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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Dalam hal ini penulis mengamati bahwa Puskesmasa Jatiyoso pada 

saat pasien datang dan pencatatan pendaftaran pasien mengalami kesulitan, 

karena semua masih dilakukan secara manual. Akibatnya sering terjadi 

kesalahan pencatatan data, data yang dicatat bisa dobel, kesalahan 

perhitungan biaya rawat inap yang membuat pelayanan kepada pasien 

sering tidak memuaskan dan tidak efisien. 

Komputerisasi biaya rawat inap merupakan suatu kegiatn yang 

menuntut keahlian dan kecepatan waktu dalam menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan. Untuk itulah kami berusaha memecahkan masalah yang 

ada di Puskesmas Jatiyoso Karanganyar khususnya komputerisasi biaya 

rawat inap. Dibuat secara multiuser agar pihak yang terkait dalam rawat 

inap ini dapat langsung berhubungan contohnya : administrasi dengan 

apotik dalam penggunaan obat pasien. 

Dengan adanya program kerja system komputerisasi yang kami 

susun, diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sehingga proses 

kerja pengurus puskesmas sehinnga tidak terjadi kekeliruan fatal yang 

akhirnya merugikan pihak puskesmas dan para pasien yang mengalami 

perawatan. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah yang akan diungkapkan adalah bagaimana 

mewujudkan upaya agar bisa memberi kemudahan layanan terhadap 

masyarakat, khususnya tentang aktivitas rawat inap pada Puskesmas 

Jatiyoso serta membuatnya ke dalam system komputerisasi berbasis 

multiuser. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar permasalahn yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian 

tidak terlalu meluas dan mudah untuk dipahami diperlukan adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Data Pasien 

2. Data Kamar 

3. Data Dokter 

4. Data Perawat 

5. Data Obat 

6. Transaksi biaya rawat inap 

7. Transaksi biaya lain-lain 

8. Laporan data pasien 

9. Laporan data dokter 

10. Laporan data perawat 

11. Laporan data obat 

12. Laporan pembayaran biaya rawat inap 

13. Laporan mutasi pasien 
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14. Laporan rekapitulasi biaya 

 

1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam skripsi ini ada dua 

macam yaitu : 

Tujuan umum : 

Untuk menghasilkan system komputerisasi berbasis multiuser yang dapat 

menyajikan pelayanan rawat inap pada Puskesmas Jatiyoso untuk 

memberikan kemudahan dalam memajukan dibidang pelayanan agar dapat 

menambah citra Puskesmas Jatiyoso. 

Tujuan khusus : 

• Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang telah didapat di 

STMIK Sinar Nusantara ke dalam permasalahan yang 

sesungguhnya. 

• Mahasiswa dapat menerapkan dan menyelesaikan permasalahan 

yang ada kedalam komputerisasi khususnya program vb 6.0 

• Instansi dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Dalam melaksanakan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis, pembaca, akademik maupun bagi Puskesmas 

Jatiyoso Karanganyar. 
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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 Puskesmas Jatiyoso  

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

secara efektif dan efisien sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan dan memajukan rawat inap puskesmas tersebut. 

b. Diharapkan menjadi suatu alternative penyelesaian dari 

permasalahan dalam penerimaan biaya pasien rawat inap dengan 

menggunakan komputerisasi. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan teori-teori yang 

telah diperoleh selama dibangku kuliah kedalam dunia praktek 

yang senyatanya dan mahasiswa mengetahui manfaat dan 

kegunaan komputerisasi dan mengaplikasi pada perusahaan atau 

instansi. 

b. Untuk menempuh persyaratan dalam menyelesaikan program studi 

Strata 1 pada STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

c. Membantu menyelesaikan masalah dalam penerimaan biaya pasien 

pada Puskesmas Jatiyoso Karanganyar. 
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1.6 KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada btrahap 

sebelumnya , maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

kerangka apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian pada tahap ini 

ditentukan tujuan dari peneliti yaitu untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu system komputerisasi yang mendukung 

system rawat inap pada Puskesmas Jatiyoso. 
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Kerangka pemikiran Komputerisasi Sistem Biaya Rawat Inap 

Berbasis Multiuser pada Puskesmas Jatiyoso Karanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemikiran Komputerisasi Sistem Biaya Rawat Inap Berbasis 

       Multiuser Pada PUSKESMAS JATIYOSO KARANGANYAR 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini, maka sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai 

latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan 

pokok bahasan dan yang mendasari didalam penulisan 

laporan skripsi ini antara lain sebagai berikut : computer, 

system, puskesmas, rawat inap, database, pasien, multiuser, 

visual basic dan crystal repot. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi / cara 

penelitian yang dilakukan oleh penulis guna mendapat hasil 

yang sesuai dengan yang diinginkan beserta analisis data 

yang telah diteliti, meliputi : Diagram konteks, hierarchy 

input process output, diagram arus data, entity relationship 

diagram, desain kamus data, desain input dan desain output. 

BAB IV TINJAUAN UMUM PUSKESMAS JATIYOSO 

Menguraikan tentang gambaran umum Puskesmas Jatiyoso 

obyek penelitian yang meliputi : sejarah singkat, 
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perkembangan puskesmas, struktur organisasi, produk 

layanan dan kinerja puskesmas, tugas masing-masing 

bagian, aturan bisnis dan studi kasus. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang perancangan system 

komputerisasi pembayaran biaya rawat inap yang meliputi : 

Bagan alir Dokumen, Diagram alir data, Desain kamus 

data, Desain database, Desain Input dan Output dan 

Implementasi sistem. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


