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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Dengan perkembangan zaman saat ini unit rekam medis menjadi salah satu 

bagian penting di kalangan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas 

sebagai prasyarat Penyelenggara Pelayanan Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa unit rekam medis terdapat pengelolaan sistem informasi penting pasien 

mulai dari data rekaman kesehatan hingga akumulasi data berupa Informasi Pasien 

dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan perkembangannya, rekam medis 

menjadi bagian yang penting dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Mulai dari 

kunjungan pertama pasien hingga kunjungan-kunjungan berikutnya. Sebagai 

Informasi yang resmi tertulis mengenai identitas sosial, pengobatan dan 

keperawatan kepada pasien, maka Rekam Medis ini juga digunakan dalam 

Pengelolaan dan Perencanaan Fasilitas Kesehatan, serta untuk penelitian medis dan 

statistik Pelayanan Kesehatan. Meskipun Para Petugas Rekam Medis tidak terlibat 

langsung dalam pemberian Pelayanan Klinis Pasien, namun Informasi dalam 

Rekam Medis merupakan bagian penting dalam Pelayanan Kesehatan. 

  Menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 rekam medis adalah berkas yang 

berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien, Dalam Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah diamanatkan bahwa untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi 

kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sektor. Seiring 

dengan era desentralisasi berbagai sistem informasi kesehatan telah dikembangkan 

baik di pemerintah pusat maupun daerah. 

  Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan 

kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit 

pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011). 

  Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan 

dalam sistem pelayanan kesehatan harus melakukan upaya kesehatan wajib dan 
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beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, 

tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah, khususnya 

bagi dinas kesehatan kota atau kabupaten. 

  Puskesmas Kalipare yang menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan di 

Kecamatan Kalipare merupakan salah satu instansi kesehatan di Kota Malang. 

Dengan jumlah kurang lebih 100 pasien rawat jalan tiap harinya. Dengan 

perkembangan zaman saat ini pelayanan kesehatan di tuntut untuk berbasis 

elektronik. Pada Puskesmas Kalipare memiliki sistem pendaftaran elektronik, 

namun aplikasi tersebut tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Dalam proses 

pendaftaran pasien secara elektronik petugas harus mengisi identitas pasien dan 

kemudian harus mengisi hubungan dengan pasien setelah itu data baru bisa 

disimpan. Akan tetapi data yang telah disimpan tidak dapat semua ditampilkan. 

Beberapa data pasien memiliki no rekam medis, nama dan alamat yang sama 

(ganda). Sehingga petugas rekam medis masih mencatat secara manual pada buku 

kunjungan pasien. Setelah pelayanan selesai petugas memasukan data yang ditulis 

secara manual di buku kunjungan ke dalam sistem elektronik. Dengan begitu 

petugas rekam medis kerja dua kali dalam penginputan data pasien.  

  Selain itu sistem penginputan untuk 10 besar penyakit atau LB 1 masih 

menggunakan sistem manual. Dengan menginputkan satu persatu penyakit, umur, 

serta jenis kelamin. Dengan begitu pada akhir bulan petugas akan menghitung 

secara manual.  

  Di sisi lain untuk menuju ke rekam medis elektronik, dibutuhkan perangkat 

keras hardware dan Software. Contohnya aplikasi yang menunjang rekam medis 

elektronik seperti aplikasi pendaftaran. Aplikasi tersebut juga membutuhkan 

metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem sendiri dapat 

diartikan sebagai sebuah proses mengembangkan dan juga mengubah suatu sistem 

perangkat lunak atau software dengan menggunakan teknik teknik tertentu. 

  Untuk alasan itulah penulis bermaksud membuat sebuah program aplikasi 

yang bermanfaat untuk   memudahkan serta mampu mempercepat proses 

identifikasi pasien serta mempercepat dalam rekapitulasi 10 besar penyakit. 

Sehingga diharapkan akan memudahkan petugas puskesmas dalam hal penginputan 

data pasien. 
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  Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Sistem 

Informasi Pendaftaran Rawat Jalan Dan Laporan Bulanan Pada Puskesmas 

Kalipare Kabupaten Malang” yang dimaksudkan untuk mengembangkan sistem 

informasi rawat jalan di Puskesmas Kalipare sehingga aplikasi ini layak untuk 

dipakai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, 

Bagaimana Pembuatan Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan dan LB 1 di Puskesmas 

Kalipare Berbasis Web ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Tujuan Umum 

  Terwujudnya suatu aplikasi berbasis web pendaftaran pasien di Puskesmas 

Kalipare. 

 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi kebutuhan pembuatan aplikasi rekam medis berbasis Web 

pada pasien rawat jalan 

b. Merancang sistem aplikasi rekam medis berbasis Web pada pasien rawat jalan 

di puskesmas sesuai dengan kebutuhan 

c. Membuat sistem aplikasi rekam medis berbasis Web pada pasien rawat jalan di 

puskesmas.  

d. Mengaplikasikan sistem aplikasi rekam medis berbasis Web pada pasien rawat 

jalan. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar bahasan tidak keluar dari tema maka perlu di buat Batasan masalah pada 

Tugas Akhir sistem informasi registasi rawat jalan Puskesmas Kalipare. 

1. Membahas mengenai pengelolaaan data registrasi pasien rawat 

jalan puskesmas kalipare. 

2. Aplikasi dibangun berbasis web dengan menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL. 
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1.5 Manfaat 

  Dalam menjalankan proses dan memperoleh hasil kegiatan sesuai dengan 

tujuan diatas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Peneliti 

 Memperoleh pengalaman nyata membuat dan menerapkan aplikasi berbasis web 

2. Institusi 

 Sebagai sumber referensi dalam manajemen kesehatan terkait rekam medis 

elektronik 

3. Puskesmas 

 Memperoleh masukan perkembangan sistem aplikasi berbasis web pada 

pendaftaran pasien rawat jalan yang dapat diterapkan di Puskemas. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

  Rancangan penelitian ini adalah metode Penelitian dan Pengembangan atau 

Research and Development merupakan strategi penelitian Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Peneliti 

mengunakan metode waterfall pada pembuatan aplikasi pendaftaran dan 10 besar 

penyakit di puskesmas Kalipare malang sehingga menghasilkan alur penelitian 

seperti pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

2. Langkah –langkah Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Sugiyono, (2015) Prosedur pengembangan merupakan dari model 

pengembangan yang telah ditetapkan. prosedur pengembangan berguna untuk lebih 

memperjelas bagaimana langkah prosedural yang harus dilalui sebagai berikut:  

Potensi dan masalah Pengumpulan data

Validasi Desain

Desain Produk

Ujicoba Produk Revisi Desain

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian dan pengembangan 

 

a. Identifikasi Potensi Dan Masalah, 
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Potensi dan masalah bisa menjadi sebuah alasan yang menjadi latar 

belakang suatu penelitian. Potensi juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

apabila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Identifikasi masalah dilakukan 

dengan cara melakukan wawancara petugas rekam medis di Puskesmas Kalipare 

Malang.  

Aplikasi Sistem informasi pendaftaran pasien Puskesmas ini digunakan 

untuk membantu dalam memproses data informasi mulai dari proses pendaftaran 

hingga hasil diagnosa. Data pasien Puskesmas merupakan inputan sebagai sumber 

informasi untuk output status pendafataran pasien Puskesmas dan pengumuman-

pengumuman penting yang berhubungan dengan informasi Puskesmas. 

Administrator berperan dalam maintenance dari data-data yang di perlukan sebagai 

input, serta kontrol terhadap proses pendaftaran.  

b. Pengumpulan Data   

Data yang digunakan untuk membuat standar prosedur operasional 

pemusnahan rekam medis inaktif dengan wawancara dan observasi. Dari hasil 

wawancara menunjukkan bahwa Puskesmas Kalipare Malang membutuhkan 

system registras yang terkomputerisasi sehingga data registrasi dan laporan bulanan 

1 bisa disimpan dalam database dan dapat di akses dengan mudah dan cepat.  

Analisis  kebutuhan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  terhadap  kebutuhan  

sistem. Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan user dan analisis kebutuahan 

Data informasi. Sistem akan menampilkan informasi kepada user dengan 

memproses data yang telah tersimpan dalam basisdata. 

1) Kebutuhan Fungsional  

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa 

saja yang nantinya dilakukan oleh system . Adapun kebutuhan fungsional pada 

admin yang harus ada pada sistem ini adalah : 

 Kelola data admin. 

 Kelola data regisrtrasi pasien. 

 Input data hasil diagnosa. 

 Cetak 10 Besar Penyakit. 

2) Kebutuhan Non Fungsional  
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Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang menitikberatkan pada 

properti prilaku yang dimiliki oleh sistem. Adapun kebutuhan non fungsional yang 

dibutuhkan adalah : 

 Operasional : Menggunakan OS Windows 7, Spesifikasi komputer Minimal 

Dual Core, dan  menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS dll. 

 Kinerja : Waktu sistem ini berjalan 8 jam sesuai jam kerja. 

Kecepatan akses : Kecepatan akses data bergantung pada kestabilan koneksi pada 

masing-masing perangkat yang digunakan. 

 

c. Desain Produk  

Desain produk adalah desain atau rancangan yang akan menjelaskan system 

registrasi pasien yang akan dibuat system registrasi terdiri dari beberapa proses 

perancangan, Perancangan system akan menjelaskan tentang system yang akan 

dibuat, perangan system teridri dari pembuatan data flow diagram, konteks diagram, 

diagram level 0. 

 

d. Validasi Desain  

Validasi dilakukan untuk memberikan penilaian apakah sudah memenuhi 

kriteria dari segi keefektifan. Penelitian ini merupakan pembuatan system registrasi 

pasien di Puskesmas Kalipare Malang sangat penting digunakan, oleh sebab itu 

sangat penting validasi dari aplikasi yang dibuat. 

 

e. Revisi Desain  

Setelah validasi desain dilakukan oleh validator, hal yang dilakukan 

selanjutnya adalah revisi desain untuk perbaikan desain, langkah ini dilakukan 

untuk memperbaiki produk. Acuan dasar dilakukan perbaikan dasar adalah hasil 

validasi, saran, masukan dari  tenaga rekam medis di Puskesmas Kalipare Malang. 

Jika sudah memenuhi kategori maka produk siap diimplementasikan di lapangan.  

 

f. Uji Coba Produk  
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Pada penelitian ini, tidak dilakukan uji coba produk dikarenakan penelitian 

membuat system registrasi maka system harus di ujicoba dengan menginstalasi 

pada computer admin di puskesmas Kalipare dan melihat hasil ujicoba. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang,

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab  ini  merupakan  tuntunan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian,

berisi  dasar  teori yang selanjutnya digunakan bagian analisis dan perancangan. 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisi sistem meliputi 

arsitektur sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional 

dan gambar perancangan Flowcart, DFD (Data Flow Diagram) dan ERD (Entity 

Relationship Diagram). 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini memuat implementasi meliputi implementasi sistem dan

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi scenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

5. BAB V PENUTUP

Bab ini akan memuat tentang kesimpulan akhir dari rumusan masalah yang

dikemukakan sebagai  hasil  dari  keseluruhan  pembahasan  pada  BAB  I,  II,  III 

dan  IV  yang  berupa kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dan bahan 

penyempurnaan tugas akhir. 




