RSUD Dr. Haryoto 

Lumajang” yang berbasis mobile technology dengan PHP sebagai 

bahasa pemograman disisi server serta J2ME disisi client dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan system dalam pembuatan 

perangkat lunak. Uraian perancangan sistem ini meliputi perancangan 

data mengenai data input dan output sistem,perancangan proses 

mengenai bagaimana sistem akan bekerja dengan proses-proses 

tertentu, maupun perancangan antar muka dalam desain dan 

implementasi yang akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi implementasi dan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat dalam bentuk program komputer dengan beberapa contoh uji 

coba untuk menganalisa keberhasilan dari program itu sendiri. 

BAB V    : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembuatan program dan saran-saran 

yang dikemukakan mengenai penggunaan sistem.  

 


