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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin 

pesat, telah banyak perusahaan maupun instansi pemerintah maupun 

swasta yang menyelesaikan pekerjaan mereka dengan bantuan sebuah alat 

pengolah data yaitu komputer yang dapat menjamin kebenaran dan 

kemampuan dalam menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.  

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi adalah salah satu 

Instansi Pemerintah yang memiliki dua laboratorium yaitu Laboratorium 

Patologi Anatomi dan Laboratorium Patologi Klinik. Pada penulisan 

skripsi ini, sementara penulis hanya mengkhususkan untuk membuat 

aplikasi administrasi untuk bagian administrasi Laboratorium Patologi 

Kimia Klinik yaitu Laboratorium Kimia Klinik yang dalam pelayanannya 

telah diupayakan maksimal menggunakan pemanfaatan komputer untuk 

memudahkan pekerjaan. Akan tetapi belum digunakan aplikasi khusus 

untuk pengolah data administrasi pasien. Dikarenakan laboratorium ini 

merupakan laboratorium yang paling banyak melakukan analisa terhadap 

pasien. 

Dengan adanya program kerja aplikasi Sistem Administrasi 

Laboratorium yang penulis susun, diharapkan dapat membantu 

mempermudah proses kerja pengurus laboratorium patologi kimia klinik 
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kesehatan rumah sakit Dr. Soeroto sehingga dapat mengelola Sistem 

Administrasi laboratorium dengan mudah dan akurat. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang didapatkan untuk menulis proposal skripsi 

ini adalah : 

1. Bagaimana Sistem Administrasi laboratorium pada rumah sakit umum 

Dr.Soeroto Ngawi yang berjalan saat ini ? 

2. Bagaimana membuat suatu Sistem Administrasi untuk laboratorium 

rumah sakit Dr. Soeroto secara multiuser ? 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penulisan proposal skripsi administrasi pada laboratorium 

kimia klinik ini, penulis menentukan user pemakai yaitu administrator, 

bagian pendaftaran, bagian pemeriksaan dan bagian transaksi. Penulis juga 

hanya membatasi pembatasan masalah antara lain : 

1. Data User/Petugas 

2. Data Pasien 

3. Data Ruangan 

4. Data Dokter 

5. Data Hasil Pemeriksaan 

6. Data Tarif Pemeriksaan  

7. Transaksi Pemeriksaan 

8. Laporan Data Pasien 
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9. Laporan Hasil Pemeriksaan 

10. Laporan Transaksi Pemeriksaan 

a. Laporan Transaksi BPJS 

b. Laporan Transaksi Umum 

 

1.4. TUJUAN 

Penyusunan skripsi ini selain untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Studi program Strata I di STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta juga mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.. Adapun tujuannya sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum : 

Untuk menghasilkan sistem administrasi berbasis multiuser yang 

dapat menyajikan pelayanan administrasi pada Laboratorium Kimia 

Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeroto untuk memberikan 

kemudahan dalam pengelolaan administrasi laboratorium dengan suatu 

sistem aplikasi. 

2. Tujuan Khusus : 

Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang telah didapat di 

STMIK Sinar Nusantara ke dalam permasalahan yang sesungguhnya 

terutama dalam menerapkan dan menyelesaikan permasalahan yang 

ada ke dalam suatu aplikasi komputerisasi khususnya pemprograman 

php (Hypertext Preprocessor) dan database MySQL. 
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1.5. MANFAAT 

Dalam melaksanakan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis, pembaca, akademik maupun bagi Laboratorium 

Patologi Kimia Klinik Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeroto 

Ngawi. 

1. Bagi Akademik 

Bagi pihak akademik secara tidak langsung fungsinya sebagai 

dimensi intelektual yaitu pengabdian kepada masyarakat dan sebagai 

bahan referensi di perpustakaan untuk membantu mahasiswa yang 

akan menyusun skripsi serta menambah perbendaharaan buku pada 

perpustakaan. 

2. Bagi Instalasi Laboratorium Patologi Kimia Klinik Kesehatan Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr.Soeroto  

a.   Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini agar data-data 

diolah secara lebih optimal sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan dan memajukan laboratorium rumah sakit 

tersebut. 

b.   Diharapkan menjadi suatu alternatif penyelesaian dari 

permasalahan dalam pengolahan Sistem Administrasi 

laboratorium dengan menggunakan suatu aplikasi komputerisasi. 

3. Bagi Mahasiswa 

a.   Bagi mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan teori-teori yang 

telah diperoleh selama dibangku kuliah ke dalam dunia praktek 
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yang nyata dan mahasiswa mengetahui manfaat dan kegunaan 

komputerisasi dan pengaplikasian pada perusahaan atau instansi. 

b.   Untuk menempuh persyaratan dalam menyelesaikan program 

studi strata I pada STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

c.   Membantu menyelesaikan masalah dalam Sistem Administrasi 

dan administrasi pasien pada Laboratorium rumah sakit umum 

Dr. Soeroto Ngawi. 
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1.6. KERANGKA PIKIR 

Bagian Kerangka Pemikiran Aplikasi Sistem Administrasi 

Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto Ngawi Berbasis Multiuser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skema Pemikiran Sistem Administrasi Laboratorium Pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr.Soeroto Ngawi 

ADMINISTRASI LABORATORIUM 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. 

SOEROTO NGAWI masih menggunakan 

pengolahan data secara manual 

Timbul beberapa 

masalah 

Sering terjadi kesusahan dalam pencarian data karena 

kurang teratur dalam pengarsipan file data, Belum 

adanya database untuk backup data secara khusus. 

Beberapa alternatif 

pemecahan masalah 

Meningkatkan pelayanan proses 

pencatatan dari proses manual 

beralih ke komputerisasi untuk 

mengoptimalkan penyajian 

informasi 

Membangun sebuah aplikasi 

administrasi menggunakan 

metode multiuser yang 

terintegrasi masing-masing 

bagian 

Membangun sebuah aplikasi 

yang berbasis multiuser 

dengan penerapan blackbox 

testing 

Adanya Aplikasi Sistem Administrasi 

Laboratorium Pada Rumah Sakit Umum Derah 

Dr.Soeroto Ngawi Berbasis Multiuser 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar Skripsi mencapai sasaran yang diharapkan, maka skripsi ini 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan skripsi, 

manfaat sripsi dan sistematika penulisan. 

 BAB II Landasan Teori 

Bab II berisi tentang pengertian aplikasi, sistem, 

administrasi, multiuser dan sekilas tentang php (Hypertext 

Preprocessor), Dreamweaver beserta database yang 

digunakan. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan, 

yang meliputi teknik pengumpulan data dan metode analisa 

yang digunakan.  Metode analisa data yaitu Tahap 

Perencanaan, Tahap Desain, Tahap Implementasi, dan 

Tahap Pengujian. 

 BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian yang membahas tentang : sejarah 

berdirinya Rumah Sakit Umum Dr.Soeroto, lokasi instansi, 

struktur organisasi, jenis dan jumlah pegawai laboratorium, 

dan Prosedur Laboratorium. 
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 BAB V Pembahasan 

Bab V memuat tentang pembahasan masalah yang 

berkaitan dengan sistem yang dikembangkan yaitu Aplikasi 

Sistem Administrasi Laboratorium Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr.Soeroto Ngawi Berbasis Multiuser. 

Disini menjelaskan bagaimana cara mengoperasian sistem 

yang telah dibuat dan perancangan sistem menggunakan 

UML yang terdiri dari Use Case, Diagram Kelas, Diagram 

Sekuen dan Diagram Aktivitas. 

 BAB VI  Penutup 

Bab VI memuat tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan “Aplikasi Sistem Administrasi 

Laboratorium Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeroto 

Ngawi Berbasis Multiuser.” 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN  
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